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Vizyonumuz
Our Vision

Sektöre ve Tüm Paydaşlarına İlham Veren
Marka Olmak
To Be An Inspired Brand To The Sector And All
Stakeholders
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Misyonumuz
Our Mission

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin, Doğadan Aldığımız Enerjiyle,
Güvenilir ve Müşteri Odaklı Hizmet Sunmak
To Provide, Reliable And Customer Oriented Services For
A Sustainable Future
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Kilometre Taşlarımız
Our Milestones

2003

2008

Türkiye’deki İlk Doğalgaz Dağıtım İhalesi (Kayseri)

Sap I-SU Kullanımına Başlanması

Kayseri Natural Gas Distribution License Was Acquired

Sap I-SU System Was Commissioned

Kayseri İli Doğalgaz Dağıtım Lisansı Alınması
Kayseri Natural Gas Distribution Tender Organized

5 Yıllık Yatırım Yükümlülüğünün Tamamlanması

2004
Altın Kaynak Doğalgaz Altyapı Yatırımlarına Başlanması
Altin Kaynak Natural Gas Infrastructure
Investments Started
Konutta İlk Doğalgazın Kullanılması
First House Met With Natural Gas

5 Year Period Completed
200.000 Abone Sayısına Ulaşılması
The Number Of Subscribers Reached To 200.000

2009
Kayserigaz Maskotu “Dolgi” Doğuyor
The Character of “Dolgi” And the Story Book Was Introduced
Kayserigaz Adı Tescillendi
Trade Mark “Kayseri’gaz” Is Registered

2007
Şirket İsminin Kayserigaz Olarak Değiştirilmesi
The Name Of The Company Was Changed to Kayserigaz
Kayserigaz Yerleşkesine Taşınılması
Kayserigaz Moved To Its Campus

Sap CRM Kullanımına Başlanılması
The Sap CRM System Was Commissioned

2010
İş Zekası Projesi Uygulanmaya Başlandı
Business Intelligence Project Applied
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi Alındı

2011

ISO 27001 Information Security Certificate received

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi Belgesi Alındı

2013

ISO 10002 Customer Complaints Management
Certificate was obtained
8 Yıllık Tarife Dönemi Sonu

Kayserigaz – PTT ve Kredix ile protokol anlaşması imzalandı.

End of 8 year Tariff Period

A protocol agreement was signed by and among Kayserigaz, PTT and Kredix.

300.000 Abone Sayısına Ulaşılması
The company reached 300.000 subscribers.

Kayserigaz CNG’li araçlar kullandı.
Kayserigaz utilized vehicles that use Compressed Natural Gas (CNG).
Kayserigaz’ın yeni yüzü - Müşteri Hizmetleri Binası yenilendi.
The new face of Kayserigaz, Customer Services Building was renovated.

2012
Gas & Power Türkiye Enerji Zirvesi Kayseri’de
Kayserigaz sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Gas & Power Energy Summit was held in
Kayseri with the sponsorship of Kayserigaz

Kayserigaz Enerji Kimlik Belgesini Aldı.
Kayserigaz obtained the Energy Performance Certificate.
Kayserigaz Canlı Destek Hattı kuruldu.
Kayserigaz Live Support Line was established.
Develi İlçesi’nde Altın Kaynak Töreni Yapıldı
Develi Golden Weld Ceremony was held
Kayserigaz Scada Merkezi açıldı.

EPDK tarafından doğalgaz dağıtım
şirketleri satış tarifesi belirlendi
Retail tariff of natural gas distribution
companies was determined by EMRA.

Kayserigaz Scada Center was opened.
Kayserigaz Doğalgaz Eğitim Evi yapıldı.
Kayserigaz Natural Gas Training House was established.

Kayserigaz 2015 Annual Report
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2014
Kayseri Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Gelecek
Kayseri’de” temalı ödül töreninde, EWE Turkey Holding, Kayserigaz
vasıtasıyla yaptığı yatırımlarından dolayı ödüle layık göründü.
EWE Turkey Holding was granted an award for its investments in
Kayseri during the award ceremony themed “The Future Lies in
Kayseri” organized by the Kayseri Chamber of Industry and Commerce.

Kayseri’nin en büyük ilçelerinden olan Develi’ye doğalgazın götürülmesine ilişkin yatırım bütçesi EPDK tarafından onaylandı.
The investment budget for distributing natural gas to Develi, one
of the biggest districts of Kayseri, was approved by EMRA (Energy
Market Regulatory Authority).
Kayserigaz, doğalgaz dağıtım sektöründe ARGE projeleri kapsamında EPDK’dan onay alan ilk ve tek doğalgaz dağıtım şirketi oldu.

Kayserigaz Engelliler Kayak Festivali’ne destek olarak, engellilerin
sevincine ortak oldu.

Kayserigaz became the unique company in the natural gas distribution sector to be approved by EMRA as part of R&D projects.

EWE Turkey Holding shared the joy of the impaired supporting
them with the Kayserigaz Disabled Ski Festival.

Kayserigaz ISO 10002, 9001, 14001, 27001 ve OHSAS 18001 belgeleri
yenilendi.

Kayserigaz, “Kurumsal Yönetişim ve Değişim Yönetimi” konularındaki
projesi ICMCI tarafından ödüle layık görüldü.

Kayserigaz successfully completed all the documentations audit for
ISO 10002, 9001, 14001, 27001 and OHSAS 18001

Kayserigaz was awarded by ICMCI for its projects on “Corporate
Governance and Change Management”.
Kayserigaz, grup şirketleri ile Kutup Yıldızı Parlıyor programında bir
araya geldi.

Kayserigaz, Gaziantep’te gerçekleştirilen 5. Türkiye Enerji Zirvesi’nde
Altın Vana ödülüne layık görüldü.
Kayserigaz was granted “Golden Valve” award at the 5th Turkey
Energy Summit organized in Gaziantep.

Kayserigaz joined subsidiaries on the occasion of the Polar Star
Shines program.

Kayserigaz dev yatırımlarına, Kayseri’nin 2. şehir giriş istasyonu
“Şehir Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu’nun” (RMS-A) temellerini attı.

“Tuşlar Arasında Kaybolmaya Son, Direk Bağlan” projesiyle Kayserigaz, devrim gibi bir uygulamaya imzasını atarak, müşterilerine
ayrıcalığını sundu.

Kayserigaz launched another giant investment and laid the foundations of “Urban Pressure Lowering and Regulating and Metering
Station” (RMS-A) which will become the 2nd city gate station of
Kayseri.

With a revolutionary application entitled “Use Keys No Longer,
Connect Directly”, Kayserigaz offered privilege to its customers.
Kayserigaz, “Temiz Hava İstiyorum” projesi kapsamında Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ödüle layık görüldü.
Kayserigaz was awarded by the Provincial Directorate of Environment and Urbanization thanks to its project entitled “I Want Clean
Air”.
Kayserigaz, Soma’da hayatını kaybeden madencileri 301 adet fidan
dikimi yaparak andı.
Kayserigaz commemorated the victims of the mining accident in
Soma by planting 301 seedlings.

Kayserigaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, 10 engelli vatandaşa
akülü tekerlekli sandalye takdiminde bulundu.
Kayserigaz offered electric wheelchairs to 10 disabled persons on
December 3, International Day of Persons with Disabilities.
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2015 Kilometre Taşları
Milestones In 2015

ŞUBAT

FEBRUARY

Kayserigaz, Türkiye’de ISO 31000 sertifikasına sahip ilk ve tek doğalgaz şirketi unvanına sahip oldu.

Kayserigaz becomes the first and only natural gas company in Turkey to hold ISO 31000 certificate.

Kayserigaz, 2014 Yılı Faaliyet Raporunda Görme Engelliler için Braille
Alfabesi ile özel bir alana yer vererek, sektörde bir ilki yerine getirdi.

Kayserigaz becomes trailblazer in the sector by including a special
section printed in Braille alphabet in the 2015 Annual Report.

MART

MARCH

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Kahve İndirim Kuponu Kayseri’ye dağıtılarak, tüm bayan abonelerin Dünya Kadınlar Günü
kutlandı.

In celebration of International Women’s Day on March 8, coffee
coupon are given out to our female subsribers in Kayseri.

Kayserigaz 400.000 Bağımsız Birim Sayısı (BBS) doğalgaz abonesine ulaştı.

Kayserigaz reaches 400.000 Independent Units.
Kayserigaz pays visit to the eldest subscribers on the occasion of
“Seniors Week”.

“Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında Kayserigaz’ın, en yaşlı doğalgaz
aboneleri evlerinde ziyaret edildi.

NİSAN

APRIL

Kayserigaz’ın maskotu Dolgi, Orman Haftası dolayısıyla, çocuklara
fidan dağıttı.

Dolgi, Kayserigaz’ mascot, distributes young trees to children on the
occasion of Forest Week.

Kayserigaz Çözüm Noktası Biriminin 7 gün 24 saat hizmet verilmesi
sağlandı.

Kayserigaz Solution Center now operates 24/7.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dolgi
Çocuk Tiyatrosu ile çevre duyarlılığı konusunda minik izleyicilerini
bilinçlendirdi.
EWE Grup şirketlerinin yöneticileri ile Zirve 2015 programı kapsamında Antalya’da buluşarak grubun büyüme stratejileri ele alındı.
Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası nedeniyle, Kayserigaz
maskotu Dolgi’nin Boyama ve Bulmaca Kitabı çocuklara dağıtıldı.

Dolgi Children’s Theater raises environmental awareness in children
on the occasion of National Sovereignty and Children’s Day on April
23.
Managers of EWE Group companies meet in Antalya for the 2015
Summit to discuss growth strategies for the group.
On the occasion of World Book Day and Library Week, Kayserigaz’
mascot Dolgi distributes Coloring Book and Puzzle Book.

MAYIS

MAY

Kayserigaz, tüm annelerin Anneler Günü’nü çiçek hediye ederek
kutladı.

Kayserigaz celebrates Mother’s Day by giving out flowers.

Kayserigaz İnsan Kaynakları Birimi, Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’na (KAYİF) katıldı.
Kayserigaz, ikinci doğalgaz şehir giriş istasyonunun bulunduğu Kızık
Mevkii’nde, tüm Kızıklılar’a gül fidesi hediye etti.
Kayserigaz Develi Ofisi, Develi Halkı’nın hizmetine sunuldu.

Kayserigaz Human Resources Department participates in Kayseri
Human Resources and Employment Fair (KAYİF).
Kayserigaz gives out young rose trees at Kızıl Mevkii where the
second city gate station is founded.
Kayserigaz Develi Office is launched.

HAZİRAN

JUNE

Kayserigaz, “çevre” konulu etkinliklerinden dolayı Kayseri İl Çevre
Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Kayserigaz receives award from Kayseri Provincial Department of
Environment for its environmental activities.
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TEMMUZ

JULY

Kayserigaz’ın maskotu Dolgi, Ramazan ayı boyunca, iftar sonrası
AVM’lerde gösterilerini sürdürdü.

Kayserigaz’ mascot Dolgi puts on a show at shopping malls after
the break of the fast throughout Ramadan.

Kayseri’nin Hisarcık, Gesi ve Kıranardı Mahalleleri’ne, çevre dostu ve
ekonomik yakıt olan doğalgaz arzı sağlandı.

Hisarcık, Gesi and Kıranardı neighborhoods of Kayseri are now
supplied with eco-friendly and affordable natural gas.

EYLÜL

SEPTEMBER

Kayserigaz, şehir merkezine en yakın ilçelerden olan Bünyan’a doğalgaz sağlamak için çalışmalarını başlattı.

Kayserigaz starts activities to supply natural gas to Bünyan, one of
the districts closest to central Kayseri.

Kayserigaz, 415.000 BBS (Bağımsız Birim Sayısı) doğalgaz abone
sayısına ulaştı.

Kayserigaz reaches 415000 independent units.

Kayserigaz İşletme Bakım Birimi tarafından kaçak arama faaliyetleri
kapsamında toplamda 2239 km çelik ve polietilen hattın kontrol
çalışmalarını tamamlandı.
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Kayserigaz Operation and Maintenance Department checks 2239
km of steel and polyethylene pipelines as part of leakage survey
activities.

EKİM

OCTOBER

Kayserigaz, Faaliyet Raporu dalında Uluslararası Stevie Ödülleri’nde
Bronz Ödül’e layık görüldü.

Kayserigaz wins bronze medal in Annual Report category at International Stevie Awards.

Kayserigaz 2. şehir giriş istasyonu devreye alındı.

2nd RMS-A station of Kayserigaz is completed and put in operated.

KASIM

NOVEMBER

Erciyes Dağı Oteller Bölgesine çevre dostu doğalgaz arzı sağlandı.

Hotels Area in Erciyes is supplied with eco-friendly natural gas.

Kayserigaz, 8. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’na katılarak enerji
sektörü ile bir araya geldi.

Kayserigaz joins other players in the energy sector at the 8th International Energy Congress and Fair.

Kayserigaz, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ)
tarafından düzenlenen INGAS 6. Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu’na “Müşteri Ne İster” temasıyla katılımda bulundu.

Kayserigaz participates in INGAS 6th International Natural Gas Symposium with the theme of “What is Demand of Customer” organized by Istanbul Gas Distribution Inc. (İGDAŞ).

Kayserigaz, abonelerinin faturalarını sorgulama ve tahsilat işlemlerinde T.C. kimlik numaraları ile işlem yapılabilmesini sağlayan yeni
uygulaması hayata geçirdi.

Kayserigaz launches new application which enables subscribers to
enter ID numbers for invoice inquiry and collection transactions.

ARALIK

DECEMBER

Kayserigaz çevreci ve ekonomik doğalgazı, Airbus A300 tipi uçak
restorana doğalgaz sağladı.

Kayserigaz supplies eco-friendly and affordable natural gas to Airbus A300 flight restaurant.

Kayserigaz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibinin işbirliği
ile Kayserigaz çalışanlarına yangın bilgisi ve söndürme eğitimi verilerek, yangın tatbikatı yapıldı.

Kayserigaz and Kayseri Metropolitan Municipality Department join
forces to train Kayserigaz employees on fires and fire extinction. A
fire drill is conducted as part of the training.

2015 yılının son büyük projesi “Develi Doğalgaz Verme Töreni” organizasyonu ile Kayserigaz, doğalgazı Develi halkı ile buluşturdu.

The last biggest project of 2015 is launched with the “Develi Natural
Gas Ceremony”, marking the introduction of natural gas to the
people of Develi.
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Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı
Message From The Chairman Of The Board Of Directors

Dr. Frank Quante
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board of Directors
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Değerli Paydaşlarımız,

Distinguished Stakeholders,

Kayserigaz’ın kurulduğu günden bu yana benimsediği vizyon, misyon ve değerleri ışığında 2015 yılında tüm stratejik
hedeflerimize ulaştığımızı ve kaydettiğimiz sürdürebilir
başarılarla Kayseri’nin gelişimine katkıda bulunmaya devam
ettiğimizi sizlerle paylaşmaktan gurur duymaktayız.

We are proud in contributing to Kayseri’s growth with the
sustainable achievements we created in 2015, reaching all
of our strategic goals in 2015 in line with our vision, mission
and values established from day one at Kayserigaz.

On iki yıl boyunca yeni bölgelere hizmet götürmeye kararlılıkla devam ederek başarı çıtamızı her yıl daha da artırdık.
Bu doğrultuda 2015’te de önemli adımlar atarak sektörde
ilkleri yaşattığımız bir yılı geride bıraktık. Öne çıkan başarılarımızdan biri Kayseri’nin yaklaşık 40 bin nüfuslu Develi
ilçesini Kayseri doğal gaz ağına bağlayan boru hattının
inşası oldu. Develi’de yeni açılan müşteri hizmetleri ofisimiz
sayesinde halkımız artık şirketimize daha da kolay ulaşabiliyor ve ihtiyaçlarını yaşadıkları yerde hızlıca çözebiliyor.
Öte yandan, geleceğin gözde kayak merkezi olacak Erciyes
Oteller Bölgesi’nden geçen ve bölgeye önemli bir katkı
sağlayacak yeni boru hattımız için geride bıraktığımız yılda
oldukça önemli adımlar attık. Kızık Mevkii’nde yeni açtığımız
yüksek basınç düşürme tesisi ile mühendislik alanında ciddi
bir başarı yarattık.
Bugün, Kayserigaz tüm faaliyetleri, hizmetleri ve ekibiyle
Türkiye’nin ilk ve tek ISO 31000 sertifikalı doğal gaz firması
olarak uluslararası alanda örnek olmayı sürdürüyor. Güvenli
ve güvenilir hizmetleri sayesinde Kayserigaz, doğal gaz
dağıtımında sektöre yön veren bir oyuncu haline geldi. Bu
sürekli artan başarının ardında kuşkusuz müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmet kalitemizi artırarak bizi sadakatle destekleyen Kayserigaz çalışanlarımız ve her daim bizi destekleyen
değerli paydaşlarımız yer alıyor.
Kayseri’nin gelişimine katkıda bulunmak ve en yüksek
hizmet standartlarına layık değerli müşterilerine kusursuz
hizmet sunmaya devam etmek Kayserigaz’ın değişmeyen
hedefleri arasında yer alıyor. Bu hedefe doğru yürüyen yolda şirketimiz, yeni yılı her zamankinden daha da güçlü karşılıyor. 2016 içerisinde ağımızı Bünyan Bölgesi’ne genişletme
faaliyetlerimize devam edeceğiz. Attığımız emin adımlar ve
yarattığımız başarılarımız ile yeni dönemde hizmetlerimizi
daha fazla aboneye güvenle sunacağız.
Değerli Çalışanlarımız, Hissedarlarımız ve Paydaşlarımız,
2015 Kayserigaz için son derece başarılı bir yıl oldu. 2016
yılını ise müşterilerimizin hayat kalitesini artıracak; doğa
dostu, temiz ve güvenilir bir çevre adına yenilikçi doğal gaz
tedarik hizmetlerimizi sunacağımız ve Kayseri’nin gelişimine
katkı sağlayacağımız bir vizyonla karşılıyoruz. Kayserigaz,
EWE ve diğer hissedarlarımız adına, bu başarıyı elde etmemize destek olan Kayserigaz Ailesi’ne en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca verimli ve uyumlu işbirliği sunan Kayseri
Belediyesi’ne, yardımları için Ankara’daki ilgili makamlara ve
yararlı ortaklıklar kurduğumuz tüm Kayserigaz tedarikçilerine müteşekkirim. Son olarak tüm müşterilerimize teşekkür
etmek istiyorum. Faaliyetlerimiz, onların bize duyduğu güven üzerinde yükseliyor. Kayda değer hiçbir kaza atlatmadığımız bir yılı tamamlarken her zaman “önce güvenlik”
diyoruz.
Sözlerimi tamamlarken, Yönetim Kurulumuz adına 2015
yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden emekli olan
Dr. Willem Schoeber’e teşekkürlerimi sunarım. Kendisinden
ve kurduğumuz işbirliğinden çok şey öğrendik.
Saygılarımla,
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We have always raised the bar higher in our achievements
for twelve years, expanding to new regions on a continual
basis. We took significant steps in this direction in 2015
and marked another year in which we had a strong impact
in the sector. A major step in 2015 was the construction
of the pipeline to Develi, connecting this town of about
40,000 inhabitants to the Kayseri gas grid. The newly
opened customer service office in Develi allows the public
to approach the company without effort and address issues
locally. The pipeline crosses the hotel area of the Mount
Erciyes tourist resort, providing a crucial resource for the
success of this region as a prime ski resort.
Kayserigaz today sets a model in international standards
with all of its activities, services and team structure as well
as the first and only ISO 31000 holder in the natural gas
market of Turkey. Kayserigaz has become a decisive actor
in natural gas distribution, thanks to safe and reliable services. Kayserigaz employees and our distinguished stakeholders, our faithful supporters, are the main contributors
behind this steadily growing success, adding more to the
service quality within a customer-oriented approach.
Kayserigaz intends to contribute to Kayseri’s development
and to offer trouble-free services to its valuable customers who deserve and demand highest standards in service.
Motivated with this intention, the company welcomes 2016
as strong as ever. We continue our activities to expand
our network to Bünyan Region in 2016. Another significant
engineering success was the opening of the new high pressure reduction facility in Kızık Mevkii. We are certain that as
we continue to fulfill our responsibilities, our performance
will translate into a higher number of subscribers.
Dear Friends,
2015 has been a highly successful year for Kayserigaz. We
are welcoming 2016 with projects launched to raise the life
quality of our customers, establish an eco-friendly, clean
and safe environment with innovative natural gas supply
services and contribute to the development of Kayseri. On
behalf of Kayserigaz, EWE and other shareholders, I would
like to extend my sincere gratitude to the entire Kayserigaz
family who have helped achieve this success. I am grateful
for the productive, harmonic cooperation with the municipality of Kayseri, the support of relevant authorities in
Ankara, and the beneficial partnerships of all Kayserigaz
suppliers. Last but not least, we thank all our customers.
Their trust is the basis of our work. We are looking back on
a year without any accident of significance—”safety first”
always has highest priority.
Finally, the Board of Directors expresses its gratitude to Dr.
Willem Schoeber, who retired as Head of the Board of Directors in 2015. We all learned a lot from him and benefited
from the collaboration.
Sincerely,
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Genel Müdür Mesajı
Message From The General Manager

Hasan Yasir BORA
Genel Müdür
General Manager
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Kayserigaz’ın Değerli Müşterileri, İş Ortaklarımız ve Tüm
Paydaşlar,

Dear Customers, Business Partners and All Stakeholders
of Kayserigaz,

Yoğun geçen bir yılı daha geride bırakırken, 2016 yılının herkes için hedeflerini gerçekleştireceği bir yıl olmasını temenni
ediyorum.

As we leave behind a busy year, I hope everyone will find a
chance to achieve their targets in 2016.

2015 yılı dünya ekonomisinde birçok gelişmenin yaşandığı
hareketli bir yıl oldu. Sektördeki 12. yılımızla birlikte vizyon
ve misyonumuz çerçevesinde çalışarak daima yükselen çıtamızla, emin adımlarla yol alırken, şirketimiz içinde oldukça
hareketli bir yıl yaşadık.
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2015 was marked by a certain dynamism and numerous developments in the global economy. In our 12th year within
the industry, this dynamism was also reflected in our company as we took firm steps forward and set the bar higher
in line with our vision and mission.

Enerji sektöründe yaşanan gelişim gerek kurumların gerekse
bireylerin yaşamlarını derinden etkiliyor. Tüketici talepleri bu
hızlı değişim ve yeniliklerle şekillenirken, bu sürece öncülük
eden yarının tüketicilerinin beklentilerini doğru analiz eden
kurumlar başarıya ulaşabiliyorlar. Kayserigaz olarak bizde
faaliyetlerimizi bu yönde şekillendirdik. Müşterilerimize,
güvenli ve sorunsuz gaz arzı sağlamanın yanı sıra talep ve
ihtiyaçları doğrulusunda pek çok hizmeti sunduk.

Advances in the energy sector profoundly affects both
individuals’ and companies’ lives. Such rapid changes and
novelties shape consumer demands; and companies leading this process and correctly analyzing future consumers’ expectations manage to succeed. In this context, we
reorganized our operations at Kayserigaz. In addition to
supplying safe and trouble-free gas supply, we offered our
customers a variety of services to meet their needs and
demands.

Başarının temelinin, geniş kitlelere kaliteli hizmet sunmak
olduğunun bilinciyle hareket ederek, faaliyet alanımız içinde
yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız, güvenilir ve
çevreci doğalgazın daha çok aboneye ulaşmasını sağlamak.
Kayseri’nin her caddesine, her sokağına hizmeti ulaştırmanın, Kayseri’nin imarlı alanlarının tamamında doğalgaz
kullanmanın mümkün kılınmasıyla her eve konforu taşıyoruz.
Tüketiciye sunulan ürünün yanı sıra sunulan hizmetin kalitesinin de ürün kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kayserigaz
olarak gerçekleştirdiğimiz teknolojik, yenilikçi gücümüzle ve
müşteri hizmetleri ekibimizle hizmet kalitemizi sürdürmeyi ilke olarak benimsiyoruz. 420 bini aşan Bağımsız Birim
Sayısı(BBS) abone sayımız ile %98’lere ulaşan memnuniyet
oranımızla, hizmet kalitemizi zirveye taşıyor, Kayseri’nin
yaşam tarzına yön veren kuruluş oluyoruz.

We acknowledge that delivery of quality services to vast
populations is key to success and continue investments
within our scope. We aim to enable more subscribers to
access safe and environmentally friendly natural gas. Now
that it is possible to reach and deliver services to every
street and corner of Kayseri with the introduction of natural
gas to all improved lands across the province, we offer every household this convenience. We also know that service
quality is as important as the quality of products delivered
to consumers. At Kayserigaz, it is our priority to maintain
our service quality with a technology-based and innovative power and our customer services team. With 420,000
Independent Units (IU) and 98% customer satisfaction rate,
we raise our service quality to the top and shape Kayseri’s
lifestyle.

Doğalgaz şebekemizi uluslararası standartlara sahip malzemelerden hassasiyetle seçerek uyguluyor, doğalgazın güvenli arzını sağlamak için titizlikle çalışıyoruz. Bu çalışmalar
sonucunda Kayseri ilinde 3.300 km’yi aşan boru hattımız ile
birlikte Türkiye’de en fazla şebekeye sahip olan ilk beş şehirden biri durumuna ulaştık. Doğalgaz dağıtım hizmetlerini
güvenli, ekonomik, ileri teknoloji kullanarak Kayseri Halkı’na
ulaştırırken sorunsuz hizmet anlayışımızla ayda ortalama
250 bin sayaç okuyoruz.

We carefully select and apply materials that meet international standards to our natural gas network, and work
rigorously to ensure safe gas supply. Thanks to such efforts,
Kayseri has been included among top 5 Turkish cities in the
relevant ranking with a pipeline network that exceeds 3,300
km across Kayseri. We deliver to the people of Kayseri safe
and affordable gas distribution services based on advanced
technology, and at the same time read 250,000 meters per
month on average with a smooth service mentality.

Yüksek risk oranına sahip olan sektörde hizmet verdiğimizin farkındalığı ile Acil 187 hattımız ile şehrimize sürekli,
emniyetli, güvenli gaz arzı sağlamak için haftanın 7 günü 24
saat çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 2015 yılında
abonelerimize aralıksız hizmet vermek için 444 5 429
numaralı çağrı merkezi numaramız da Acil 187 hattımız gibi
7 gün 24 saat abonelerimizin tüm sorularına cevap vermek
üzere hizmet veriyoruz. Müşteri odaklı projelerimizin işe etkisini değerlendirerek sosyal medya dahil tüm mecralardan
abonelerimizle iletişimde kalmaya özen gösteriyoruz.

Given the risky nature of our industry, our Emergency Hotline 187 operates 24/7, ensuring an uninterrupted, safe and
secure gas supply to Kayseri. Alongside the Emergency
Hotline 187, our call center 444 5 429 has been available
24/7 in 2015 to secure uninterrupted service by responding
any question raised by our subscribers. We assess how our
customer-oriented projects affect our business, and pay
attention to keep in touch with our subscribers through all
channels including social media.
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Başarı basamaklarında koşar adım ilerleyen Kayserigaz,
2015 yılında bünyemize kazandırdığımız yönetim sistemleri
sertifikalarımıza bir yenisini daha ekledik. 2014 yılı içerisinde yoğun çalışmalar yaparak şirket içerisinde uygulanan
“Kurumsal Karne” uygulaması ile risklerini belirleyen ve
bu risklere göre aksiyon planları hazırladık. Bu süreçlerin
neticesinde doğalgaz sektöründe ISO 31000 Kurumsal Risk
Yönetim Sistemi Standardı alan ilk ve tek şirket olduk. Belge
ile taçlandırılan risk yönetim politikası ile Kayserigaz’ın
yöneticileri her türlü kararlarında ve faaliyetlerinde riski bir
faktör olarak ele almasının ve henüz işin başında seçenekleri
değerlendirerek risk odaklı ve proaktif yaklaşım ile hareket
edilmesinin etkinliğini ve sürekliliği artırmış oldular.
Uluslararası bir şirkete dönüştürdüğümüz şirketimiz Kayserigaz, enerji sektöründe yenilikçi bir çizgi belirleyerek başarılarını uluslararası alanda da tescillemiştir. 2014 yılı Faaliyet
Raporu ile her yıl uluslararası şirket ve organizasyonların yıl
içinde sergilemiş oldukları performanslar ile sosyal hayata
olumlu yansımalarına göre değerlendirildiği, dünyada kabul
görmüş başarılı kuruluşların ve yöneticilerinin ödüllendirildiği Uluslararası Stevie Ödülleri’nden Bronz ödülün sahibi
oldu.
“Yeşil İle Barışık Mavi İle Dost, Temiz Bir Kayseri İçin” sloganından hareketle temiz bir çevre için önemli bir sorumluluk üstlendik. Sektördeki dağıtım şirketlerine örnek olacak
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimize yön vererek
sürdürülebilir değer yaratmayı kendimize ilke edindik. Bu
bağlamda şirketimizin tescilli maskotu Dolgi ile yalnızca
2015 yılında 2 binin üzerinde çocuğu okullarda ziyaret ederek, şirketimize davet ederek, Kayseri’de bulunan alışveriş
merkezlerinde oyunlarla desteklenmiş tiyatro ve eğitimler
verdik. Geleceğin bireyleri olacak olan minik yüreklere
sosyal vatandaş olma yolunda öğütler verdik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çevre ile ilgili hassasiyetimiz,
çevre konulu etkinliklerimizden dolayı şirket olarak ödüllendirildik. Kayseri’de yaşayan 100 yaş ve üzerindeki müşterilerimizi evlerinde ziyaret ederek, toplumların en tecrübeli
bireyleri olan yaşlıların unutulmaması ve onlara her daim
saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdik.
Başarının sürdürülebilmesinin yanında, sürekli yükselen bir
grafikte seyretmesi Kayserigaz için önemli hususlardan
biridir. Bu nedenle yapılan işin niteliğinin ve kalitesinin hayati
derecede önemli olduğunu biliyoruz. “Doğalgaz Kayserigaz
ile Erciyes’in Zirvesinde” söylemiyle Erciyes Dağı Oteller
Bölgesi’ne doğalgaz arzını sağladık. Erciyes’in iklim ve
jeolojik koşulları bizi oldukça zorlamış olsa da çalışma arkadaşlarımızın, profesyonel ve gayretli çalışmaları neticesinde
başarılı bir süreç yürüterek, tabir-i caizse zoru başararak,
doğalgazı Erciyes’in zirvesine ulaştırdık. Deniz seviyesinden
2.200 m yüksekliğe boru hatlarımızı döşeyerek, Kayseri ekonomisi için büyük öneme sahip olan, Erciyes Dağı Master
Planı kapsamında bulunan 5.000 yatak kapasiteli otelleri de
doğalgaz ile buluşturduk.

Advancing towards greater success with greater pace,
Kayserigaz was granted another management systems
certificate in 2015. We worked intensively in 2014 to detect
risks with the in-house “Balanced Scorecard” application
and then produced action plans to mitigate such risks. As
a result of these processes, we became the first and only
company to be certified by ISO 31000 Corporate Risk Management System Standard within the natural gas industry.
With the risk management plan crowned by this certificate,
Kayserigaz executives were enabled to take the risk into account in every decision and operation, and act in line with a
risk-driven and proactive approach by considering alternatives from the start, managing the entire process more
effectively and continuously.
We expanded Kayserigaz into an international company; it
adopted an innovative mentality within the energy sector
and earned global recognition for its achievements. Annual
Report 2014 won the Bronze prize in the International Stevie Awards in which international companies and organizations are assessed by their performance and their positive
effects in social life, and globally-recognized, successful
companies as well as their executives are awarded every
year.
With the “For A Green And Blue Friendly Kayseri” motto,
we assumed a significant responsibility for a clean environment. We prioritized creating sustainable value by
directing social responsibility activities setting the pace for
distribution companies within the industry. In this context,
our company’s registered mascot Dolgi visited more than
2,000 children at school in 2015 alone, invited them to the
company, and we organized theatre plays and trainings that
featured games in the shopping malls of Kayseri. The youth,
future’s individuals, received our advices on how to become
social citizens. Our company’s environmental sensitivity
and environment-themed events were awarded by the Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. We
paid home visits to local subscribers older than 100 years
to emphasize that senior citizens, most experienced members of a society, should always be cared for and treated
with due respect.
Increasing performance is as important as maintained success for Kayserigaz. Therefore, we acknowledge that quality of a work is of utmost importance. We provided Hotels
District at Mount Erciyes with access to natural gas with
“Kayserigaz Takes Natural Gas to the Summit of Erciyes”
motto. Despite dire climate and geological conditions at
Mount Erciyes, we successfully managed to take natural
gas to the summit thanks to our colleagues’ professional
and industrious efforts. We installed pipelines at 2,200 m
above the sea level to enable the hotels to access natural
gas. These hotels are of utmost importance for Kayseri’s
economy; they have 5,000 beds and are under Mount Erciyes Master Plan.
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Bir doğalgaz dağıtım şirketi olarak öncelikli amacımız havayı kirletmeyen, ekonomiye katkı sağlayan ve konforuyla
sıcak bir yuva ortamı oluşturan doğalgazın herkes tarafından istifade edilmesini sağlamak. Bu gayeyle, Kayserimizin
en büyük ilçelerinden 70 bin nüfuslu Develi’yi Kayserigaz’ın
hizmet alanı içerisine dâhil ettik. Kayserigaz olarak, gerekli
malzeme, ekip ve ekipmanların ihalelerini hızlıca tamamlayarak Develi’ye doğalgazı ulaştırmak için inşaat çalışmalarına
başladık ve 8 ay gibi kısa sürede Develi’ye doğalgaz arzını
başarıyla sağladık. Bugüne kadar Develi ilçe merkezinde
9 km çelik hat, 166 km polietilen hat, 9 adet vana grubu, 2
adet bölge istasyonu imalatını tamamladık.
Kayserigaz olarak 2003 yılından beri Kayseri il mücavir
sınırları içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sorumluluk
sahibi olduğumuz her bir alanı santim santim işliyor, çevre
dostu doğalgazı mümkün olan her bir haneye ulaştırmaya
gayret ediyoruz. Her bir caddesinin, sokağının ve evinin
etüt çalışmalarını titizlikle yapıyoruz. 2015 yılının Mayıs
ayında Develi Halkı’nın doğalgaz ile ilgili tüm işlemlerini
gerçekleştirebileceği, Kayserigaz’ın şehirdeki rolünü üstlenecek “Kayserigaz Develi Ofisi” mizi değerli Develi Halkı’nın
hizmetine sunduk.

As a natural gas distribution company, we primarily aim
to let everyone benefit from the natural gas, as it does not
cause air pollution, contributes to the economy and creates a cozy and comfortable atmosphere at home. In this
context, last year we included Develi in Kayserigaz’s service
territory. It is home to 70,000 people and a major town in
Kayseri. We swiftly concluded tenders for necessary materials, equipment and teams, initiated construction process
to introduce Develi to natural gas, and provided Develi with
natural gas supply within such short a period of time as
eight months. So far, we have produced nine km steel pipeline, 166 km polyethylene pipeline, nine valve ensembles
and two regional stations in central Develi.
Kayserigaz has operated within Kayseri’s provincial borders
since 2003. We care for every part of our territory and
strive to ensure that every house has, to the extent possible, access to the environmentally friendly natural gas.
We survey every avenue, street and house thoroughly. In
May 2015, we commissioned “Kayserigaz Develi Office” to
serve local people at Develi, enabling them to carry out all
transactions related to gas supply. The Develi Office represents Kayserigaz at Develi.

Kendimizi geliştirmeye ve öğrenmeye de olanak veren
hizmet anlayşının hakim olduğu yapımızla, Kayseri’nin
bugününden çok yarınını düşünüp stratejilerimizi belirleyip
geleceğimizi kuruyoruz. 2015 yılı içinde bir diğer önemli
yatırımımızda Kayseri’nin Kızık mevkiine (RMS-A) basınç
düzenleme istasyonumuzun faaliyete geçmesidir. Şehrin
batısında bulunan Oymaağaç mevkiinde bulunan basınç
düzenleme istasyonumuz alternatif olan bu istasyon ile Kayseri’de arz güvenliğini en üst seviyeye çıkartmış oluyoruz.

Our organizational structure features a service mentality
that enables self-development and learning, we rely on this
structure to set our strategies and invest in Kayseri’s future.
The Pressure Regulating and Metering Station (RMS-A)
commissioned in Kızık, Kayseri was another significant
investment realized in 2015. This station proved to be an
alternative for the RMS-A at Oymaağaç district, located
to the west of the city, and allowed us to maximize supply
safety at Kayseri.

Bir aile olarak Kayserigaz’ın giderek büyüyerek sektörde “iyi
işler yapan şirket” olarak tanınmasının mutluluğunu yaşıyorum. Kayserigaz’ın büyümesinde rol oynayan hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyor, sektöre örnek olan tüm çalışma
ve projelerle Kayserigaz’ın üst sıralara yükselmesinde emeği
geçen Kayserigaz Ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yılda bize desteklerini hiç esirgemeyen yönetim kurulumuza minnetlerimi iletirken yeni yılda yepyeni projelerle
buluşmak dileğiyle.

It is pleasing to see that Kayserigaz – a growing family – is
recognized as a company doing “good job”. I would like to
thank the local people at Kayseri, who contributed to our
company’s growth, and the Kayserigaz family who enabled
our company to climb up with all the pacesetter work and
projects recognized by the industry. Also, I would like to
express my gratitude to the board of directors for their
continued support through the year. I am looking forward
to cooperating on new projects in the upcoming year.
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Yönetim Kurulu Üyeleri
Members of The Board of Directors

Dr. Frank Quante
Yönetim Kurulu Başkanı
& EWE Turkey Holding
Genel Müdür
Chairman of Board &
EWE Turkey Holding
Managing Director

Bekir Sami ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi &
Genel Müdür
Member of BOD &
EWE Turkey Holding
Managing Director

Osman Saim DİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of BOD

1966 Almanya doğumlu olan Dr. Frank Quante, Göttingen Üniversitesi’nde Hukuk ve
Makro İktisat eğitimi almıştır. Hukuk çalışmalarında Doktora derecesi mevcuttur. Kariyerine KPMG’de avukat olarak başlamıştır. 2003
yılında Almanya’nın en büyük 5. enerji şirketi
olan EWE AG’nin Hukuk Departmanı’na katılmıştır. 2007 yılında EWE’nin IT şirketi olan
BTC AG’nin Baş Finans Sorumlusu olmuş,
2011 yılında EWE Grubu’nun Polonya ve Türkiye’deki aktivitelerinin Dış İşler Departmanı
Direktörü olmuştur. Nisan 2012 tarihinde
EWE Turkey Holding’e CFO olarak atanmıştır.
Şuan EWE Turkey Holding üst yönetiminde
Bekir Sami Acar ile birlikte görev yapmakta
ve Bursagaz, Kayserigaz ve Enervis şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de
yürütmektedir. 2014 yılında sektör temsilcileri
tarafından All Energy Turkey çerçevesinde
“Yılın Enerji Yöneticisi” seçilmiştir.
Almanya’da yerel ve ulusal arenada sosyal
organizasyonlarda aktif olarak yer almaktadır.
2011-2013 yılları arasında Alman- Türk Derneği’nin Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2015 yılından beri de Türkiye’deki
en büyük yabancı yatırımcı derneği olan
YASED’in “Dış İlişkiler ve AB” çalışma grubuna eş Başkanlık yapmaktadır. Eşi Claudia ile
birlikte 2 çocukları vardır.

Born in 1966 in Germany, Mr. Frank Quante
studied Law and Macroeconomics in Heidelberg and Göttingen and holds a Doctor
degree in Law. Mr. Quante began his career as
an attorney in KPGM, passing the German tax
advisor exam in 2003. Joining EWE, the fifth
largest German energy company, in 2003, he
took responsibility as Chief Financial Officer
of EWE’s multinational IT Company BTC AG
in 2007. In 2011 he became the Director of
the Department of Foreign Business of EWE
Group. Mr. Frank Quante has been appointed
as CFO of EWE Turkey Holding based in Istanbul in April 2012. Since 2013 he is co-heading
EWE Turkey Holding as Managing Director
together with Mr. Acar. He is also the Chairman of the Board of Directors of Bursagaz,
Kayserigaz and Enervis. In 2014 he was selected as Energy Manager of the Year 2014 in
Turkey by sector representatives. Mr. Quante
was active in social organisations on local and
national level in Germany. From 2011 till 2013
he was Vice-Chairman of the German-Turkish
Association. Since 2015 he is co-heading the
working group “Foreign Relations and the EU”
of YASED, the biggest association of foreign
investors in Turkey. Together with his wife
Claudia he is raising two children.

1980 Konya doğumlu olan Bekir Sami Acar,
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde mezun olduktan
sonra çalışma hayatına 2002 yılında otomotiv sektöründe başlamıştır. 2004 yılında Bursagaz A.Ş. bünyesine katılan Acar, sırasıyla
Stratejik Planlama Uzmanı, Strateji Geliştirme ve İş Değerleme Sorumlusu ve Genel
Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur.
2009 yılında enerji ticaret şirketi EWE Enerji
A.Ş.’nin kurulmasında rol alan Acar, şirketin ilk
Genel Müdürü olarak görevine halen devam
etmektedir. 2013 yılında EWE Turkey Holding
A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne getirilen Acar, aynı zamanda EWE
Enerji’de Genel Müdürlük görevine devam
etmekte ve grubun Türkiye’deki iştiraklerinde
Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunmaktadır.
Acar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Born in Konya in 1980, Bekir Sami Acar
graduated from Boğaziçi University’s Department of Political Sciences and International
Relations. Subsequently, he commenced
his professional career in the automotive
industry in 2002. In 2004, Mr. Acar joined
Bursagaz, serving respectively as Strategic
Planning Specialist, Strategy Development
and Business Appraisal Supervisor and then
as Assistant General Manager. In 2009, he
actively contributed to the establishment of
EWE Enerji and presently continues to serve
as the company’s first General Manager. Since
2013, Mr. Acar has worked together with Dr.
Frank Quante as Managing Directors of EWE
Turkey Holding.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doçent
ünvanı alan Dinç, General Electric ve TPAO
gibi ulusal ve uluslararası firmalarda yöneticilik görevi yaptıktan sonra 2007 yılında
Holding’in enerji alanında faaliyet gösteren
firması Çalık Enerji’ye Genel Müdür olarak
atanmıştır. Dinç aynı zamanda Çalık Enerji’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev
yapmaktadır.

Osman Saim Dinç, who obtained a professor
degree from Istanbul Technical University,
was assigned to the Çalık Energy, a company
of Holding operating in the field of energy, as
General Manager in 2007, after his management positions in some national and international companies such as General Electric and
TPAO. Dinç is also the Board Member of Çalık
Energy.

Kayserigaz 2015 Annual Report

Heiko Gerold FASTJE
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of BOD

Mustafa Sancar
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of BOD

K. Cengiz TEKİNSOY
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of BOD
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EWE Netz GmbH (EWE Şebeke Şirketi) Şebeke Yönetimi’nin başında olan Heiko Fast- je
enerji, su ve telekomünikasyon şebekelerinin planlanması ve geliştirilmesi ile ölçüm
hizmetleri ve IT koordinasyonundan sorumludur. Fastje, 2009 senesinden bu yana EWE
Netz GmbH şirketinde Genel Müdür olarak
görev yapmaktadır. 2000 senesinde EWE AG
şirketine gelmeden önce Braunschweig’da
Makine Mühendisliği öğreniminin ardından
dokuz sene Wintershall AG şirketinde çalışmıştır. 2000 ve 2004 yılları arasında EWE’nin
Polonya’daki iştiraki MOW’da Yönetim Kurulu
Başkanı olarak görev yapmıştır. EWE Netz
Genel Müdürlüğü’ne atanmadan önce 2005
senesinden itibaren Gaz/Su Şebekeleri Departmanı’nı yönetmiştir.

Heiko Fastje directing EWE Netz GmbH
(EWE Network Company) is responsible for
the planning and development of energy,
water and telecommunication networks,
measure- ment services and IT coordination.
Fastje has been working as General Manager in EWE Netz GmbH since 2009. Before
coming to EWE AG, in 2000 he studied
Mechanical Engineer- ing in Braunschweig
and worked in Wintershall AG for nine years.
He acted as the President of Board of Directors of MOW, an affiliate of EWE in Poland.
He started managing Gas/Wa- ter Networks
Department as of 2005 till he appointed as
EWE Netz General Manager.

1975 yılında Almanya’da doğan Mustafa Sancar Hannover Üniversitesi’nin işletme ve iktisat bölümleri mezunudur (Diplom-Ökonom).
2007 yılında EWE’nin telekomünikasyon birimi olan EWE TEL’de Tüketici Satış Direktörü
olarak çalışmaya başlayarak EWE’nin bünyesine katılmıştır. 2010 yılında enerji birimine
geçerek Doğu Friesland bölgesi Tüketici Satış
Direktörü olarak hizmet vermeye başlayan
Sancar, 2012 yılında ise EWE’nin telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iştiraki
HTP bünyesinde Özel Müşteriler Direktörü
görevine gelmiştir. 2014 ve 2015 yıllarında
EWE AG´nin Uluslararası Faaliyetler Direktörü olarak EWE Grubu’nun Polonya ve Türkiye’deki faaliyetlerinden sorumlu olarak görev
yapan Sancar, 2016 yılından itibaren EWE´nin
Müşteri Servisleri Direktörlügüne atanmıştır.
Sancar, ayrıca grubun Türkiye’deki iştirakleri
olan Bursagaz ve EWE Enerji ve Polonya´da
EWE Polska´nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak
bulunmaktadır. EWE’deki kariyeri öncesinde
Volkswagen, Techniker Krankenkasse, Vodafone ve E-plus gibi şirketlerde çalışan Sancar,
ayrıca satış ve pazarlama alanlarında danışmanlık hizmeti vermiştir. Mustafa Sancar evli
ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa Sancar was born in Germany in
1975, and studied business management
and economics at the University of Hannover (Diplom-Ökonom). He joined EWE in
2007 as Consumer Sales Director at EWE
TEL, i.e. EWE’s telecommunications business
unit. Sancar was appointed to the energy
business as Consumer Sales Director at East
Friesland region in 2010, and then, in 2012,
was assigned to Private Customers Director
post within HTP—EWE’s subsidiary in telecommunications business. He was in charge
of EWE Group’s operations across Poland
and Turkey as International Operations Director at EWE AG in 2014-2015, and has recently
been appointed as EWE’s Customer Services
Director as of 2016. Sancar is also a Member of the Board of Directors at Bursagaz
and EWE Enerji – Turkish subsidiaries of the
Group – and EWE Polska in Poland. Prior to
his career at EWE; he worked in a series of
companies including Volkswagen, Techniker
Krankenkasse, Vodafone and E-plus, and
offered consultancy services in sales and
marketing. Mustafa Sancar is married with
three children.

1959 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra,
1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünden
mezun oldu. Kısa bir süre özel sektörde
çalıştıktan sonra, 1981–1983 yılları arasında
yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşü 1,5 yıl özel sektörde
şantiye şefi olarak çalışan Kemalettin TEKİNSOY, 1984 yılından beri Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’nde görev yapmaktadır.

Tekinsoy was born in Kayseri in 1959. After
concluding his primary and secondary
education in Kayseri, he graduated from the
Department of Architecture of Ankara University Faculty of Engineering and Architecture. After working in the private sector,
he performed his military service as reserve
officer between the years 1981-1983. Then,
Tekinsoy worked in the private sector for
1.5 years as a construction supervisor and
since 1984, has been serving in the Kayseri
Metropolitan Municipality
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Organizasyon Yapımız
Organisation Chart

Genel Müdür
General Manager

Kurumsal İletişim
Corporate Communication

Hukuk Müşaviri
Legal Adviser

Yönetim Sistemleri
Management Systems

Genel Müdür Yardımcısı - Ticari
Deputy General Manager (Financial)

Müşteri Hiz. Müdürü
Customer Service Manager

Müşteri Hizmetleri
Customer Service

Pazarlama
Marketing

Mali İşler Müdürü
Finance Manager

Tahakkuk
Accrual

Muhasebe Finans
Accounting Finance

Tahsilat
Collection

Bütçe & Raporlama
Budgeting & Reporting

Kayserigaz 2015 Annual Report

İK - Strateji ve Risk Analizi
HR - Strategy And Risk Analysis
Bilgi Teknolojileri Müdürü
IT Manager
İnsan Kaynakları
Human Resources

BSC ve Risk Analizi
Bsc - Risk Analysis
SAP
SAP

İç Denetim
Internal Audit

BT
IT

Genel Müdür Yardımcısı - Teknik
Deputy General Manager (Technical)

Proje Müdürü
Project Manager

İşletme Bakım Müdürü
Operation & Maintenance Manager

Tedarik Zincir Yönetmeni
Supply Chain Manager

Harita ve GIS
Mapping & GIS

Proje Tasarım
Project Design

Acil Müdahale ve Bakım
Emergency Response and Care

Proje Uygulama
Project Application

Şebeke Yönetimi ve Scada
Scada

İç Tesisat
Internal Installation

İdari İşler
Administrative

Satınalma
Purchase

Malzeme Kontrol ve Depo
Material Cont. Shipping
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Kayserigaz Yönetim Politikaları
Kayserigaz Management Policy

KALİTE POLİTİKAMIZ ISO 9001

OUR QUALITY POLICY ISO 9001

Kullanıma ve şartlara uygun yönetim sistemimiz ve müşteri
odaklı hizmet anlayışımızla, toplum hayatına somut katkılar
sağlamayı,

Make substantial contribution to the society with a management system that is compatible with use and conditions
and a customer-oriented service approach, Raise social
awareness in matters related to our sector and hence become an effective center of attraction with a strong voice,

Sektörümüzle ilgili konularda kamuoyunun farkındalığını artırarak etkin ve söz sahibi bir çekim merkezi haline gelmeyi,
Sürekli iyileştirmelerimizle sorunlar oluşmadan önlem almayı,
Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasal mevzuatlara uymayı ve
şeffaf olmayı,
Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve toplumumuza yansıyacak mükemmel sonuçlara ulaşmak için etkin bir iletişim
kurmayı,
Teknolojik gelişmeleri takip edip kullanmayı,
Çevre dostu süreçler geliştirerek daha az atık üretmeyi,
doğal kaynakları optimum şekilde kullanmayı,
Tüm faaliyetlerimizde risk analizleri yaparak, riskleri en alt
düzeye indirmeyi, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sağlık ve güvenliğine saygılı olmayı, taahhüt ederiz.

Take preemptive measures against problems with constant improvements,
Respect related legislation and be transparent in all of our
activities,
Establish effective communication to obtain perfect results
that would reflect in our employees, customers and our
society,
Follow up and use technological advancements, Develop
environmentally-friendly processes and thereby produce
less waste, optimize the use of natural resources,
Minimize risks by carrying out risk analyses for all of our activities and respect the health and safety of our employees,
customers and society.

OUR ENVIRONMENTAL POLICY ISO 14001
ÇEVRE POLİTİKAMIZ ISO 14001
Faaliyetlerimizde;

During our activities, we commit ourselves to Respect legislation in environmental aspects of our operations,

Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi,

Raise awareness of our employees and all stakeholders,
Contribute to activities aimed at protecting the environment,

Çevrenin korunması çalışmalarına katkı sağlamayı,

Recycle/ eliminate our waste,

Atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı/bertaraf etmeyi,

Plan and implement accident or emergency measures,
Constantly improve and contribute to prevent air pollu- tion
with each subscriber,

Çevre boyutumuzla ilgili yasal mevzuata uymayı,

Kaza veya acil durum tedbirlerini planlayıp uygulamayı,
Sürekli iyileştirmeyi ve her aboneyle hava kirliliğini önlemeye
katkı sağlamayı,

Follow a policy accessible by the public.

Halkın erişimine açık bir politika izlemeyi, taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ OHSAS 18001
Kuruluşumuzun;
Dokümante edilerek, uygulanmakta ve sürdürülmekte olan
sistemimizle,

OUR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLI- CY
OHSAS 18001
Our corporation commits itself to
Respect all legislation on occupational health and safety
with a documented system that is in practice,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uymayı,

Protect the health of our employees, create and main- tain
safe and healthy work conditions,

Çalışanlarımızın sağlığını korumayı, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını kurmayı ve sürdürmeyi,

Raise awareness of all of our employees and stakehold- ers,
be available to related parties,

Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi, ilgili
taraflar için ulaşılabilir durumda olmayı,

Create and share urgent action scenarios,

Acil eylem senaryolarını oluşturmayı, paylaşmayı,
Sürekli iyileştirme için gerekli kaynağı ayırmayı, taahhüt
ederiz.

Allocate necessary resources for constant improvement.

OUR INFORMATION SECURITY POLICY ISO 27001
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BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ ISO 27001
Kayserigaz “Sektöre ve Tüm Paydaşlarına İlham Veren Marka Olmak” vizyonuna sahiptir.

Kayserigaz has set the vision to “Be a Brand that Inspires
the Sector and its Stakeholders”.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kayserigaz’ın
vizyonuna bağlı olarak,

Adhering to this vision within the ISO 27001 Information
Security Management System, we commit ourselves to
Ensure the confidentiality, integrity and accessibility of all
information stored in our asset inventory,

Varlık envanterimizdeki tüm bilgilerin; gizliliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliğini sağlamayı,

Improve constantly the business processes with the risk
management system,

Risk yönetimi sistemi ile iş süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,

Comply fully with laws and terms of contract,

Yasalara ve sözleşme şartlarına tam uyum sağlamayı,

Use advanced technology and pioneer change in information technologies with a customer-oriented approach,
Ensure active participation by our staff to the information
security management system.

Müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile ileri teknolojiyi kullanarak, bilgi teknolojileri alanında değişimi yönlendirmeyi,
Personelimizin bilgi güvenliği yönetim sistemine etkin katılımını sağlamayı, taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ ELE ALMA POLİTİKAMIZ ISO
10002
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OUR CUSTOMER COMPLAINTS HANDLING POLICY ISO
10002

Müşterilerimizin memnuniyetini ve hizmetimizin kalitesini
artırmak için yazılı ya da sözlü her türlü müşteri şikâyetini;

In order to enhance customer satisfaction and the qual- ity
of our service, we commit ourselves to handling all customer complaints made in written form or verbally adhering to
the principles of

Gizlilik,

Confidentiality,

Şeffaflık,

Transparency,

Objektiflik,

Objectivity,

Erişebilirlik,

Accessibility,

Hesap verebilirlik,

Accountability,

Cevap verebilirlik,

Answerability,

Sürekli iyileştirme,

Constant improvement,

Yasal şartlara uygunluk,

Compatibility with law,

Müşteri odaklı yaklaşım,

Customer-oriented approach.

Prensiplerine uygun olarak ele almayı taahhüt ederiz.

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ ISO 31000
Stratejilerimize ulaşabilmek ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir
kılmak için risklerimizi yönetmek ve iş süreçleri ile uyumunu
sağlamak Kayserigaz ’da herkesin temel görevidir.
Risklerimiz, kurumsal performans ve risk yönetmeni koordinasyonunda, yöneticilerden oluşan risk erken teşhis
komitelerimiz ile yönetilir.
Kayserigaz ‘da riskler olay gerçekleştikten sonra yönetilen
bir sonuç değil, yönetim kararlarına dâhil edilen kilit bir
girdidir.
Yöneticiler, her türlü kararlarında ve faaliyetlerinde riski
bir faktör olarak ele alır ve henüz işin başında seçenekleri
değerlendirerek risk odaklı ve proaktif yaklaşım ile hareket
eder.
Kayserigaz yönetimi, risk iştahı doğrultusunda belirlenen
risklerine yanıt stratejileri geliştirmek amacıyla gerekli
kaynakları sağlayacağını, risk yönetim yaklaşımını Kayserigaz’ın kurumsal kültürünün bir parçası haline getireceğini,
performansını sürekli takip ederek sürekli iyileştireceğini
taahhüt eder.

ISO 31000, KAYSERİGAZ CORPORATE RISK MANAGEMENT POLICY
It is the main duty of every Kayserigaz employee to manage the risks and harmonize them with business processes
with a view to fulfill the company strategy and ensure the
sustainability of activities.
The risks are managed by the early risk detection committees consisting of managers, in coordination with corporate
performance and risk manager.
At Kayserigazi, risks are key inputs incorporated into management decisions rather than consequences managed
after an incident.
Managers address the risk as a factor in any action or decision; and act in a risk-oriented and proactive manner whilst
assessing options right at the beginning.
Kayserigaz management is committed to provide the
resources required for response strategies vis-a-vis risks
identified in line with the company’s risk appetite, incorporate the risk management approach into Kayserigaz
corporate culture and continuously monitor and improve its
performance.
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EWE AG

EWE, enerji, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarındaki faaliyetleri sayesinde akıllı enerji sistemlerini
geliştirmek ve işletmek için gereken uzmanlığı bünyesinde
toplamıştır. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik yenilikçi
ürün gamı ile EWE, geleceğin enerji tedarikini mümkün olan
en yüksek sürdürülebilirlik, verimlilik ve güvenilirlik esaslarına dayanarak sağlamaktadır. 9.000’den fazla çalışanı ve
8 milyar euronun üzerindeki satışlarıyla Grup, Almanya’da
yerel yönetim mülkiyetindeki en büyük şirketlerden biridir.
Şirket, Almanya’da Bremen, Brandenburg, Rügen ve Ems/
Weser/Elbe bölgelerinde, ayrıca Türkiye ve Polonya’nın
bazı kesimlerinde faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 1,3
milyon elektrik ve 1,7 milyon doğal gaz kullanıcısına hizmet
veren EWE, ayrıca 700.000 müşterisine telekomünikasyon
hizmetleri sağlamaktadır. Yenilenebilir ve geleneksel enerji
kaynaklarından yararlanarak kendi enerjisini üretebilme
yeteneğine sahip olan Grubun toplam enerji ve telekomünikasyon şebekesinin uzunluğu 200.000 kilometreye ulaşmaktadır. Şirketin iştiraklerinden BTC ise, Almanya’nın en
önemli bilişim teknolojileri hizmet sağlayıcılarından biridir.

%80
With energy, telecommunications and information technology, EWE combines the key expertise needed to develop
and operate intelligent energy systems. Thanks to its range
of innovative products for private and corporate customers, EWE is shaping the energy supply of tomorrow with
the greatest possible sustainability, efficiency and reliability.
With about 9,000 employees and sales in excess of EUR 8
billion, the Group is one of the largest municipally-owned
companies in Germany. EWE does business in the Bremen,
Brandenburg, Rügen and Ems/Weser/Elbe regions, as well
as in parts of Turkey and Poland. EWE provides electricity to just under 1.3 million customers and natural gas to
1.7 million. It also provides telecommunication services to
around 700,000 customers. The Group can generate its
own energy from renewable and conventional sources, and
operates about 200.000 kilometres of secure energy and
telecommunication networks. Its subsidiary BTC is among
Germany’s most important IT service providers.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri, altyapı ihtiyaçlarını gideren, toplu taşımada çağın
gereklerini yakalayan, sosyal donatıları, sportif tesisleri,
kültür sanat alanındaki hamleleri ile şehirde yaşayan herkesin keyifli ve huzurlu bir yaşam sürmesine imkan sağlayan
modern bir dünya kentidir.
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Kayseri is a modern world city with a complete infrastructure, up-to-date transportation, social and sports facilities,
culture and arts activities where every inhabitant enjoys a
comfortable and peaceful life.

Kayseri’nin tarihinde olduğu gibi günümüzde de bir “Ticaret
Şehri” olarak anılmasıdır. Ticaretin yanı sıra “Âlimler Şehri”,
“Hayırseverler Şehri” gibi özellikler ile de anılan Kayseri
zaman geçtikçe başka kavramlara da bürünmektedir. Öyle
ki, dört üniversitesi ile bir “Üniversiteler Şehri”, özel ve kamu
hastaneleri ile bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayan bir “Sağlık
Şehri” haline gelmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ise
Kayseri’yi taşımak istediği noktalardan biri de Kayseri’nin bir
“Turizm Şehri” olmasıdır.

Throughout history, Kayseri has also come to be known
as a “City of Commerce”, a major aspect that still enjoys
currency today. Also referred to as a “City of the Wise” and
“City of Benefactors”, Kayseri continues to gain new titles
over time. It is now a “City of Universities”, with four universities sprawling over its territories and a “City of Health”
offering medical services to the region with public and
private institutions. Now, Kayseri Metropolitan Municipality
would like to take Kayseri to the level of “A City of Tourism”
as well.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi projesi kapsamında 105 km kayak pisti, 27 bin m
teleferik ve telesiyej hattı, 10 adet sosyal tesis, 1 milyon 850
bin m2’lik alanı kapsayacak şekilde karlama ünitesi, karlama ünitesine su temin etmek amacıyla gölet, çığ koruma
sistemleri ve bazı bölgelerde günübirlik piknik alanları ile
otopark yapımı tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

As part of the Kayseri Metropolitan Municipality Winter
Sports and Tourism Center project, we have built a ski track
of 105 km in length, a cable car and chairlift line of 27 thousand meters, a frost deposit unit sprawling over an area of
1 million 850 thousand squares, a pond to provide water to
the frost deposit unit, avalanche protection systems, daily
picnic sites in certain areas and a parking lot.

Kayseri, son 20 yılda yakaladığı büyüme ve gelişme ivmesiyle Türkiye’nin en dikkat çeken şehri olmuştur. Planlı, programlı ve düzenli bir şekilde geleceğe hazırlamak için bundan
sonra da var gücü ile çalışmaya devam edecektir.

With a growth and development momentum built over the
last two decades, Kayseri has become the most attractive
city of Turkey.
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Çalık Holding

Ahmet Çalık’ın girişimleriyle 1981 yılında temelleri atılan Çalık Holding, enerji, inşaat ve gayrimenkul, tekstil, madencilik,
finans ve telekom sektörlerinde faaliyet göstermekte ve
Orta Asya, Balkanlar, MENA Bölgesi’ndeki 17 ülkede yaklaşık
27 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Çalık Grubu’na bağlı
şirketler, kendi alanlarında güncel ihtiyaçlara ürettikleri inovatif uygulamalar ve yetkin çözümlerle farklı coğrafyalarda
başarılı projeleri hayata geçirmektedirler.

Established in 1981 as an initiative by Ahmet Çalık, Çalık
Holding today operates in energy, construction and real estate, textile, mining, finance and telecommunication sectors,
employing approximately 27,000 people in 17 countries
across the Middle East, Balkans, and MENA. Çalık Group
companies implement successful projects in their regions,
leveraging the innovative practices and competent solutions they develop in their respective fields.

Grubun enerji şirketlerinden Çalık Enerji, 2015 yılında çok
önemli bir stratejik ortaklığa imza atmış, Mitsubishi Corporation ile 20 yıllık işbirliğini ortaklığa dönüştürmüştür. Şirket
2015’de Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitler
Listesi’nde Dünya’da 89. Türkiye’de ise 6. sırada yer almıştır.
Ayrıca grup bünyesinde; Karadeniz Bölgesi’nde YEDAŞ, Kosova’da Limak ortaklığıyla KEDS ve Doğu Anadolu’da Kiler
ortaklığıyla ARAS elektrik dağıtım şirketleri bulunmaktadır.

Çalık Enerji, one of the Group companies in the energy industry, has struck a milestone strategic partnership in 2015,
cementing its 20-year cooperation with Mitsubishi with a
partnership agreement. The company is one of the Top 250
International Contractors, ranking 89th globally and 6th
in Turkey. The Group also includes the energy distributors
YEDAŞ in the Black Sea Region of Turkey, KEDS operating
in Kosovo in partnership with Limak, and ARAS in Eastern
Anatolia in partnership with Kiler.

İnşaat grubunda Gap İnşaat, 2015 yılında Türkmenistan
Garaboğaz Gübre Fabrikası ile Türkmenbaşı Uluslararası
Deniz Limanı projelerinin inşa çalışmalarına devam etmiştir.
Çalık Gayrimenkul ise Tarlabaşı 360 ve Metropol İstanbul
projelerini sürdürmüştür.

Part of the construction group, Gap İnşaat continued construction works at the Turkmenistan Garabogaz Fertilizer
Factory and Turkmenbashi International Sea Port projects.
Meanwhile, Çalık Gayrimenkul continued its Tarlabaşı 360
and Metropol Istanbul projects.
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Grubun tekstil şirketlerinden Çalık Denim dünyanın ilk 10
premium denim üreticisi arasında yer almakta, Çalık Cotton,
önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın pamuk ticareti yapan
en büyük 10 şirketi arasında yer almayı hedeflemekte, Gap
Pazarlama ise faaliyetlerini sürdürülebilir bir büyüme ile
devam ettirmektedir.
Lidya Madencilik şirketimiz, 2015 yılında Balıkesir Gediktepe
Bakır, Çinko ve Altın maden projesini geliştirerek yatırım
aşamasına getirmiştir.
Grubun finans şirketlerinden Aktif Bank, şubeleşmeden
alternatif dağıtım kanalları üzerinden kurduğu bankacılık
stratejisini 2015 yılında da sürdürmüş, Balkanlar’da faaliyet
gösteren Banka Kombetare Tregtare (BKT) ise yaklaşık
yüzde 25 pazar payıyla Arnavutluk’un en büyük bankası
olmuştur.
Grubun Arnavutluk’ta faaliyet gösteren şirketi ALBtelecom,
SAP ile sürdürdüğü iş ortaklığı çerçevesinde büyük teknolojik dönüşüm projelerini tamamlamış ve sistemlerini merkezileştirmiştir.
Çalık Holding, girişimci yapısı, akılcı stratejileri, kapsayıcılık
ve çeşitliliğe verdiği önem, inovatif ve sürdürülebilir iş modelleri, teknolojiye ve insan kaynaklarına yaptığı yatırımlarla
faaliyette bulunduğu her alanda ve coğrafyada, dokunduğu
her insanın hayatına kalıcı değerler katmak amacıyla 35
yıldır çalışmalarını sürdürmektedir.

Regarding the textile group companies, Çalık Denim is
listed among one of the world’s top 10 premium denim
producers, Çalık Cotton aims to become one of the 10 largest cotton traders within the following decade, and Gap
Pazarlama maintains its sustainable growth.
In 2015, Lidya Madencilik developed the Balıkesir Gediktepe
Copper, Zinc and Gold mine project, moving the venture
into the investment phase.
Aktif Bank, part of the finance group, maintained its banking strategy that focuses on alternative delivery channels in
2015. Meanwhile, Banka Kombetare Tregtare (BKT), operating in the Balkans, achieved a market share of 25 percent,
becoming the largest bank in Albania.
As part of its partnership with SAP, ALBtelecom in Albania
concluded major technological transformation projects,
centralizing its systems in the process.
For the past 35 years, Çalık Holding has been working to
create in lasting value in the life of every person it reaches
in every field and region in which the Group operates, driven by its entrepreneurial spirit, smart strategies, emphasis
on inclusiveness and diversity, innovative and sustainable
business models and investments in technology and human
resources.
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2015 Yılına Genel Bakış
2015 Overview

IMF tarafından Ekim 2015 tarihinden yayınlanan Dünya
Ekonomik Görünüm Raporu verilerine göre dünya ekonomisine yönelik risklerin düşen emtia fiyatları ve artan finansal
dalgalanmalar ile yükseldiği belirtilirken, küresel büyüme
tahminleri 2015 için yüzde 3,3’den yüzde 3,1’e indirildi.

The October 2015 IMF World Economic Outlook report
announced that global economic risks have risen due to
lower commodity prices and increased financial volatility,
and global growth forecasts for 2015 are projected at 3.1
percent, down from 3.3 percent.

FED Ekim ayındaki toplantısında beklentilere paralel olarak
faiz artırımı yapmamıştır. Euro Bölgesinde enflasyonun
düşük düzeylerde gerçekleşmesi ve ekonomik canlanmanın henüz istenen seviyede gerçekleşmemesi nedeniyle,
ECB son para politikası toplantısında deflasyon tehlikesine
karşı alınabilecek önlemleri gözden geçirmiştir. Bu durum
önümüzdeki dönemde ECB’nin para politikasında gevşeme yönlü politikasına devam edeceği yönünde beklenti
yaratmıştır. ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım süreci, Çin
ekonomisindeki yavaşlamaya ilişkin endişeler ve emtia fiyatlarında oluşan aşağı yönlü eğilim, gelişmekte olan ülkeler
üzerinde özellikle yılın üçüncü çeyreğinde önemli ölçüde
etki yapmıştır. Bu dönemde, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy hareketleri zayıf ve dalgalı bir seyir izlemiştir.

As a result of the October meeting, the Federal Reserve did
not raise interest rates, as expected. Due to low inflation
rates in the Euro Zone and continuing unsatisfactory level
of economic recovery, in its last monetary policy meeting,
ECB reviewed the possible precautions against deflation. This led to an expectation that ECB will continue its
quantitative easing policy in the upcoming period. Interest
rate increase by FED, concerns about slowdown in Chinese economy and downward trends in commodity prices
heavily influenced emerging countries, especially in the first
three quarters of the year. In this period, portfolio flows to
emerging countries followed a weak and fluctuating course.
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Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer veren IMF, siyasi belirsizliğin
iç talebi düşüreceğini savunarak, büyüme beklentilerini
aşağı yönlü revize etti. Buna göre, Türkiye’nin bu yıl yüzde 3
ve gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesi bekleniyor.
En büyük ihracat pazarımız olan Euro Bölgesi ülkelerine
yönelik ihracat da, 2015 yılı genelinde EURO-USD paritesindeki gerilemeye paralel olarak USD bazında azalmıştır. Yurtiçi piyasalardaki olumlu seyrin yanı sıra döviz kurlarındaki
gelişmeler ile enerji fiyatlarındaki düşüş yılın ilk 9 ayında
ithalatın düşmesine sebep olduğu görülmektedir. Dönem
itibariyle ihracatın da; ihraç pazarlarındaki olumsuz gelişmeler ve küresel ticaretin azalan seyri nedeniyle önemli ölçüde
azaldığı görülmektedir.
Küresel para politikalarına dair belirsizlikler ve küresel büyümeye dair endişelerin de etkisiyle ülkemize yönelik portföy
akımları dalgalı seyretmiştir. Enflasyonda gıda fiyatları ve
döviz kuru kaynaklı artış yaşanmıştır. 2015 Ağustos itibariyle işsizlik oranı %10,1 olarak gerçekleşirken, Ekim ayında dış
ticaret açığı %42,5 azalarak 6 milyar 293 milyon dolardan, 3
milyar 621 milyon dolara düşmüştür. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Ekim ayında %67,2 iken, 2015 Ekim ayında
%78,6’ya yükselmiştir.
Kamuda uygulanan mali disiplin ve özel sektörde sağlanan
borçlanma eğilimi devam etmektedir. Bu sayede cari işlemler açığının eğilimi GSYİH’ye oranla Avrupa Birliği normu
olan yüzde 4 eşiğinin altında seyretmeye başlamıştır. Dış
ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin
ılımlı seyri de cari dengedeki iyileşmeyi desteklemiştir.
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Adding some comments on Turkish economy in the World
Economic Outlook report, IMF revised growth expectations
downwards, foreseeing that political uncertainty will reduce
domestic demand. According to the report, this year’s and
next year’s growth projections for Turkey are 3 percent and
2.9 percent, respectively.
Furthermore, USD weighted exports to the Euro Zone,
one of our largest export markets, fell in parallel with the
decline in EURO-USD parity throughout 2015. It is observed
that the positive course of domestic markets as well as
the fall of energy prices due to exchange rate movements
cause a decline in the imports in the first 9 months of the
year. In the same period, exports declined substantially, as
well, because of the negative developments in export markets and a declining trend in the global trade.
Portfolio flows to our country continued fluctuating due to
uncertainties about global monetary policies and concerns
about global growth. Inflation increased due to food prices
and foreign exchange rates. As of August 2015, unemployment rate was recorded as 10.1 %, while foreign trade deficit
dropped down by 42.5 %, from 6 billion 293 million U.S.
dollars to 3 billion 621 million U.S. dollars. Export coverage
ratio increased from 67.2 % in October 2014, up to 78.6 % in
October 2015.
The fiscal discipline in the public sector and borrowing
trend in the private sector continue. Therefore, current
account deficit to GDP ratio started to see below the 4 percent level, the European standard. Positive developments in
foreign trade rates and moderate course of consumer loans
supported the recovery in the current account balance.
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Kayserigaz’da Değişimin Adı Pir-i Reis
Name Of Change At Kayserigaz: Pir-i Reis

Günümüz is dünyasında işletmeler, küreselleşmenin, rekabetin, iletişim teknolojilerindeki nefes kesen hızdaki gelişmelerin yaşandığı bir dünyada faaliyet göstermektedir. Yaşanan değişimlere gözünü kapayan ve bu dinamiklere ayak
uyduramayan işletmelerin hayatta kalmaları artık imkânsız
hale gelmiştir.
İşletmelerin etkin yönetilebilmesi ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması için performans izleme ve kontrolleri kaçınılmazdır.
Yöneticilerin karar alırken sadece finansal ölçütlere bakmalarının doğru olmadığını, bu ölçütlerin yanı sıra finansal
olmayan ölçütlerin de performans sistemlerinde izlenmesi
gerektiğini ve dengeli bir şekilde bir ölçüm kartı yardımıyla
birleştirilmeleriyle yöneticilerin daha kolay, hızlı ve etkin bir
performans değerlendirmesi yapabilmelerini sağlamaktadır
Kayserigaz da finans, müşteri, operasyonel mükemmellik ve
öğrenme ve gelişim perspektifleri ile dengeli bir takip sistemi ve etkin bir performans değerlendirmesi yapılabilmeyi
amaçlamaktadır.
Şirketler için risk yönetimi de performans yönetimi kadar
önem arz etmektedir. Bu bağlamda Kurumsal Risk Yönetimi’nin zaman içerisinde kendini kanıtladığını görmekteyiz.
Yasal zorunlulukların çoğunlukta olduğu enerji sektöründeki
firmalarda ise bu durum ağırlıklı olarak hissedilmekte ve
şirketler risklerini tanımlayıp yönetmek için Kurumsal Risk
Yönetimi’ne önem vermeleri gerekmektedir. Kurumsal Risk
Yönetimi; şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun
olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili
olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile
oluşturulmuştur. Şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve
diğer tüm çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin
belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan
sistematik bir süreçtir.
Süreç Yönetimi ele alındığında ise Avrupa Kalite Yönetim
Vakfı’nın İş Mükemmelliği Modeli’nde yer alan dokuz kriterden birisi olduğu görülmektedir. Ayrıca ISO standartlarının
revizyonunun da önemli ölçüde süreç modeline dayandırılarak hazırlandığı bilinmektedir. Bu her iki neden, organizasyonların ister istemez Süreç Yönetimi konusuna eğilmelerine
yol açmıştır. Süreç Yönetimi kimi kuruluşlarda fonksiyonel
örgüt yapısına uygun olarak süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi için, kimi kuruluşlarda ise bir yönetim tarzı olarak
ele alınmaktadır. Süreç Yönetimi; fonksiyonel örgütlenmeye
bağlı kalınarak süreçlerin sistematik iyileştirilmesi olarak ele
alınmayıp, “Süreçlerin Yönetimi”, bir yönetim tarzı olarak ele
alınarak “Süreçlerle Yönetim” benimsenmiştir

In today’s business world, enterprises are faced with globalization, competition and communication technology advancements at breathtaking speed. It is impossible for the
enterprises turning a blind eye to such changes and failing
to adapt to today’s dynamics to survive.
Performance monitoring and controls are indispensable for
effective management and sustainability of enterprises.
Managers, while making decisions, should not only consider the financial criteria, but also track the non-financial
criteria in performance systems. This will allow managers to
conduct an easier, faster and more effective performance
evaluation by combining these criteria in a balanced scorecard. Kayserigaz intends to establish a balanced tracking
system and an effective performance evaluation with finance, customer, operational excellence, as well as learning
and development perspectives.
Risk management is as important as performance management for companies. In this context, we observe that the
Corporate Risk Management proved itself over time. This is
even more valid for firms in the energy sector where there
are many strong legal requirements, and this is why energy
firms must place special emphasis on the Corporate Risk
Management in order to identify and manage their risks.
Corporate Risk Management is a concept developed to
identify incidents having the potential to affect a company,
manage risks according to the company’s corporate risk
appetite and provide reasonable assurance for the company to achieve its goals. It is a systematic process influenced
by the board, senior management and other employees of
the company, used for setting strategies and applied across
the entire company.
With regard to the Process Management, it is one of the
nine criteria within the EFQM Excellence Model developed
by the European Foundation for Quality Management.
In addition, it is known that revisions of ISO standards
are substantially based on the process model. These two
reasons caused organizations to address the Process
Management topic. In some organizations Process Management is handled as a continuous process improvement in
accordance with the functional organizational structure, in
some others, on the other hand, it is handled as a management style. The Process Management has not been taken
as systematic process improvement within the functional
organization but rather handled as a management style,
“Management of Processes”, which was adopted as the
“Management with Processes”.
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Piri Reis Projesinin Amacı

Objective of the Piri Reis Project

Hizmet stratejilerinin belirlenmesinden, operasyonel verimliliği arttırmaya, organizasyonel yapılanmadan, çalışanları
hedeflerle yönetmeye ve insan kaynaklarını geliştirmeye
kadar bir dizi yöntem kullanan kuruluşlar, şirket varlıklarını
koruyabilmekte, rakipleri ile rekabette avantajlı konuma
sahip olmakta ve kendi alanlarında öncü konuma gelme
imkânını yakalamaktadır.

Corporations, using a series of methods ranging from
identification of service strategies to the enhancement of
operational efficiency, from organizational structuring to
management of employees based on targets and development of human resources, have the chance to keep their
company assets, gain a competitive edge and become
pioneers of their field.

Bu projede değişim mühendisliği yaklaşımıyla, maliyet,
kalite, esneklik ve hız gibi çağın en önemli performans
ölçütlerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla karar ve
iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve yeniden
tasarımı amaçlanmıştır.

This project aims to reconsider and redesign the decision
and business processes at their roots with a reengineering
approach in order to accomplish dramatic improvements in
the most important performance criteria of our times, such
as cost, quality, flexibility and speed.

Piri Reis Projesinin Kapsamı

Scope of the Piri Reis Project

Balanced Scorecard uygulamasıyla müşteri, süreçler, insan
kaynağı ve finans bölümlerinden oluşan kapsamlı bir çerçeve ile şirket stratejisinin her bir alanla ilişkisini ve her alanın
nasıl ölçülebileceğini belirlenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. 4 alanda yer alan stratejik boyutların (Finans-Müşteri-Süreç-Çalışan) optimizasyonunun sağlaması, stratejilerin
şirket geneline yayılması, iş birimlerinin başarma düzeylerinin iyileştirmesi, şirket genelinde kurumsal performansın
başarma düzeyi ile ilgili farkındalık yaratılması, kurumsal
performansın, bireysel performans ile ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir.

The project covers, within an extensive Balanced Scorecard
framework including customers, processes, human resources and finance; corporate strategy’s relationship with
each area and selecting methods for measuring each area.
The goal is to optimize strategic dimensions in four areas
(Finance-Customer-Process-Employee), expand strategies across the company, improve achievement levels of
business units, raise company-wide awareness corporate
performance success, and associate corporate performance
with individual performance.

Stratejilerini yerine getirmek için yönetsel, operasyonel,
fiziksel, psikolojik ve mali boyutların, pazar, verimlilik, karlılık
ve yasal gereklilikler çerçevesinde incelenerek risk portföyünün belirlenmesini, risk yönetimi için çerçeve tasarlanmasını ve risk yönetim sürecinin (risk modelinin belirlenerek,
risklerin önceliklendirilmesine ve kritik risklere ait aksiyon
planlarının belirlenmesi) uygulamaya alınması çalışmalarını
kapsamaktadır.
Süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini garanti altına almak için belirlenip ve tanımlanacak
süreçlerin gözden geçirilerek gereken iyileştirme/ geliştirmelerin planlanması ve uygulamaya geçirilmesi, süreçlerin
güncelliğinin sağlanması, etkinliğinin artırılması ve değişen
müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin maksimum düzeyde karşılanabilmesini amaçlayan bir proje olmuştur.

The project comprises analysis of managerial, operational,
physical, psychological and financial dimensions in terms of
market, efficiency, profitability and legal requirements and
identification of the risk portfolio accordingly, design of a
risk management framework, and risk management process
implementation (identifying the risk model, prioritization of
risks and action plans regarding critical risks).
The project seeks to review the processes, plan and implement identified/ defined improvements or developments,
keep them up-to-date, increase effectiveness and meet- at
an optimum level- varying customer needs and expectations so as to guarantee continuous and regular monitoring
and development of the processes.
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Piri Reis Projesinin Hedefleri

Goals of the Piri Reis Project

Bu projede değişim mühendisliği yaklaşımıyla, maliyet,
kalite, esneklik ve hız gibi çağın en önemli performans
ölçütlerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla karar ve
iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve yeniden
tasarımı bu proje ile gerçekleştirilmiştir.

This project aims to reconsider and redesign the decision
and business processes at their roots with a reengineering
approach in order to accomplish dramatic improvements in
the most important performance criteria of our times, such
as cost, quality, flexibility and speed.

Balanced Score Card

Balanced Score Card

Kayserigaz’da Değişim Mühendisliği’nin ilk adımı vizyon ve
misyonda değişiklik yapılmasıyla atılmıştır. Kayserigaz’ın
“Enerji Sektörünün Model Şirketi Olmak” vizyonu tüm çalıştay katılımcılarının ortak görüşüyle “Sektöre ve Tüm Paydaşlarına İlham Veren Marka Olmak” olarak değiştirilmiş ve
gerçekleştirilen çalışan paylaşım toplantısı ile tüm Kayserigaz çalışanlar ile paylaşılmış, web sitesinden de kamuoyuna
bildirilmiştir. Yapılan strateji çalıştayında misyon ve vizyon
doğrultusunda stratejiler, misyon, hedefler ve kritik başarı
faktörleri belirlenmiştir. Stratejilerin uygulamaya dönüşmesi için belirlenen stratejik hedefler ve bunların birbirlerine
etkileri göz önüne alınarak ilişkilendirilmiş strateji haritası
oluşturulmuştur

The first step of Change Reengineering at Kayserigaz has
been making changes to the vision and mission. Kayserigaz’s vision of “Becoming a Model Company in the
Energy Sector” has been unanimously changed to “Being
an Inspirational Brand for the Sector and Shareholders”
by all workshop attendees, and this modification has been
communicated to all Kayserigaz employees via an information sharing meeting and publicly announced through the
website. During the strategy workshop, mission, targets
and critical success factors were identified in line with the
mission and vision. Strategic targets defined to put the
strategies into practice and their interactions have been
considered and the associated strategy map was created.

Kayserigaz Balanced Scorecard Çalışmaları kapsamında
stratejik inisiyatif proje çalışmaları yapılmaktadır. Bu proje
çalışmaları için proje liderleri seçilmiş ve ilgili birimlerden
proje ekipleri oluşturulmuştur. Oluşturulan ekiplerle çalışmalar ve periyodik toplantılar yapılmaktadır. Oluşturulan stratejik inisiyatif ekipleri;

Strategic initiative project is launched within the scope of
the Kayserigaz Balanced Scorecard. Project leaders were
selected from the project teams formed by relevant departments. The teams already started working and attending
periodic meetings. Strategic initiative teams are as follows:
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• “Full Success at our First Attempt”: Eliminating the Cost
of Poor Quality
• “We are Customer-oriented”: Customer Gain, Retention,
Consolidation
• “Differentiated Human Resources”: Adding Value to Human Capital, the Most Critical Determinant of the Competitive Edge
• “Innovation”: Promoting an Innovative Environment and
Turning Employees’ Ideas into Innovations
Corporate Risk Management
• “İlk Defada Tam Yaparız”: Kalitesizlik Maliyetlerinden Kurtulma
• “Müşteriyi Odağa Alıyoruz”: Müşteri Kazanma-Elde Tutma-Derinleştirme
• “Farklılaşan İnsan Kaynakları”: Rekabet Gücünün En Kritik
Belirleyicisi Olarak İnsan Sermayesine Değer Katılması
• “ İnovasyon “: Yenilikçi Ortamı Teşvik Etmek ve Çalışan
Fikirlerini İnovasyona Dönüştürmek
Kurumsal Risk Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi, bir kurumun yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer çalışanları tarafından şekillendirilen, kurum
genelinde ve stratejiler doğrultusunda uygulanan, kurumu
etkileyebilecek olası olayların tespit edilmesi ve risklerin,
kurumun risk alma isteği kapsamında yönetilmesi için tasarlanan, kurumun hedeflerine ulaşmasını destekleyecek bir
süreçtir.
KRY bir yönetim fonksiyonu olduğu kadar yeni Türk Ticaret
Kanunu ile yasal olarak da bir gereklilik haline gelmiştir.
Kayserigaz’da uygulanan KRY projesi kapsamında strateji ve
hedefe ulaşırken oluşabilecek tüm yönetsel ve operasyonel
riskler belirlenmiş, potansiyel fırsatları yakalama ve etkin
yönetim stratejileriyle istenmeyen etkilerin azaltılması amaçlanmış ve Kurumsal Risk Yönetim sisteminin şirket kültürü,
işleyişi ve yapısına yardımcı olacak şekilde organizasyon
çapında yerleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
Kayserigaz’da KRY çerçevesinin; yönetilebilir, sürdürülebilir,
etkin, verimli ve sürekli iyileştirilebilir halde kurulumu sağlanmıştır. ISO 31000 risk modeline uygun olarak; risklerin
etkin ve verimli bir şekilde belirlenmesi, önceliklendirilmesi, kontrollerin belirlenmesi ve risk iyileştirme planlarının
yapılması sağlanmıştır. Şirkette uygulanan Kurumsal Risk
Yönetimi ile 2015 yılında Kayserigaz dünyanın en önemli
standardizasyon belgelerinden ISO 31000 Risk Yönetim Belgesi’ni almayı başarmıştır.

Corporate Risk Management is a process assisting the company in achieving its goals, shaped by the board, managers
and other employees, and implemented across the company in accordance with the strategies, designed to detect
potential incidents with possible impacts on the company
and ensure that risks are managed within the company risk
appetite.
With the new Turkish Commercial Code, Corporate Risk
Management is not only a management function but is a legal requirement. As part of the corporate risk management
project implemented at Kayserigaz, all possible managerial
and operational risks facing strategies and targets were
identified with an aim to seizing potential opportunities and
minimizing undesired impacts through effective management strategies so as to establish a Corporate Risk Management system across organization, supporting corporate
culture, functioning and structure.
The Corporate Risk Management framework has been
established at Kayserigaz in a manageable, sustainable,
effective, efficient and continuously improvable fashion.
In accordance with the ISO 31000 risk model, risks were
identified and prioritized effectively and efficiently, while
controls were decided and risk improvement plans were
drafted. In 2015, the Corporate Risk Management system implemented earned Kayserigaz the ISO 31000 Risk
Management Certificate, one of the most important global
standardization certificates.
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Süreç Yönetimi

Process Management

Süreç yönetimi; mevcut süreçlerin nasıl çalıştığını anlamak
ve iyileştirebilmek için şirketin tüm süreçlerinin belirlenmesi,
tanımlanması, belgelemesi, sahip atanması, düzenli olarak
süreç performans göstergelerinin izlenerek değerlendirilmesi ve gerektiğinde küçük iyileştirmelerin ya da sil baştan/
sıfırdan yeni tasarımların yapılmasıdır. Süreç yönetimi ve
süreç iyileştirme sürdürülebilirliğin sağlanması en temel unsur olan bir yönetim biçimidir. Süreç yönetimi ile Kayserigaz;
hataları, mükerrer işleri, katma değeri olmayan işleri yok
ederek zamandan, maliyetten tasarruf sağlamayı ve tüm
bunları yaparken de sürecin (iç/dış) müşterisinin beklentisine göre iş yapmayı amaçlamıştır.

Process management means identifying, defining, documenting, assigning ownership, regularly monitoring and
assessing process performance indicators and fine tuning
with small improvements or designing from scratch all processes of the company in order to understand how existing
processes work and improve them. Process management
and process improvement is a type of management whose
most critical component is ensuring sustainability. With the
help of process management, Kayserigaz intends to save
time and money by eliminating mistakes, repetitions, and
non-value adding works, while working towards meeting
customer (internal/external) expectations.

Kayserigaz’ın tüm temel ve destek süreçlerinin nasıl işleyeceği, yöntemleri ve bu süreçlerin başarısının nasıl ölçüleceği,
hangi verilerin ne şekilde segmente edileceği, sistem ara
yüzleri ve raporlama sistemi belirlenerek süreçler uygulamaya geçirilmiştir. Yönetim modeli olarak İş Mimarisi dikkate
alınmış olup bu yaklaşımla kurumun var olan ve hedeflenen
durumunun, stratejiler, iş süreçleri ve teknolojik kaynaklar
dikkate alınarak tanımlanması ve dokümante edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Böylelikle Kayserigaz’ın misyonunu
gerçekleştirebilmesi için gereken stratejik bilgi ve birikim
altyapısının oluşturulması hedeflenmiş ve değişen koşullara
adapte olunabilmesi için var olan durumdan hedeflenen
yapıya bir plan dâhilinde geçişi sağlayacak dönüşüm süreçlerinin oluşturulması sağlanmıştır.

Processes regarding how all fundamental and support
processes of Kayserigaz function, their methods, how the
success of these processes are measured, how data is
segmented and which data is segmented, system interfaces and reporting systems have been identified and thus
processes have been implemented. Business Architecture
management model is adopted. This model covers identification of the enterprise’s existing and targeted situation
by taking into account strategies, business processes and
technological resources as well as documentation. The aim
is, therefore, developing strategic knowledge and knowhow infrastructure required for Kayserigaz to accomplish its
mission and create transformation processes enabling transition from the existing situation to the targeted structure
within a plan in order to adapt to changing conditions.

İnsan kaynakları
“Piri Reis Projesi” adımlarından biri olan Farklılaşan İnsan
Kaynakları projesinde İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yeniden tasarımı, uyarlanması ve tüm çalışanların yetkinliklerinin
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
İnsan Kaynakları Planlaması ile; “Doğru zaman da, doğru
kişi” lerin istihdam edilebilmesi için; mevcut durumun analizi
yapılmıştır. İnsan Kaynakları Planlama sistemi gözden geçirilerek yenilenmiştir.
Yetkinliklerle Yönetim; Kayserigaz içerisinde ki bütün pozisyonlar için Yetkinlik El Kitabı hazırlanmış ve her pozisyon
için beklenen davranışlar belirlenmiştir. Belirlenen yetkinlikler Kayserigaz hedefleri ile uyumlu, kişisel ve kurumsal
performansı öne çıkaran davranışlardan derlenmiştir.
Bütün pozisyonların değerlendirilmesi yapılmış ve Kayserigaz iş aileleri belirlenmiştir. Kritik pozisyonların yedekleme
çalışmaları yapılmış ve bu kapsamda Kariyer Planlama çalışmalarına başlanmıştır.

Human Resources
As one of the steps of the “Pir-i Reis Project”, the Differentiated Human Resources project aims to redesign and adjust
activities of the Human Resources, and to improve the
competences of all employees.
Current situation has been assessed through Human Resources Planning in order to employ the “right person at
the right time”. The Human Resources Planning system has
been reviewed and renewed.
Management based on Competencies: A Competence
Manual, which defines the behavior expected at each position, has been drawn up for all positions at Kayserigaz. The
competencies have been defined in line with the goals of
Kayserigaz in a way that puts personal and corporate performance more in the spotlight.
All the positions have been assessed and Kayserigaz job
families have been identified. Critical positions have been
backed up and Career Planning works have been set off
accordingly.
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Develi’nin Doğalgaza Kavuşturulması
Develi Meets Natural Gas

Kayseri’nin nüfus alan merkez dışı ilçelerinden olan Develi
İlçesi’nden doğalgaz kullanımına ilişkin gelen yoğun talepler
doğrultusunda EPDK ‘ya 05.06.2013 tarihinde lisans sınırı
içerisine alınması için başvuru yapılmıştır. Yapılan başvuru
EPDK tarafından 4 ay süren bir değerlendirme aşamasından
sonra Kayserigaz lisans sınırı değiştirilmiş ve Develi İlçesi
lisans sınırı içerisine dâhil edilmiştir.

Develi is a one of the populated but non-central districts of
Kayseri which recently drew high demands for natural gas.
In response, we applied to EPDK (Energy Market Regulation Authority) on 05.06.2013 to extend our license area to
include Develi as well. Following a four-month assessment
by EPDK, our current license limitation was extended to
include Develi.

2014 yılı içerisinde Develi İlçesi’nde Temel Atma Töreni ile
hızlandırılan proje öncelikle imar planlarının ve halihazır
haritalarının CAD ortamına aktarılması çalışması yapılarak
doğalgaz hatları için proje ve dizayn çalışması yapılmıştır. Yapılan proje ve dizayn çalışmasında Develi İlçesi’nde
bulunan tüm mahalle, cadde, sokaklar ve binalar gezilerek
gaz kullanım kapasiteleri belirlenmiştir. Elde edilen bilgiler
neticesinde Develi ilçesinde kullanılacak bölge regülatör
sayısı, servis kutuları ve polietilen ana hat ve çelik hat çap
ve metrajları belirlenerek, gaz basınç hesaplarına, gaz akış
hızına, gaz besleme durumlarına, gaz kullanım kapasitelerine, cadde/sokak ayrımlarına ve genişliklerine ve gaz arzının
güvenli ve kesintisiz sağlanmasına dikkat edilerek Develi
İlçesi 3 adet bölgeye ve 99 adet sektöre ayrılmıştır. Belirlenen bölge ve sektörlere göre Develi İlçesi’nde ki mahalleler
kendi aralarında polietilen ana taşıyıcı hatlarla ringlenmiş,
sektör başlarına herhangi bir yangında, gaz kaçağında veya
patlamasında doğalgaz hatlarına kolayca müdahale edilebilmesi için doğalgaz hat vanaları projelendirilmiştir.

The project was accelerated with a Sod-turning Ceremony
in held in Develi in 2014. Master plans and current maps
were transferred to CAD while pipeline project design was
carried out. The project design was based on identification of all neighborhoods, streets and buildings within the
district of Develi to determine the capacity of natural gas
use. The collected data informed number of regional regulators, service boxes, polyethylene main lines, diameters
and length of steel lines. Also taken into consideration were
gas pressure metrics, gas flow rate, gas supply conditions,
gas use capacities, divides between and width of avenues
and streets as well as ensuring a reliable and uninterrupted
natural gas supply. The activities resulted in specifying
three regions and ninety-nine sectors within Develi. According to these, neighborhoods in Develi were ringed to polyethylene main carrier lines between each other. Natural gas
pipe valves were also designed in each sector to guarantee
easy intervention in natural gas lines in case of gas leak or
explosion.
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Yapılan Avan proje kapsamında Develi İlçesi’nin 30 yıllık
büyümesi göz önünde bulundurularak 20 adet 5.000 m3/h
bölge regülatörü, 46 adet çelik vana, 202 adet polietilen
vana, 9 adet vana grubu, 29.000 m çelik hat, 308.000 m
polietilen ana hat planlanmıştır.

The draft project project takes into consideration 30 years
of growth of Develi district, according to which plans were
made to build 20 5.000 m3/h, 46 steel valves, 202 polyethylene valves, 9 valve groups, 29.000 m steel pipes and
308.000 m polyethylene main lines.

Develi İlçesi’nde belirlenen gaz tüketim değerleri, mevcut
binalar, mevcut sanayi kuruluşları ve imar yollarının fiziki olarak açık olup olmamasına göre çalışmalar yapılarak sahada
uygulanacak tatbikat projeler hazırlanmıştır. Ortaya çıkan
tatbikat projesi sonucunda kullanılacak doğalgaz malzemeleri belirlenmiştir. Belirlenen malzemelerin termin tarihleri
belirlenerek satın almaları gerçekleştirilmiştir.

Activities were carried out in view of identified values of
natural gas consumption in Develi as well as physical availability of buildings, industrial sites and construction roads
which later informed field drill project. Natural gas materials
were determined as a result of the drill, the delivery dates
of which were determined and materials purchased accordingly.

Proje-Dizayn çalışmalarına paralel şekilde coğrafi bilgi
sistemleri (CBS) çalışmamızda paralel şekilde ilerlenmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Develi İlçesi’nin adres
bilgi sisteminin kurulması için öncelikle ilçe sınırı, mahalle
sınırları, cadde/sokak çizgileri ve bina bilgileri de sisteme
girilerek Develi İlçesi’nin adres bilgi sistemi oluşturularak,
binalarda kaç adet konut olduğu, hangi binanın ticari, konut
olduğu bilgileri de sisteme tanıtılarak Develi Halkı’na hangi
binaya gaz arzının gerçekleştirileceği planlı olarak harita
üzerinden gösterilmiştir.

Parallel to project-design work was CBS (geographical
information system) activities. Assessments were made
to specify preconditions for the installation of an address
information system for Develi. Accordingly, district borders,
neighborhood borders, avenue/ street lines and building
information were entered into the system which informed
the address information system for Develi. Also identified
were the number of residencies in each building; whether
the buildings are commercial or residential. The result was
a detailed map of natural gas supply to buildings, available
for the people of Develi.

Tüm bu çalışmalar sonucunda 2015 Mart ayı içerisinde
Develi ilçesi için yapım ihalesi yapılarak sonuçlandırılmıştır.
20.03.2015 tarihinde Mustafa Asım Köksal Mahallesi İstiklal
Sokak’ta yapım çalışmasına başlanarak ilk kazma vurulmuştur.

The abovementioned activities were finalized with a construction tender for Develi district in March 2015. Construction started in İstiklal Street in Mustafa Asım Köksal
Neighborhood on 20.03.2015.

2015 yılının Mayıs ayı içinde Kayserigaz Develi Ofisi büyük
bir coşkuyla açılmıştır.

Kayserigaz Develi Office is opened in May 2015 with the
biggest excitement.

Planlı ve koordineli bir çalışma neticesinde yerel idare ile
işbirliği içerisinde iş kazasına mahal verilmeden 30.11.2015
tarihinde imalat çalışmaları bitirilerek, imalatı biten doğalgaz hatlarında test çalışmalarına başlanmış ve en son hat
18.12.2015 tarihinde gazlanarak Develi ilçesinin 17 mahallesine doğalgaz arzı sağlanmıştır.

The well planned and coordinated work in cooperation with
the local government was completed, with no occupational
accidents, on 30.11.2015. Completed natural gas lines were
later tested. The last pipeline received gas on 18.12.2015
which introduced natural gas to 17 neighborhoods of Develi.

Bu kapsamda 2015 yılı içinde, Develi İlçesi’nde 23.678 m çelik hat, 165.515 m polietilen hat ve 2.236 adet servis kutusunun imalatı gerçekleştirilmiştir. 17 mahallesinde 5.304 adet
bina ve 15.038 adet konuta gaz arzı sağlanmıştır. Develi’ye
doğalgaz arzı Erciyes Dağı üzerinden ilçeye ulaşan çelik
borular vasıtasıyla ulaştırılmaktadır.

In 2015, 23.678 m steel lines, 165.515 m polyethylene lines
and 2.236 service boxes were built in Develi. 5.304 buildings and 15.038 residences in 17 neighborhoods were
supplied with gas. Natural gas to Develi is supplied through
steel pipes extending from Mount Erciyes to the district.
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2014 Faaliyet Raporu
2014 Annual Report

Kayserigaz’ın 2014 yılı faaliyetlerinin anlatıldığı “2014
Kayserigaz Faaliyet Raporu” sektörde bir ilke imza atarak,
faaliyet raporunda görme engelliler için de özel bir alan
ayrılan rapor, Kayserigaz’a Uluslararası Stevie Ödülleri’nden
Bronz Ödül kazandırmıştır. Dünyada kabul görmüş başarılı
kuruluşların ve yöneticilerinin ödüllendirildiği Uluslararası
Stevie Ödülleri, her yıl uluslararası şirket ve organizasyonların yıl içinde sergilemiş oldukları performanslar ile sosyal
hayata olumlu yansımalarına göre değerlendirilmektedir.
Kayserigaz’ın sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirdiği 2014
yılı Faaliyet Raporu, tüm raporun özet olarak hazırlanmış
ve Braille Alfabesi kullanılarak yazılmış özel bir bölümü
içermektedir. Böylece, görme engelli vatandaşların da
Kayserigaz ve Kayserigaz’ın faaliyetleri hakkında bilgi sahibi
olmalarını isteyen ve aynı zamanda onların da toplumun bir
parçası olduğunu hatırlatan Kayserigaz, çıkardığı bu raporla
sektörde ilk olma özelliğini de taşımaktadır. Kayserigaz’ın
engelli vatandaşların da yanında olduğunu bildirmek, engelli
vatandaşların da toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu
hatırlatmak ve Kayserigaz faaliyetlerinin aynı zamanda
görme engelliler tarafından da biliniyor olmasını sağlamak
amacıyla böyle bir proje gerçekleştirilmiştir. Yaptığı çevreci
faaliyetlerle dikkatleri her zaman üzerinde toplayan Kayserigaz, yayınlamış olduğu 2014 yılı Faaliyet Raporu’nun tamamının %100 geri dönüştürülebilir atık kâğıtlardan üretilerek,
raporun hazırlanma aşamasında hiçbir ağacın kesilmemesi
ile doğaya verdiği önemi bir kez daha vurgulamıştır. Kayserigaz’ın ulusal düzeydeki başarılarına eklenen uluslararası bir
ödül, Kayserigaz’ın doğru yolda emin adımlarla ilerlediğinin
göstergelerinden biri olarak görülmektedir.

The “2014 Kayserigaz Annual Report” which details the
activities of the company in 2014, broke new ground in
the industry with a section dedicated to visually impaired
persons. The report hence earned Kayserigaz Bronze Medal
at the International Stevie Awards. The 12th annual International Stevie Awards, which honors globally recognized
organizations and managers, evaluates international companies and organizations based on their performances and
their positive impact in social life. The annual report by the
company prepared within a vision of social responsibility
includes a special section printed in Braille alphabet, which
gives a summary of the report. The section was proof
that Kayserigaz aims to involve visually impaired persons
in raising awareness about the company and its activities, a gesture that underlines the participation of visually
impaired persons within the society. The report is the first
of its kind in the industry. The project was launched in an
effort to demonstrate that Kayserigaz stands by the side of
handicapped people as integral members of the society as
well as promote the activities of Kayserigaz among visually
impaired persons. Kayserigaz always draws attention with
its eco-friendly activities. The 2014 Annual Report of the
company was printed on 100% recyclable waste paper, an
evidence of the ecological awareness of Kayserigaz. The
international award Kayserigaz merited alongside national
achievements is yet another sign that the company is on
the right track.
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Proje Müdürlüğü
Project Management
Proje Tasarım Birimi
Project Design Unit

Proje Tasarım Birimi’nde, mücavir sınırlar içerisinde yer alan
konut, ticari ve sanayi tesislerine yapılacak olan doğalgaz
altyapı şebekesinin etüt, dizayn, boru çapı hesabı ve tatbikat projeleri yapılmakta, kontrol firmasından gerekli onaylar
alınmakta, sahada yapılan imalatların projeye uygunluğu
kontrol edilmekte, standart ve şartnameler doğrultusunda
malzeme seçimi, talebi, planlaması yapılmakta ve yatırım
bütçesi oluşturulmaktadır.
Pazarlama Satış Müdürlüğü’nden gelen 916 adet dağınık
hat talebinin sahada etüt ve tespiti yapılarak her bir hattın
malzeme, işçilik, yüzey kaplama, dizayn ve harita maliyet
hesaplamaları yapılmış ve CRM de kayıt altına alınmıştır.
2015 yılında toplamda 585 km polietilen hat, 51 km çelik hat,
8 adet RMS-B ve 12 adet müşteri istasyonu projesi olmak
üzere toplam 234 adet tatbikat projesi yapılmış, projelerin
malzeme ihtiyaç listeleri hazırlanmış ve satın alma talepleri
SAP’da oluşturulmuştur. Tüm tatbikat projeleri planlandığı
gibi uygulanmış ve malzeme planlaması tam olarak sağlanmıştır.
Orta basınçlı hatlar üzerinde toplam 33 adet branşman
vanası, vana grubu ve bölge regülâtörü giriş vanası projelendirilmiştir.
Alçak basınçlı polietilen hatlar üzerinde toplam 275 adet
polietilen vana, ring sisteminde ve sektör girişlerinde olacak
şekilde projelendirilmiştir.
2015 yılında toplamda 254 adet mal ve hizmet abonesinin
saha etütleri yapılarak malzeme, işçilik, satıh kaplama, harita, dizayn ve kontrollük bedelleri çıkartılarak maliyet altlıkları
hazırlanmış ve müşavir firma onayları alınmıştır.

Project Design Department carries out survey, design,
pipe size calculation and drill projects of the natural gas
infrastructure network to be established at the houses,
commercial and industrial facilities that fall within adjacent
areas and obtains necessary authorizations from the control firm. Productions on the field are checked whether they
are suitable for the project; materials are selected, demanded and planned according to standards and specifications.
Additionally, the department also draws an investment
budget.
As a response to the demand by the Marketing and Sales
Department, site studies of 916 distributed lines were
completed with material, labor, surface coating, design and
mapping costs calculated for each line to be recorded in
the CRM.
In 2015, a total of 234 drill projects were conducted including a 585 km polyethylene pipeline, 41 km steel pipeline, 8
RMS-B and 12 customer station projects. Lists of required
materials were set and purchasing demands were made by
the department which made sure that all the drill projects
were implemented according to plan and also ensured
complete material planning.
A project was designed for a total of 33 branch valves,
valve group and regional regulatory inlet valve over medium pressure pipelines.
A total of 275 polyethylene valves were made into projects to be installed at ring systems and sector Gates.
In 2015, site studies for a total of 254 product and service
subscribers were conducted with material, labor, bituminous surface, mapping, design and control costs calculated and resulting basic cost plans were approved by the
consultancy firm.
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Harita ve Gis Birimi

Map and GIS Unit

50956 m. çelik hat, 457.244 m. polietilen hat ve 101.016 m.
servis hattı as-built alımlarını, 1.620 adet binanın halihazır ölçümlerini gerçekleştirmiştir. İmalatı tamamlanan hatlar aylık
olarak CBS’ye tanımlanarak doğalgaz şebekesinin güncelliği
sağlanmıştır.

50.956 m. purchased as-built steel lines, 457.254 m polyethylene lines and 101.016 m. service lines and performed
present measurements of 1.620 buildings. Finished lines are
defined in the GIS on a monthly basis, therefore, natural gas
network is updated.

Bilgi yönetimi çağında bilginin saklanmasından ziyade
paylaşılması, görüntülenmesi, raporlanması ile birlikte
konumlandırılması da fazlasıyla önem kazanmıştır. Coğrafi
Bilgi Sistemleri birçok süreci içerisinde bulundurmaktadır,
bu sürece dâhil olan tüm verileri raporlama, konumlandırma,
akıllı veriler haline getirebilme ve uluslararası tüm platformlarda değişik uygulamalara sahiptir. Doğalgaz dağıtım
şirketleri için de Coğrafi Bilgi Sistemleri zorunluluk haline
gelmektedir.

Sharing, displaying and reporting as well as positioning
of information rather than hiding it is highly critical in this
information management era. Geographic Information Systems consist of a number of processes featuring reporting,
positioning and transformation into smart data capabilities
with applications in international platforms. Geographic
Information Systems are now becoming a must for the
natural gas distribution companies as well.

Türkiye’de doğalgaz dağıtım faaliyetleri 4646 sayılı Doğalgaz Kanunu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından koordine edilmektedir. Doğalgaz Piyasası Mevzuat
Yönetmeliği’nin 64. maddede belirtilen kıstaslar neticesinde, doğalgaz altyapı bilgi sistemi kurulması zorunlu hale
getirilmiştir ve genel hatlarıyla bu sistemde neler olacağı
belirtilmekte ve detaylandırılma işlemi Temel Teknik Kriterleri 5. Maddesine göre yapılmaktadır. Bu Kapsamda; adres
sorgulama, bina sorgulama, BR sorgulama, Vana grubu sorgulama, servis kutusu sorgulama gibi sorgulamalarla birlikte
bu verilere ait istatistiksel verilerin görüntülenmesine olanak
sağlamaktadır.
Doğalgaz şirketlerinde CBS, pazarlama faaliyetlerinden
abone alımına projelendirmeden yapım faaliyetlerine, işletme faaliyetlerinden iç tesisata kadar birçok süreci içerisinde
bulundurmaktadır, iş disiplinlerini kontrol etmektedir ve
düzeltmektedir.
Kayserigaz’da CBS doğalgaz dağıtım lisansı aldığı 2004 yılından günümüze kadar hizmet etmektedir. Her geçen sene
değişik uygulamalarla şirketin misyon ve vizyonuna uygun
geliştirmelerle birlikte sosyal sorumluluk görevlerini de yerine getirmiştir. Bunlardan en önemli olanı elindeki mevcut
haritaları web ortamına aktararak, Kayserili vatandaşların
kullanımına açmıştır.
Kayserigaz CBS, temel noktasında doğalgaz şebekesinin
güvenliği üzerine kurulmuştur. Abone alım süreciyle devam
etmekte olan, sistem içerisinde imalatı tamamlanmış tüm
çelik hatlar, polietilen hatlar, servis hatları, bu hatlara ait tüm
fittingsler, vana grupları, bölge regülatörleri gibi doğalgaz şebekesine ait tüm elemanlar bulunmaktadır. Bununla
beraber hâlihazır haritalar, imar planları, uydu fotoğrafı, ilçe,
mahalle, cadde/sokak bilgileri ile desteklenmiştir. Bu sayede
adres bilgi sistemi de kurulmuştur. Ayrıca abone sorgusu,
gaz kullanıcı sorgusu gibi modüller de bulunmakla beraber
arayüz ekranında binalara tıklandığında binada kaç tane
abone olduğu, kaçının gaz kullandığı, sayaçlarının okuma
tarihi, gaz tüketim bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Natural gas distribution activities in Turkey are coordinated
by the Energy Market Regulatory Authority, as per the Natural Gas Market Law no. 4646. Natural Gas Market Regulation Article 64 stipulates that it is obligatory to establish an
information system on the natural gas network, describing
the required characteristics of this system roughly. Basic
Technical Criteria are detailed in Article 5 of the aforementioned regulations. The system enables queries such as
address, building, BR, valve group and service box queries
as well as viewing associated statistical data.
The Geographic Information System (GIS) embodies many
processes ranging from marketing activities to new subscription, project design to construction works, management works to interior installation, and; controls and adjusts
business disciplines.
Kayserigaz has been using the GIS since 2004, when the
natural gas distribution license was obtained. The company
also fulfilled its social responsibilities by various activities in
line with its mission and vision every year. The most important one was uploading the maps on the web offering them
to the use of Kayseri residents.
Kayserigaz GIS is based on the safety of the natural gas
network. The system, with the new subscription, contains
all the natural gas network components such as finished
steel, polyethylene, service lines as well as their fittings,
valve groups, and regional regulators. In addition, it is supported by maps, construction plans, satellite photos, and
neighborhood and avenue/street information. Thus, the address information system has been established. The system
also includes modules such as subscriber query and natural
gas query. Clicking on buildings through this interface, one
can access data such as number of subscribers, number
of gas users, meter reading date, gas consumption in a
specific building.
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Proje İç Tesisat Birimi

Project Interior Installation Unit

Kayserigaz, binlerce müşteriye doğalgazın emniyetli kullanımı konusunda yapmış olduğu bilgilendirmenin huzuru ile
2015 yılını kazasız bir şekilde tamamlamıştır.

With a clear conscience due to the information shared with
thousands of customers on safe use of natural gas, Kayserigaz ended 2015 without any incidents.

2014 yılında 75 adet olan iç tesisat sertifikalı firma sayımız, 2015 yılında artış göstererek iç tesisat sertifikalı firma
sayımız 97’ye ulaşmıştır. Sertifikalı firmalar tarafından
2015 yılı içinde Kayserigaz’a sunulan 15.633 adet doğalgaz
projesinin onayı gerçekleştirilmiştir. Onaylanan projelerden
24.795 adet daire güvenli ve standartlara uygun bir şekilde
doğalgaz kullanımı sağlanmış ve bu tesisat kabulü sırasında
güvenli doğalgaz kullanım kitapçıkları müşterilere dağıtılmıştır. Diğer bir taraftan adres değişikliği yapan abonelerden 25.557 adet gaz açım işlemi güvenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

The number of our partners with interior installation certificate went up from 75 in 2014 to 97 in 2015. 15.633 natural
gas projects submitted to Kayserigaz by certified companies were approved. Of these approved projects, 24.795
apartments were safely supplied with natural gas in accordance with standards, and booklets on safe use of natural
gas were distributed to customers during installation. On
the other hand, gas installation of 25.557 subscribers with
address changes were completed safely.

Müşterilerin bilgilendirilmesini kendine görev olarak benimseyen Kayserigaz, Sertifikalı Firma konusunda müşterilerini
bilgilendirmek içim MHM binası girişine aydınlatılmış pano
oluşturarak burada yetkili firmaların bilgilerine yer verilmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilçe belediyelerinin teknik personelleri ve Kayseri İtfaiye Müdürlüğü teknik
personellerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantılarda,
doğalgazın hem estetik hem de daha güvenli kullanılabilmesi için yeni binalarda doğalgaz tesisat şaftlarının oluşturulması ve doğalgaz havalandırma kanallarının yapılması ile
ilgili toplantılar düzenlenmiştir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Birimi’ne,
Kayseri de faaliyet gösteren Yapı Denetim Firmaları için
doğalgaz tesisatları yapım işlemleri ile ilgili onaylı doğalgaz
projesi olmayan ve doğalgaz yetkisi bulunmayan kişilere
iş yaptırılmaması hususunda görüşmeler ve yazışmalar
yapılmıştır.

Fully committed to informing customers, Kayserigaz placed
a light board showing authorized company details in front
of the CSC building, updating the customers on the Certified Firms. Technical personnel of district municipalities
under Kayseri Metropolitan Municipality and Kayseri Fire
Department were brought together in meetings on construction of natural gas shafts and natural gas ventilation
channels in new buildings for a more refined and safer use
of natural gas.
The Building Inspection Unit of the Provincial Directorate
of Environment and Urbanisation was contacted to prevent
hiring parties without approved natural gas projects or
natural gas authorization for the natural gas installation
projects run by the Building Inspection Units operating in
Kayseri.
In addition, authorized interior installation companies were
informed at briefing meetings. Furthermore, Kayserigaz,
pioneered the training and certification activities for certified companies’ employees.
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Proje Uygulama Birimi

Project Implementation Unit

2003 yılında Kayseri’nin doğalgaz dağıtım lisansını alan
Kayserigaz, lisans alım tarihinden itibaren yıllık bazda en
fazla yatırım 2015 yılında gerçekleştirilmiştir.

Since obtaining the natural gas distribution license in Kayseri in 2003, Kayserigaz made the largest annual investment in 2015.

İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan Kayserigaz, tüm
çalışma sahalarında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurarak iş kazalarını minimum seviyeye çekmeyi hedeflemiştir.

Prioritizing occupational health and safety, Kayserigaz aims
to minimize work accidents by employing occupational
health and safety experts in all work sites.

2015 yılında Kızık Bölgesine konulan 250.000 m3/h RMS-A
hattı olan 24 inç çelik hat büyük bir titizlikle tamamlanarak
Kayseri iline güvenli ve kesintisiz doğalgaz arzı sağlanmıştır.

The city of Kayseri was supplied with safe and uninterrupted natural gas via the 24”, 250,000 m3/h RMS-A steel line
installed at Kızık region meticulously in 2015.

Erciyes Dağı Oteller Bölgesi’ne çelik ve polietilen hatlarla
doğalgaz arzı sağlanarak kış turizminin gelişmesine büyük
katkı sağlanmıştır. Kayserigaz lisans alanına dahil olan Develi
İlçesi’ne doğalgaz yatırımları yapılarak bu ilçeye doğalgaz
ulaştırılarak, ilçenin %70’ lik kısmının gaz arzı sağlanmıştır.
Kayseri merkez ilçelerde dağınık çelik, polietilen ve servis
hatları çalışmalarına büyük bir hızla devam edilmiştir. Müşterilerden gelen doğalgaz talepleri, müşteri memnuniyeti
göz önünde bulundurularak zamanında ve kaliteli çalışmalarla sağlanmıştır. 2014 yılında başlanan projelerden Hisarcık,
Kıranardı, Gesi ve Reşadiye bölgelerinde, 2015 yılında
da çalışmalara devam edilmiştir. Bu bölgelerin büyük bir
kısmının gaz arzları sağlanmıştır. Bunlara ek olarak, Ağaçişleri, Demirciler Sitesi, Cırgalan, Becen, Oruçreis, Yeşil, Hilal,
Cırgalan, Fevzioğlu, Saraybosna, Cengiz Topel, Mehmet
Akif, Uğur Evler ve Yıldız Evler Mahalleleri’nde doğalgaz
çalışmaları yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar sırasında belediye
ve diğer kurumlarla koordineli olarak hareket edilmiştir.

Supply of natural gas to the Mount Erciyes Hotels Region
via steel and polyethylene lines has significantly contributed to the winter tourism in the region. Natural gas investments were made in Develi district, covered by Kayserigaz
license, and 70% of the district accessed to natural gas
supply. Installation of distributed steel, polyethylene and
service lines continues in full gear at central districts of
Kayseri. Kayserigaz met customer demands for natural
gas in a high quality and timely fashion, with a focus on
customer satisfaction. Projects initiated in 2014 at Hisarcık,
Kıranardı, Gesi ve Reşadiye regions were carried on in 2015,
as well. Most of these regions have been supplied with gas.
In addition, natural gas was installed in Ağaçişleri, Demirciler Sitesi, Cırgalan, Becen, Oruçreis, Yeşil, Hilal, Cırgalan,
Fevzioğlu, Saraybosna, Cengiz Topel, Mehmet Akif, Uğur
Evler and Yıldız Evler Neighborhoods. All mentioned works
were coordinated the municipality and other relevant institutions.
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Bünyan’ın Doğalgaza Kavuşturulması
Natural Gas Supply To Bünyan

Yatırımlarına hız vermeden devam eden Kayserigaz Develi
ilçesini lisans sınırı içerisine almasına müteakip Kayseri’nin
diğer ilçelerine de doğalgaz arzını sağlamak amaçlı Kayseri
merkeze yaklaşık 45 km mesafede bulunan Bünyan ilçesinin
de doğalgaz arzını sağlamayı planlamaktadır. Bu kapsamda
EPDK’ya yapılan lisans talebi olumlu karşılanmış ve lisans
sınırına dâhil edilmiştir.

After including the Develi district in its license area, Kayserigaz continues its investments to supply natural gas to
other districts of the city, the most current focus being
Bünyan located approximately 45 kilometers from the city
center. After the respective application to EMRA was approved, the district is now officially part of the Kayserigaz
license area.

2015 yılı ortalarında proje ve dizayn çalışmalarına başlanıp
hâlihazır haritası ve imar planları elde edilip Avan projesi
üretilmiştir. Elde edilen Avan proje doğrultusunda 9 adet
5.000 m3/h bölge regülatörü, 128.610 mt polietilen hat,
48.000 mt çelik hat, 27 adet çelik vana, 4 adet vana grubu
ve 124 adet polietilen vana planlanmıştır.

The project and design works for the investment began
in mid-2015. Base maps and zoning plans were obtained,
leading to the development of a preliminary project, which
included nine 5,000 m3/h regional regulators, 128,610 meters of polyethylene mains, 48,000 meters of steel pipes, 27
steel valves, 4 valve groups, and 124 polyethylene valves.

Avan projeye göre teknik saha gezisi yapılmış, imara açık
yollar incelenmiş ve bunun neticesinde tatbikat projesi hazırlanmıştır. Tatbikat proje kapsamında Bünyan’ı besleyecek
çelik hat Kayseri Merkez Kocasinan İlçesi içerisindeki Kızık
mevkiinin de 2015 yılında imalatı biten ve devreye alınan 24’’
çelik hattan Bünyan İlçesi’ne oradan da yeni kurulacak olan
Ceza infaz Kurumları Kampüsünde son bulacaktır.

Field visits were made in the project area in accordance
with the preliminary project in order to assess roads zoned
for development. The subsequent application project calls
for the steel natural gas main to Bünyan to branch from the
existent 24’’ steel pipeline constructed in the Kızık region,
Kocasinan District of central Kayseri, and after supplying
the Bünyan district, continue towards the new Department
of Corrections campus to be built in the region.

Tatbikat projesi ve kamulaştırma projelerine paralel olarak
Bünyan ilçesine ait adres bilgi sistemi kurulma çalışmalarına
başlanmış olup proje sonunda Bünyan merkeze ait tüm mahalle, cadde, sokak ve binaların doğalgaz imalatına başlamadan önce sisteme tanımlanması planlanmaktadır.
Bünyan ilçesinin doğalgaz yatırımlarım maliyet çalışmasına
2015 yılı içinde başlanmıştır. Bu maliyetlerle ilgili yapılması
gereken istasyonlar, çelik boru, polietilen boru, servis kutuları, regülatörler, sayaçlar, personel ve acil araç öngörüleri
yapılmış olup sonuçlar EPDK’ya bildirilmiştir. 2016 yılı içinde,
70.000 km polietilen ana hat, 35.000 km çelik hat, 4 adet
5.000 m3/h bölge regülatörü, 5 adet vana grubu, 20 adet
çelik vana ve 62 adet polietilen vana imalatı öngörülmüştür.
EPDK tarafından yapılacak olan kontroller sonucunda çıkacak olan yatırım limitine göre Bünyan ilçesindeki yatırımlar
netleşecektir.
Bünyan ilçesindeki yatırımlar 2016 yılı içerisinde olmasına
rağmen Bünyan ilçesinde Mehmet Özcan Caddesi ve TOKİ
bölgesinde diğer altyapı kurumların çalışmasından dolayı yapılacak olan asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmasını
nedeniyle Kayserigaz olarak buraların tekrar bozulmaması
amacıyla 2015 yılı içerisinde bu bölgelerde 3.270 mt lik polietilen ana hat imalatı gerçekleştirilmiştir.
Kayserigaz, 2016 yılında Bünyan ilçesinde bulunan 16 Adet
mahallenin doğalgaz arzının sağlanmasını amaçlamaktadır.

In parallel with the application project and expropriation efforts, an address information system for the Bünyan district
is now underway. When completed, all neighborhoods,
streets and buildings in the central part of the district will
be registered in the supply system before construction
commences in the project.
Cost studies for supplying natural gas to Bünyan were
started in 2015. The results from the studies, which were
submitted to EMRA, indicated the number and amount
of stations, steel pipes, polyethylene pipes, service boxes,
regulators, meters, personnel and emergency response
vehicles. In 2016, an estimated 70,000 kilometers of polyethylene main, 35,000 kilometers of steel pipes, four 5,000
m3/h regional regulators, 5 valve groups, 20 steel valves
and 62 polyethylene valves will be constructed. The total
cost of investments in the Bünyan district will be clarified
after the investment limit is determined by EMRA controls.
Although the investments in the Bünyan district are
planned for 2016, in 2015 Kayserigaz installed 3,270 meters
of polyethylene mains along Mehmet Özcan Street and
in TOKİ zone during the paving and landscaping works in
these areas by other utility agencies so as not to affect the
improvements in the area in the future.
In 2016, Kayserigaz aims to provide natural gas to 16 neighborhoods in the Bünyan district.
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Erciyes Kayak Merkezi (Dağı)’nin Doğalgaza Kavuşturulması
(Mount) Erciyes Ski Centre Is Supplied With Natural Gas

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projede
Kayserigaz, Erciyes Dağı Oteller Bölgesi’nde ki tüm tesislere
doğalgaz arzının sağlanması görevini üstlenmiştir.
Bu kapsamında proje-dizayn çalışmalarında ki en büyük
problem, Kayseri merkezinde yaklaşık 1050 rakımında
bulunan doğalgazı, basınç sıkıntısı yaşamadan Erciyes Dağı
Oteller Bölgesinde ki 2182 rakımına çıkarmak olmuştur. Proje-dizayn çalışmasında boru hatlarının çaplarında yapılacak
ufak bir hesap hatası bölgede doğalgazın verimli olarak
kullanılamaması riskini barıdırmaktaydı.
Tüm sıkıntıları aşabilmek için 3.800 mt. lik 12” Talas – Esentepe çelik ring bağlantı hattı, 3.600 metrelik 8” Erenköy
– Esenyurt çelik ring bağlantı hattı imalatları önceden yapılmıştır. Ayrıca Kızık 250.000 m3/h RMS-A istasyonu’nun
devreye alınması hızlandırılarak Erciyes Dağı’na gaz arzının
güvenli ve kesintisiz ulaştırılması planlanmıştır.
Tatbikat projesinin hazırlanmasına müteakip Erciyes Dağı
yol genişletme projesine paralel olarak imalat çalışmaları
2014 yılının Eylül ayında başlanmıştır. İklim koşullarının ağır
olması yol genişletme çalışmalarını aynı zamanda doğalgaz hat yapım çalışmalarını olumsuz yönde etkilemesine
rağmen gösterilmiş olan özverili çalışma neticesinde 18.880
m çelik doğalgaz hattı, 7.008 m polietilen doğalgaz hattı,
20 adet servis kutusu, 3 adet 200 m3/h müşteri istasyonu,
1 adet 5.000 m3/h bölge regülatörü ve 3 adet vana grubu
imalatı yapılarak, 27.10.2015 tarihinde Erciyes Dağı Oteller
Bölgesi’nde bulunan tüm tesislere doğalgaz arzı sağlanmıştır.
Bu kapsamda 09.11.2015 tarihinde Erciyes Dağı’nda Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediye başkanlarının katılımı ile meşale yakılarak “Doğalgaz Kayserigaz ile Erciyes’in
Zirvesinde” sloganıyla doğalgaz açılışı yapılarak basın duyurusu gerçekleştirilmiştir.

The project is under development by the Kayseri Metropolitan Municipality, whereas Kayserigaz is commissioned with
delivering natural gas to resorts across the Mount Erciyes
Hotels Region.
The most significant challenge during project design was
to take the natural gas from an altitude of around 1,050 meters in Kayseri city center up to 2,182 meters to the Mount
Erciyes Hotels Region, without encountering any pressurerelated problems. Even a minor calculation error regarding
pipeline diameters during project design posed the risk of
reducing gas efficiency.
In order to overcome these challenges, the 3,800-meter 12”
Talas – Esentepe and the 3,600-meter 8” Erenkoy – Esenyurt steel ring connection lines were manufactured beforehand. In addition, commissioning process for the 250,000
m3/h Kızık RMS-A station was expedited with the aim of
providing reliable and uninterrupted natural gas supply to
Mount Erciyes.
Construction started in September 2014 in parallel to the
Mount Erciyes road expansion project, following completion
of the application project. Despite the impact of adverse
weather conditions both on road expansion and natural
gas line installation, 18,880 meters of steel gas pipes, 7,008
meters of polyethylene gas lines, 20 service boxes, three
200 m3/h RMS stations, a 5,000 m3/h gas pressure regulator and three valve groups were installed thanks to the devoted efforts of the construction crews, and as of October
27th, 2015 all resorts in the Mount Erciyes Hotels Region are
supplied with natural gas.
The inauguration ceremony and press conference were held
on November 9, 2015 at Mount Erciyes, attended by the
Mayor of the Kayseri Metropolitan Municipality and district
mayors of Kayseri, and the arrival of natural gas to the
region was celebrated by lighting symbolic torches with the
slogan “Natural Gas at the Peak of Erciyes with Kayserigaz”.
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İşletme Bakım Müdürlüğü
Operation and Maintenance Management
Acil Müdahale ve Bakım
Emergency & Maintanence
Kayserigaz müşterileri, acil durumlarda, Kayserigaz Acil
Müdahale Merkezine (Acil 187) bilgi verip, yardım istemektedirler. Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi (Acil 187) personeli, tecrübesi ile ihbarda bulunan kişilerin aramalarını soğukkanlılıkla karşılamakta ve ihbar konusu olay karşısında nasıl
davranacakları ve acil müdahale ekibinin kaç dakika içinde
olay yerine ulaşabileceği gibi hususlarda onları bilgilendirmektedir.
Gerektiğinde Polis, İtfaiye ve Ambulans merkezleri ile bağlantının kurulması ve koordinasyonu Acil Müdahale Merkezi
tarafından yapılmaktadır. Telsiz sistemimiz diğer kurum acil
servisleri ile (Emniyet, itfaiye vb…) görüşme yapabilecek şekilde tesis edilmiştir. Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi (Acil
187) ve acil müdahale ve onarım ekipleri; her türlü iletişimi
sayısal telsiz aracılığı ile yapmaktadır. Sayısal telsiz sisteminde bulunan araç takip sistemiyle, ihbar adresine en yakın
acil müdahale ve onarım ekibi olay mahalline gönderilerek
ve ihbarlar en kısa sürede değerlendirilerek hizmet kalitesinin en üst düzeyde tutulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla
2015 yılı içerisinde Acil Müdahale ekip sayımız arttırılmıştır.
2015 yılında 11.501 adet acil ihbara ortalama ulaşım süresi
12,15 dakika olup yasal yükümlülüğünü yerine getirildiği gibi
% 98,13’lük bir müşteri memnuniyet oranı da yakalanmıştır.
Abonelerden gelen ihbarların yanı sıra şebekede yaşanan
hasarlara da en kısa sürede müdahale ederek gaz arzı
sürekliliği üst düzeyde tutulmaktadır. Kurum, kuruluş veya
üçüncü şahısların yaptıkları kazı çalışmaları sırasında zaman
zaman doğalgaz şebekesine zarar verilmektedir. Acil Müdahale ve Bakım Birimi olarak bu hasarlara en kısa sürede
müdahale edip şebekenin tamiratı gerçekleştirilmektedir.
2015 yılında doğalgaz şebekesinde 268 adet hasar meydana gelmiş olup bu hasarlardan kaynaklı 22.500 dakika
gaz kesintisi yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde 0,09 dak/abone
gaz kesintisi yapılmıştır. Saha çalışmaları sırasında hatlara
hasar verilme riskini azaltmak için izinli yapılan tüm kazılara
nezaret ederek şebekenin yeri çalışma sahiplerine gösterilmektedir. Bu sayede kontrollü çalışma sağlanarak doğalgaz
hattına hasar verilme riski azaltılmaktadır. Bu anlamda 2015
yılında 2332 Adet kazı çalışmasına refakat edilmiştir.
Kayserigaz şebekesi üzerinde bulunan 80 adet bölge
regülatörü iki haftada bir, 46 adet vana grubu ayda bir, 461
adet çelik vana ayda bir ve 2399 adet polietilen vana iki
ayda bir rutin olarak Kayserigaz acil müdahale ve onarım
ekibi tarafından kontrol edilmiştir. Bununla beraber Kayseri’nin gaz girişinin yapıldığı 100.000 m3/h ve 120.000 m3/h
kapasiteli iki adet şehir giriş istasyonlarının yıllık bakımları
gerçekleştirilmiştir.
Kayserigaz olarak Kayseri doğalgaz şebekesinde 2015 yılında 299 km çelik hat 2800 km polietilen hat kontrol edilmiş,
yapılan kontrollerde herhangi bir kaçakla karşılaşılmamıştır.

In case of emergency, Kayserigaz customers call and inform
Kayserigaz Emergency Response Center (Emergency 187)
and ask for help. Kayserigaz Emergency Response Center (Emergency 187) responds to the calls calmly with an
experienced team and informs the callers on what action
to take for the case at hand and in how many minutes the
emergency response team will arrive in the scene.
If need be, Emergency Response Center contacts and coordinates services from the Police, Fire Station and Ambulance centers. Our transmitter systems have been installed
in a way that permits communication with other corporate
emergency response services (Police office, fire stations
etc.) Kayserigaz Emergency Response Center (Emergency
187) and emergency response and repair teams communicate everything through digital transmitters. The vehicle
tracking system installed in the digital transmitters detects
and sends the emergency response and repair team closest
to the scene of the emergency situation. The calls made to
the center are responded to in a short span of time which
serves the purpose of maintaining top service quality.
The number of emergency response team is increased. Average response time to 11.501 emergency calls in 2015 was
12,15 minutes which both fulfills our legal obligations and
attains a level of 98,13% customer satisfaction.
In addition to calls made by subscribers, breakdowns in
networks are also responded to in the shortest time frame
which helps sustain gas supply at high level. From time to
time, our natural gas network is damaged during excavations carried out by institutions, organizations or third
parties. Emergency Response and Repair Department
responds to these damages in the shortest possible time
frame and repairs the network. A total of 268 damages
were recorded in our network in 2015 and gas supply was
interrupted for a total of 22.500 minutes as a result of
these damages. Gas supply was interrupted at a rate of
0,09 min/ subscriber in 2015. In order to minimize damage
to the lines during fieldworks, all permitted excavations are
supervised and the location of the network shown to fieldworkers. This in turn controls the activities and minimizes
the risk of damage to the natural gas network. As part of
these efforts, a total of 2332 excavations were supervised
in 2015.
Kayserigaz emergency response and repair team carries
out routine checks at its network for 80 regional regulators every other week, 46 valve groups and 461 Steel
Valves monthly and 2399 polyethylene valves every other
month. Additionally, annual maintenance for the two city
gate stations with capacities of 100.000 m3/h and 120.000
m3/h through which gas is supplied to Kayseri. Kayserigaz
checked 299 km steel lines and 2800 km polyethylene lines
in 2015 during which no gas leakages were identified.
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Sektördeki İlklerimiz; CNG’ li Araçlar
2013 yılında 2 adet satın alması yapılan CNG’ li araçlar
Kayserigaz acil müdahale ve bakım ekiplerince kullanılmaktadır. 2015 yılı itibariyle CNG’li araç sayımız 5’e çıkarılmıştır.
Günlük ortalama 210 Km/Araç mesafe alan Kayserigaz acil
müdahale ve bakım ekiplerinin CNG’li araçlarla büyük yakıt
tasarrufu sağlaması yanında, çevre dostu doğalgazlı araçlarla hava kirliliğini önlemlerine katkıda bulunmaktadır.
Ortak Acil Eylem Tatbikatları
2012 yılında başlanan her yıl devam eden bu proje ile
Kayseri ve Bursa illerinde meydana gelebilecek olası bir
afet anında kardeş iki şirket olan Kayserigaz ve Bursagaz’ın
birbirleriyle yedeklenmesi sağlanmıştır. Bu çalışmada Bursa
veya Kayseri illerinde meydana gelebilecek doğal bir afet
anında; afet yaşanan şehirdeki personelin görevini tam
olarak yerine getiremeyeceği düşünülerek, Kayserigaz ve
Bursagaz personellerinin yedeklenmesi uygun görülmüştür.
Bu proje kapsamında olası bir afet durumunda şebeke yönetiminde kullanılmak üzere Ortak Acil Eylem Konteynırı ve
operasyonel işlerde kullanılabilecek tüm malzemeler temin
edilmiştir.
Şebeke Yönetim ve SCADA Ekibi
Şebeke yönetim ve SCADA ekibi, bünyesinde bulunan
teknik ekip ile şebeke yönetim ve ölçüm faaliyetlerinin yanı
sıra SCADA ve elektrik elektronik bakım faaliyetlerini de
yürütmektedir.

Our Breakthroughs in the Sector; Vehicles with CNG
Technology
Two vehicles with CNG technology were purchased in 2013
and have been used by Kayserigaz emergency response
and repair teams. The number of vehicles equipped with
CNG on 2015 has reached to 5. Kayserigaz emergency
response and repair teams cover an average of 210 km/vehicle mileage daily. Vehicles equipped with CNG technology
not only save a considerable amount of fuel but contributes
to the fight against air pollution with an environmentally
friendly vehicles fueled by natural gas.
Common Emergency Response Drills
The project initiated in 2012 and implemented annually ever
since, established a backup relationship between sister
companies Kayserigaz and Bursagaz in case of a disaster in
Kayseri and Bursa provinces. Based on the conclusion that
the staff in the disaster stricken province may not be able
to fulfill their duties at time of natural disaster, the project
envisages Kayserigaz and Bursagaz staff to back up each
other. As a part of the project and operational work the
Joint Emergency Action Containers provided all materials
to be used in case of a disaster for the network management.
Network Management and SCADA Team
Network management and SCADA team not only engages
in network management and measurement activities with
its technical team but also carries out SCADA and electrical/ electronic maintenance activities
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Kızık RMS-A İstasyonu

Kızık RMS-A Station

Kayserigaz, şehrin doğalgaz ihtiyacını, şehrin batısında Oymaağaç Mevkii’nde aynı kampüs içerisinde yer alan iki adet
RMS-A istasyonu ile sağlamaktaydı.

Kayserigaz served natural gas to the city through two RM A
stations located on the same campus in Oymaağaç Mevkii
to ne north of the city.

Kış aylarındaki gaz tüketimleri, sistemde aşırı anlık yüklenmelere sebep olması, zaman zaman doğalgazın anlık
çekişleri tek istasyonun kapasitesini aşabilmekteydi. Giderek
Kayserigaz abone sayısının artmakta ve lisans alanı içerisinde şebekenin genişlemektedir. Bunlara ek olarak, Develi İlçesi lisansının alınmasıyla Kayserigaz lisans alanı da genişlemiştir. Diğer yandan Oymaağaç Mevkii’nde bulunan mevcut
RMS-A istasyonları tek lokasyondadır ve en kötü senaryoyu
göz önünde bulundurduğumuzda şehrin tamamının gazsız
kalma riski çok büyüktür. Tüm bu sebeplerden dolayı Kızık
Mevkii’ne yeni bir şehir besleme istasyonunun, şehrin bütün
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılması ileride şehrin
gazsız kalma riskini ortadan kaldırmak için hayati önem taşımaktadır. Devreye alınan yeni istasyonun lokasyonu, batıda
bulunan mevcut istasyonların aksine şehrin doğusunda Kızık
yerleşkesinde planlanmış olup , 250.000 m3/saat kapasiteye sahiptir ve şehrin gazsız kalma riskini önemli ölçüde
azaltarak, gaz arz güvenliği ve sürekliliğini sağlayacaktır.

Natural gas consumption in winter caused instantaneous
overload in the system which sometimes made it difficult
for a single station to accommodate. Kayserigaz increases
the number of subscribers on a constant basis and expands
its license network. Recently, Kayserigaz added Develi
district to its license network. Meanwhile, RM A stations in
Oymaağaç Mevkii are located in the same area which, in the
worst case scenario, bears a significant risk of natural gas
cutoff throughout the entire city. Therefore, building a new
urban supply station in Kızık Mevkii is of vital importance
to cater to all the needs of the city as well as prevent any
cutoff risks in the future. The recently-launched station
will be located in Kızık to the north of the city, unlike other
stations. It has a 250.000 m3/hour capacity which will
eliminate cutoff risks for the city and ensure safe, uninterrupted gas supply.
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Şebeke Yönetim ve Ölçüm
Network Management and Measurement

İlgili mevzuatlar çerçevesinde, şebekeye giren doğalgazın
RMS-A istasyonlarında ölçümlemesinin kontrolü, şebekeye
giren gazın kalitesinin ve üst ısıl değerinin kontrolü, Kayserigaz tarafından ölçülen ve kalitesi belirlenen gazın BOTAŞ ile
mutabakatı, serbest tüketici ve sanayi müşterilerimizin tüketimlerinin takibi görevleri hassasiyetle devam ettirilmektedir.
Ayrıca, RMS-A istasyonları ile taşıma ve serbest müşterilerin
verilerinin online aktığı elektronik bülten verilerinin takibi
yapılmaktadır.

With utmost care, we are carrying out a series of tasks
including the measurement of gas inlet to the network at
RMS-A stations, quality check and higher calorific value
assessment for the gas inlet, reconciliation with BOTAŞ for
the gas measured and rated by Kayserigaz, and follow-up
of the consumption of free consumers and industrial customers. Also, we are monitoring the electronic bulletin data
with an online flow of transmission and free customer data
through RMS-A stations.

2015 yılı içerisinde

In 2015

Sözleşmesi 2014 yılı içerisinde imzalanan ve Kızık mevkiinde
kurulan 250.000 m3/saat kapasiteli RMS-A istasyonu 2015
yılı içerisinde devreye alınmıştır. Kayseri ili doğalgaz arzı bu
istasyondan sağlanmaktadır. Artık Kayseri şehri birbirinin
yedeği olan iki adet şehir besleme istasyonu ile daha güvenli ve daha risksiz bir gaz arzına sahiptir.

An RMS-A station with a 250,000 m3/hour capacity was
commissioned in Kızık district in 2015. The station had been
contracted in 2014. This station provides Kayseri province
with gas supply. Kayseri now enjoys a safer and less risky
gas supply with two urban supply stations that are substitutes for each other.

2013 yılında devreye alınan sevkiyat kontrol merkezi (SCADA) 2. Fazı anlaşması BTC firması ile 2014 yılında imzalanmıştır.2015 yılı içerisinde şebekedeki geri kalan tüm noktaların SCADA kapsamında izlenebilmesi için alt yapı çalışmaları
tamamlanmıştır.

In 2014, we signed a Phase 2 agreement with BTC for the
distribution control center (SCADA), which had been commissioned in 2013. In 2015, we completed the infrastructural
work to enable the monitoring of all remaining network
locations under the SCADA.

Elektrik – Elektronik Bakım Faaliyetleri

Electrical-Electronic Maintenance

Elektrik bakım ekibi olarak, 2015 yılı içinde 867 adet elektrik
arıza ve bakım işi, 314 adet telefon arıza ve bakım işi, 376
adet data arıza ve bakım işi yapılmıştır.

Electrical Maintenance Team concluded the following number of breakdown repair and maintenance operations in
2015: 867 for electricity, 314 for telephone lines, and 376 for
data failure incidents.
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Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü
Customer Services Management

Müşteri memnuniyetini, bütün çalışmalarının temeline alan
ve çok önemseyen, iletişim kanallarının aktif hale gelmesi
ve geliştirilmesi adına kendini sürekli yenileyen Kayserigaz
ailesi; 2015 yılında da müşteri şikâyetlerinden yola çıkarak
hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına devam
etmiştir.

Kayserigaz family always renews itself to place and attach
utmost importance to customer satisfaction in the heart
of all of its activities and to activate all of its communication channels. In this regard, the company continued to
work towards raising its service quality based on customer
complaints.

Müşteri Hizmetleri binası ve ana binada olmak üzere misafir
ve müşterileri danışmada bulunan personeller karşılamaktadır. Ana binada bulunan danışmamızda ISO 27001 Bilgi
Güvenliği kapsamında ziyaretçiler kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde 4.163 ziyaretçi kaydı
alınmıştır. Müşteri Hizmetleri binasında bulunan danışma,
fotokopi hizmeti ve bilgilendirme ile toplam 163.711 işlem ile
hizmet verilmiştir.

Reception personnel welcome guests and customers in The
Customer Services building and the main building. Visitors are recorded in the reception as part of the ISO 27001
Information Security procedures. We have a record of 4.163
visitors in 2015. The reception in the Customer Services
building offered photocopy services and information services that amounts to a total of 163.711 operations.

Doküman Yönetim Sistemi ile evraklar dijital olarak arşivlenmiş ve sistem üzerinden ilgililere ulaştırılması sağlanmıştır.
Müşteri Hizmetleri Banko bölümünde 2015 yılında, 8.225
adet bağlantı anlaşması 51.175 adet gaz kullanım sözleşmesi
28.083 fesih dilekçesi alınarak toplamda 87.483 işlem ile
müşterilere hizmet verilmiştir.

Documents have been digitally archived in the Document
Management System and were delivered to related persons
over the system. Customer Services counter served the
customers with 8.225 connection agreements, 51.175 gas
use agreements, 28.083 petitions for annulment which
amounted to a total of 87.483 operations.
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Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen şirket evraklarının
tamamının dijital ortama aktarıldığı dijital arşiv birimimizde,
yılda oluşan 754.351 doküman tamamen Kayserigaz’ın öz
kaynakları ile dijitalleştirilmiştir. Ayrıca elektronik ortamda
hızlı ve güvenilir veri akışı sağlanarak evrak kay bının da
önüne geçilmiştir.
Çözüm noktası birimi 2015 yılında 91.456 müşteriye yardımcı
olmuştur. Yıl içerisinde 15.724 müşteri ile yüz yüze görüşerek 72.917 müşteri ile 444 5 429 nolu çağrı merkezinden
gelen çağrılara yanıt vermiştir. Ayrıca 2013 yılı içerisinde hizmet ağını genişleterek uygulamaya aldığı canlı destek hattı
ile 2015 yılında, 1.606 müşteriye hizmet vermiştir. Yapılan bu
faaliyetlerin ışığında; müşteri memnuniyet oranı 2015 yılında
%99‘u göstermektedir.
Müşterilerimizin yaş analizi yapılarak 100 yaş üzeri abone
bilgisi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi ile paylaşıldı.
Yaşlılar haftasında ziyaret edildi. “Yaşlılara Saygı Haftası”
kapsamında, çatısı altında bulunan en yaşlı doğalgaz abonelerinin evlerine konuk olan Kayserigaz, böylesine önemli bir
haftada onlara verdiği değeri gösterdi. Kayserigaz, yapmış
olduğu ziyaretlerde yaşlılarla neşe dolu sohbetler gerçekleştirerek onların bir gününe ortak oldu.
Abonelerine sunduğu hizmet kalitesini her zaman ön planda
tutan Kayserigaz, yeni bir uygulamaya daha imza atarak
7/24 hizmet veren Çözüm Noktası Birimini abonelerinin
hizmetine sunmaya başlamıştır. Kayserigaz Çözüm Noktası
Birimi, abonelerin diledikleri an Kayserigaz’a ulaşabileceklerini, bu sayede ayrıca bir zaman harcamaksızın doğalgaz
kullanıcılarının merak ettikleri sorulara anında yanıt bulabileceklerdir. Diğer yandan, eğitimli personeli, gelişmiş teknolojik alt yapısı ile Kayserigaz hizmet kalitesini artırmaktadır.
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The digital archive unit which was introduced in the previous years and transferred the entirely of company documents in the digital media added 754.351 million documents produced in 2015 and were rendered digital together
with the equities of Kayserigaz. Rapid and safe data flow
were also ensured electronically which prevented loss of
documents.
The solution center unit assisted a total of 91.456 customers in 2015. Personal negotiations were carried out with
15.724 customers throughout the year and 72.917 customers were responded to during the calls received at the call
center on the number 444 5 429. Additionally, the department expanded its service network in 2013 and served
1.606 customers in 2015 via live support program.In light of
these activities, we scored a 99% customer satisfaction rate
in 2015.
An age analysis has been conducted on our customers,
and information on subscribers over 100 years old has
been communicated to the Corporate Communications
and Marketing Department. Kayserigaz visited the oldest
natural gas subscribers on the occasion of “Seniors Week”
to show how much the company cares about them. During
the visits to centenarian Kayseri natural gas subscribers,
Kayserigaz held cheerful conversations with senior citizens
and became a part of their celebration.
In line with the constant priority given to service quality for
subscribers, Kayserigaz launched the 24/7 open Solution
Center Unit. The Kayserigaz Solution Center Unit enables
subscribers to contact Kayserigaz at any moment and,
therefore, immediately responds to all questions without
wasting time unnecessarily. Besides this assistance, Kayserigaz improves service quality by deploying trained personnel and advanced technological infrastructure.
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Yenilikçi faaliyetleriyle doğalgaz sektörünün nabzını her
daim canlı tutan Kayserigaz, abonelerine sunduğu hizmetin
kalitesini bir seviye daha ileriye taşımış;. Çözüm Noktası Biriminde değişikliğe giden Kayserigaz, abonelerinin kesintisiz
hizmete her an ulaşabilmeleri için 7 gün 24 saat çevrimiçi
hizmet verecek uygulamayı başlatmıştır. Böylece, abonelerinin istek, görüş ve bilgi taleplerini anında cevaplayabilecek
olan Kayserigaz, doğalgaz kullanıcılarına ev konforunda
destek hattı sunmaktadır.
Kayseri’nin 12 yıldır doğalgaz arzını sağlayan Kayserigaz,
2015 yılının Mart ayında 400.000 Bağımsız Birim Sayısı
(BBS) abonesine ulaşmıştır. 400 bininci abonesine 400m3
doğalgaz hediye ederek, ulaşılan bu abone sayısını kutlamıştır. Doğalgaz dağıtım şirketi olan Kayserigaz’ın, abonelerine verdiği değerin önemin bir göstergesi olan bu tutum,
aynı zamanda Kayserigaz’ın müşteri odaklı çalışmalarına
güzel bir örnek olmuştur.
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü, kullanılmakta
olan mevcut abonelik sözleşmeleri, Yeni Tüketici Kanunu’na
göre yenilenmiştir. Yeni Tüketici Kanunu kapsamında çalışma yapılarak doğalgaz kullanım sözleşmesi revize edilmiştir.
Kayserigaz abonesi olan ve çeşitli sebeplerle aboneliğini
sonlandıran abolere iade edilen güvence bedelleri için yeni
bir uygulamaya gidilmiştir. Güvence bedeli iadeleri için
bankaya, isme havale uygulaması başlatılmıştır. Abonelerin
şehir dışına çıkması ve banka hesap numarasına sahip olmadıkları durumlarda, istedikleri banka ve şubeye güvence
bedeli iadeleri yapılmaya başlanarak müşteri memnuniyeti
sağlanmıştır.

Keeping the natural gas sector alive at all times thanks
with its innovations, Kayserigaz took subscriber services
up a notch and launched an online application that works
24/7 providing uninterrupted service to subscribers at any
moment. Thus, Kayserigaz offers a support hotline with
capacity to immediately respond to subscriber demands,
opinions and information requests.
Kayseri’s natural gas supplier for 12 years now, Kayserigaz
reached 400,000 subscribers [Number of Independent
Units (NIU)] in March 2015. In honor of this milestone, the
400,000th subscriber was presented 400 m3 of free natural gas. Kayserigaz, as a natural gas distribution company,
attaches value to its subscribers and puts them at the
center of the entire enterprise.
The Kayserigaz Customer Services Department renewed
current subscription agreements effectively in accordance
with the New Consumer Protection Act. The natural gas
consumption agreement has been revised within the framework of the New Consumer Protection Act.
A new practice has been adopted for the Security Deposits
refunded to former Kayserigaz subscribers who terminated
their agreement for whatever reasons. Bank remittances
have become the new means for security deposit refunds.
In cases when subscribers go out of town or does not have
an account number, their security deposits have been returned to any bank or branch of their choice, which, in turn,
ensured customer satisfaction.
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Pazarlama
Marketing

2015 yılı Pazarlama Değer Yargımız olarak belirlemiş olduğumuz” İşletme Zenginliğimiz Müşteri Derinliğimizdir”
yaklaşımı faaliyetlerimizi gerçekleştirmede ve gerçekleştirmiş olduğumuz pazarlama faaliyetlerinde etkin ölçme ve
değerlendirme kriterlerinin müşteri perspektifinden bakarak
belirlenmesini sağlamıştır.

The guiding principle for our Marketing activities in 2015
was the principle, “Customer Perspective is Our Business
Asset”, which guided us to implement effective measurement and evaluation criteria based on customer perspective as we perform our operations and carry out marketing
activities.

Değerli Kayserililer’e daha temiz bir Kayseri havası sağlamak için, alternatif enerji kaynaklarına geçişte müşteri odaklı
yeniliklerle yeni yatırım planı kapsamında olan Develi ilçesi
doğalgaza kavuşturulmuştur. Ayrıca Gesi Güney, Kuzey,
Bahçeli Mahalleleri, Cırgalan Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi,
Oruç Reis Mahallesi, Hacılar Yukarı, Beğendik Mahalleleri,
Becen mahallesi, Ağaç İşleri, Ambar mahallesi Fevzioğlu
mahallesi, Germir mahallesi, Mehmet Akif Ersoy mahallesi
ve Reşadiye Mahalleleri, 2015 yılında doğalgaza kavuşmuştur. Bu bağlamda doğalgaza kavuşan mahalle sakinlerine ve
muhtarlıklarına en kolay, güvenli ve tasarruflu enerji kaynağı
olan doğalgazın verimli tüketimi ile ilgili konularda dikkat
edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

With an aim to provide a cleaner air for valuable residents
of Kayseri, natural gas was brought to Develi district as part
of the new investment plan focusing on customer centric
innovations in transition to alternative energy resources.

Erciyes Dağı Bölgesindeki oteller ve işletmelerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerle tesislerin temiz, ekonomik ve
konforlu yakıt olan doğalgaza geçişleri ve bu bölgelerin
doğalgaz arzı sağlanmıştır.

Following meetings held with representatives of the hotels
and businesses around Mount Erciyes, the facilities were
supplied with natural gas, which is a clean, economic and
convenient fuel.

Faaliyet etkinliğinin artırılarak müşterilere en hızlı hizmetin
sunulması amacı ile pazarlama personeli, mal hizmet ve üretim amaçlı müracaatlar, ısınma amaçlı müracaatlar ve tespit
ölçüm işlemleri olmak üzere üç ana grupta müşteri talepleri
değerlendirilerek abone kayıt İşlemlerinin yapılması sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde Pazarlama Birimi 2015
yılında toplam 426.585 BBS toplam abone kaydı ve 407.628
BBS gaz kullanıcısını Kayserigaz ailesinin çevreye ve doğaya
duyarlı bir parçası yapmıştır.

In order to increase operational efficiency and to ensure
that services are provided to customers in the fastest way
possible, Marketing Staff registered new customers after
reviewing customer applications in three main categories:
Goods, Services and Production Related Applications,
Heating Related Applications and Assessment & Measurement. As a result of these efforts by the Marketing Department, 426.585 BBS total subscribers and 407.628 BBS
total gas consumers reached Kayserigaz’s environment and
nature conscious family in 2015.

Müşterilerin Adres verilerinin ve bu adreslerdeki bina
bilgilerinin CRM-SAP ve CBS sistemine en doğru şekilde
tanımlanması için gerçekleştirilen tespit ve ölçüm saha faaliyetlerinde 390 adet bina sistemimize tanımlanmıştır. Ayrıca
323 adet mal ve hizmet üretim amaçlı ticarethanenin kaydı
açılmış olup 262 adet ticarethanenin gaz arzı sağlanmıştır.61
adet ticarethanenin gaz arzı mücbir sebeplerden dolayı
sağlanamamıştır.

In addition, Gesi Güney, Kuzey and Bahçeli, Cırgalan,
Mithatpaşa, Oruç Reis, Hacılar Yukarı and Beğendik, Becen,
Ağaç İşleri, Ambar, Fevzioğlu, Germir, Mehmet Akif Ersoy
and Reşadiye are neighborhoods that met with natural
gas in 2015. In this context, points to be taken into consideration regarding efficient use of the natural gas, i.e. the
easiest, safest and most economical energy source, were
communicated to neighborhood residents and neighborhood muhtar offices.

As part of the Assessment & Measurement field activities,
carried out to ensure that Customer Address data and
information about the buildings located at those addresses
are identified accurately in CRM-SAP and CBS systems, 390
buildings were registered in the system. Also, 323 businesses selling goods and services were registered and 262
of them have been supplied with gas. 61 businesses could
not receive natural gas due to force majeure.
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Faturalandırma
Invoicing Process

Kayseri ilimizde abonelerimize tedarik edilen gazın abonelere faturalandırılma süreci ayın ilk yarısında tamamlanmaktadır. 28 kişilik tahakkuk ekibi ile aylık ortalama 237 bin adet
sayaç okunmaktadır. Personel başına ortalama günde 707
adet sayaç okuması gerçekleştirerek abonelere faturaları
hızlı bir şekilde ulaştırılmaktadır.

The invoicing process for the gas supplied to subscribers
in the Kayseri province is completed in the first quarter of
each month. Our accruals team of 28 has read 237.000
meters on average per month, with a daily average of 707
meters per each employee, to ensure that invoices are delivered swiftly to the subscribers.

Konut Tüketimleri
Household Consumption

Taşıma
Shipping

Serbest
Eligible

Aylar
Months

Konut
Household

Aylar
Months

Taşıma
Shipping

Aylar
Months

Serbest
Free

Ocak / January

47.108.024

Ocak / January

18.921.681

Ocak / January

7.878.310

Şubat / February

51.090.020

Şubat / February

13.884.296

Şubat / February

6.484.530

Mart / March

43.254.196

Mart / March

13.630.335

Mart / March

6.949.582

Nisan / April

33.635.880

Nisan / April

13.355.999

Nisan / April

6.886.475

Mayıs / May

22.443.016

Mayıs / May

11.164.361

Mayıs / May

6.553.502

Haziran / June

6.646.066

Haziran / June

10.534.497

Haziran / June

6.163.416

Temmuz / July

1.120.426

Temmuz / July

14.190.298

Temmuz / July

5.842.898

Ağustos / August

11.906.718

Ağustos / August

17.837.192

Ağustos / August

6.103.292

Eylül / September

4.440.549

Eylül / September

18.828.474

Eylül / September

5.410.888

Ekim / October

6.972.140

Ekim / October

15.582.304

Ekim / October

7.444.698

Kasım / November

13.777.458

Kasım / November

17.542.921

Kasım / November

8.627.662

Aralık / December

14.786.767

Aralık / December

19.138.674

Aralık / December

9.605.065
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Saha Kontrol, Gaz Açma/Kapama, Usulsüz Kullanım
2015 yılında, Kayserigaz saha kontrol ekipleri, onaysız ve
izinsiz doğalgaz kullanımlarını önlemek için, 5 bin noktada
kontroller gerçekleştirmiştir. Daha kaliteli hizmet sunmak
adına online destek faaliyete geçmiş, mevzuata uygun tüm
işlemler yerine getirilmiştir.
Kalibrasyon
Kayseri’de 2015 yılı itibariyle 10 yıllık kullanım süresini
tamamlamış 22.995 adet doğal gaz sayacı yeni sayaçlar ile
değiştirilerek, bu sayaçların ölçü ayar bakım ve muayeneleri yapılmıştır. (3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu; Bilim
Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene
Yönetmeliği)
Sayaç değişim işlemleri abonelerimizi rahatsız ve mağdur
etmemek amacı ile haftanın 6 günü mesai saatleri dâhilinde yapılmakta olup, abonelerimizin evde bulunmaması
durumunda sayaç değişim işlemleri yine gerçekleştirilerek
taraflarına sayaç değişikliği ile ilgili tutanak ve bildirim bırakılmaktadır.
Ayrıca değişim işlemleri modern teknolojinin gereği online
olarak yapılmakta ve SAP sistemi ile birebir entegre durumdadır.

Field Control, Gas Connection/Disconnection and
Unlawful Usage
In 2015, Kayserigaz field control teams conducted gas
meter controls in 5.000 locations to prevent unauthorized
and unapproved gas usage. In order to ensure high quality
service, online assistance has been initiated, and all procedures have been carried out in compliance with relevant
regulations.
Calibration
As of 2015, 22.995 gas meters that completed their 10
year life cycle in Kayseri were replaced for measurement,
calibration, maintenance and inspection in accordance
with Law No. 3516 on Metrology and Measurement and the
Ministry of Science, Industry and Technology Regulation on
Inspection of Measurement and Measuring Instruments.
Gas meters are replaced 6 days of the week, within work
hours in order to not disturb or trouble our subscribers. In
case that the subscriber is not home, the gas meter is still
replaced and a record and notice regarding the replacement are left for the subscriber’s information.
Furthermore, as required by modern technology, replacements transactions are performed online and are totally
integrated into the SAP system.
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Okuma (toplam)
Reading (total)

Okuma (aylık)
Reading (monthly)

Yıllar
Years

Adet
Quantity

Yıllar
Years

Adet
Quantity

2010

1.595.473

2010

132.956

2011

1.912.471

2011

159.373

2012

2.042.119

2012

170.177

2013

2.318.343

2013

193.195

2014

2.329.445

2014

194.120

2015

2.613.579

2015

237.598

2015 Yılında Kalibre Edilen Sayaç Sayısı (Adet)
Number of Calibrated Meters in 2015 (by Number)

Sayaç Tipi
Meter Type

Başlangıç Adeti
Start Number

Fiili Adet
Actual Number

G4

22.160

22.128

G6

34

34

G10

70

70

G16

101

101

G25

186

186

G40

299

299

G65

167

166

G100

6

6

G160

2

2

G250

2

2

G400

1

1

G650

1

1

Genel Toplam
General Total

23.028

22.995
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Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
Information Technologies Management

Kayserigaz Bilgi Teknolojileri, Kayserigaz’ın Stratejik hedefleri doğrultusunda bilgi teknolojileri altyapısını kurgulamak,
geliştirmek, güvenliğini sağlamak için çalışmaktadır.

Kayserigaz Information Technologies Department operates
to configure, improve and ensure the safety of the IT infrastructure in line with Kayserigaz’s strategic objectives.

Kayserigaz Bilgi Teknolojileri Hizmet Stratejileri kısaca aşağıdaki gibidir:

Kayserigaz IT Service Strategies are summarized below:

1- İç ve dış müşteriye kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak

1- Offer uninterrupted and high quality services to Internal
and External Customers

2- Risklerin kontrol edilebilir durumda olmasının sağlanması
ve fırsatlara dönüştürülüp fayda sağlamak

2- Ensure that risks are kept under control and turn them
into opportunities to gain benefits

3- Teknoloji alanında sürekli gelişim amacıyla Proje Yönetimi
yapmak

3- Carry out Project Management for continuous technological development

4- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini kontrol altında tutarak kaliteli
hizmet vermek

4- Deliver high quality services by controlling the confidentiality, integrity and accessibility of information with the
Information Security Management System

5- Bilgi varlık yönetimi ve bilgi varlıklarının periyodik kontrolleri ile sistemin güvenirliliğini sağlamak.

5- Ensure the system’s reliability through information asset
management and periodical information asset checks.

Kayserigaz Bilgi Teknolojileri, iç ve dış Müşteriye kesintisiz
ve kaliteli hizmet stratejisi doğrultusunda dünyada Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin en kaliteli süreç yönetim kütüphanesi
sayılan ITIL (Information Technologies Infrastructure Library
- Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) Hizmet Yönetim
Sistemini esas almaktadır. Bu sayede verilen hizmet için verimliliği ve etkinliği üst seviyelere çıkaran bir kalite yaklaşımı
ile standartlar oluşturulmuştur. Kayserigaz Bilgi Teknolojilerinde uygulanan standartlar ve politikalar ile müşterilerin
ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, kalite
standartları yüksek ürün ve hizmetleri sunarak maksimum
düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak hedeflenmektedir.
Kayserigaz da bu standartların uygulandığı 9 kategoride
sınıflandırılan 1246 adet bilgi varlığı ile hizmet verilmektedir.
Bu varlıkların dağılımı aşağıda ki gibidir.

In line with the strategy of continuous and high-quality
service delivery to Internal and External Customers, Kayserigaz Information Technologies relies on ITIL (Information
Technologies Infrastructure Library) Service Management
System, which is considered the world’s highest quality
process management library for Information Technology
services. Thanks to this, we set relevant standards with a
quality approach that ensures utmost efficiency and effectiveness for the services delivered. The standards and
policies adopted by Kayserigaz Information Technologies
aim to meet customer needs and expectations to the highest degree and ensure maximum customer satisfaction
by offering products and services that exhibit high quality
standards. At Kayserigaz, we operate with 1,246 information
assets classified under nine categories to which said standards apply. The distribution of these assets are presented
below.

Kayserigaz Bilgi Teknolojileri(BT) tarafından verilen hizmetler ve operasyonel işler için ITIL standartları baz alınarak
oluşturulan BT yardım masası uygulaması kullanılarak takip
ve raporlamalar yapılmaktadır. Verilen hizmetler ile ilgili
karşılaştırma grafiği aşağıdaki gibidir.
Kayserigaz sistemlerin bakım ve kontrolleri için 47 adet
periyodik iş bulunmaktadır. Periyodik işlerin zamanında
yapılıp yapılmadığının takibi ve raporlanması yapılarak Bilgi
Teknolojilerinin performans ölçümleri yapılmaktadır.

For services delivered by Kayserigaz Information Technologies (IT) and operational affairs, follow-up and reporting
processes are carried out with the IT help desk created
based on ITIL standards. Below is the comparison diagram
for the services offered.
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Bilgi Güvenliği

Information Security

Bilgi güvenliğini, iç ve dış tehditlere karşı koruyacak şekilde
belirlemek ve yazılı kurallara dönüştürmek, operasyonel ve
periyodik işlemleri elektronik ortamda izleyerek yönetim
etkinliği ve ölçülebilir performans metrikleri oluşturmak da
Kayserigaz Bilgi Teknolojilerinin görevlerindendir.

Kayserigaz Information Technologies department is also
responsible for setting and codifying a sufficient level of information security to ensure protection against internal and
external threats, and electronically monitoring operational
and periodical transactions to assess management effectiveness and create measurable performance metrics.

2015 yılında EPDK tarafından zorunlu hale getirilen
ISO27001- BGYS(Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Kayserigaz da 2009 yılından beri işletilmektedir. BGYS, her yıl
düzenli olarak geçirilen denetimler ile dünya standartlarına
uygun olarak güncellenmiş ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Hizmet verilen 1246 adet varlık üzerinde 6987 adet risk
değerlendirmesi yapılmaktadır. Değerlendirilen risklerin
dağılımı grafikte verilmiştir.
Müşterilerimize ve Kayserigaz a ait bilgilerin korunması, hem
kalite hem de iş sürekliliği bakımından öncelik ve önem verilen konulardır. Bu nedenle, bu bilgiler ile bu bilgilerin yoğun
olarak geçtiği bilgi teknolojileri altyapımızın; erişilebilirliği,
bütünlüğü ve gizliliği de son derece önemlidir.
Bilgi varlıklarının korunması, Kayserigaz için en öncelikli
konulardan birisidir. Müşterilerinin verilerinin korunması
amacıyla her yıl 2 defa “Siber Güvenlik Denetimi” çalışması
yapılmaktadır. Bağımsız ve dünyada kalitesini kanıtlamış
kurumlardan Kayserigaz’ın sistemleri güvenlik testine tabii
tutulmaktadır.
Kayserigaz Bilgi Teknolojileri yaptığı bu çalışmalarla
müşterilerine kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya, riskleri
öngörerek fırsatlara dönüştürüp fayda sağlamaya, teknoloji
alanında sürekli gelişimi takip etmeye devam edecektir.

In 2015, the Energy Markets Regulatory Authority of Turkey (EPDK) obligated the ISO27001 Information Security
Management System (ISMS), which has been operational
at Kayserigaz since 2009. The ISMS has been constantly
updated and sustained based on regular yearly audits and
in line with globally accepted standards. 6,987 risk assessments are performed on 1,246 operational assets. The
distribution of the risks assessed are as follows.
Protecting our customers’ and Kayserigaz’s data are of
critical importance and utmost priority in ensuring both
quality and business continuity. Therefore, it is of critical
importance to maintain accessibility, integrity and confidentiality of these data and our IT infrastructure that contains
such data.
Kayserigaz prioritizes the protection of information assets.
Biannual “Cyber Security Audits” are performed every
year to protect customer data. Independent and world-renowned agencies test the security of Kayserigaz’s systems.
Kayserigaz Information Technologies department will
maintain the aforementioned work and continue to offer
its customers continuous and high-quality services, create benefits by turning risks into opportunities through
anticipation, and follow a path of continuous development
in technology.
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Mali İşler Müdürüğü
Finance Management

Bütçe Raporlama
Budget And Reporting

Mali işler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Bütçe ve
Raporlama birimi, şirket bütçe ve raporlamalarının hazırlanması, takibi ve sonuçların yayınlanması ile beraber üçüncü
taraflara ilgili ve gerekli raporlamaların yapılmasını sağlamaktadır. Yurtdışı Raporlamaları, Yönetim Kurulu Raporlamaları, EPDK Raporlamaları, Maliye Bakanlığı ve Gelir idaresi
Raporlamaları, Diğer Kurum Raporlamaları bütçe raporlama
birimin görevleri arasında yer almaktadır.
Kayserigaz daha etkin bir bütçe yönetimi için SAP BPC
Projesi başlatarak projenin kavramsal ve kurulum bölümlerini tamamlamıştır ve testlere başlamıştır. Proje sayesinde
bütçe ve fiili değerleri kullanılmakta olan ERP sistemi (SAP)
ile entegre hale gelmektedir. 2015 yılında da çalışmalarına
devam edilen SAP BPC projesi veri toplama, giriş işlemleri,
bütçe ve fiili raporlama hazırlanışı, doğrudan sistem üzerinde yapılması ile hata riski minimize edilmesi planlanmaktadır. Proje ile beraber VUK ve IFRS mevzuatları dâhilinde
bütçeleme ve fiili figürler sistem üzerinden takip edilebilir
hale gelecektir.
EWE AG’ye yapılan tüm raporlamalar UFRS’ ye (Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları) uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Raporlamalar aylık, çeyrek ve yıllık dönemler
halinde yapılmakta olup fiili ve tahmin olmak üzere iki ana
grup olarak finansal raporlamalar yapılmaktadır. Yılda 4
defa fiili raporlama, yılda 4 defa yapılan çeyrek bitimi öncesi
tahmin (Forecast) raporlaması ve her yıl 3 yıllık bütçeleme
ve fiili bildirimler yapılmaktadır. Ayrıca tahmin bildirimlerinde içinde bulunulan çeyreğin nasıl biteceği ve yılsonunun
nasıl biteceğinin öngörüleri hazırlanarak veriler Corep ve
Consprep sistemleri ile Almanya sistemine aktarılmaktadır.
EWE AG, Çalık Holding ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi
temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu yılın her çeyreğinde
toplanmaktadır. Yılda 4 kez gerçekleşen Yönetim Kurulu için
sunumlar hazırlanarak şirketin mali ve idari konularıyla ilgili
üst yönetime bilgiler verilmektedir.

Operating under the Financial Affairs Department, the
Budget and Reporting Department is tasked with preparing and monitoring company budget and reports, publishing results and reporting to third parties. The Department is
responsible for International Reports, Board Reports, EMRA
Reports, Reports to the Ministry of Finance and Revenue
Administration and Reports to Other Organizations.
In order to ensure a more efficient budget management,
Kayserigaz has implemented the SAP BPC project in
2015. Concept and implementation phases of the project
have already been completed, and testing has begun. The
project involves integrating budget and actual data with
the current ERP system (SAP), minimizing errors as data
collection, entry, budget and report creation actions are
conducted directly through the system. The project will
also enable monitoring of budgeting and actual figures via
the system in line with the VUK and IFRS regulations.
All reports delivered to EWE AG are generated in compliance with the IFRS (International Financial Reporting Standards). The reports are generated on a monthly, quarterly
and annual basis, with financial reporting performed under
the two main categories of actual and forecasted. Four
actual reports, four end of quarter forecasts, one three
year budgeting and actuals report are delivered each year.
Additionally, end of quarter and end of year estimates are
prepared as part of the forecast reports, and delivered to
Germany via Corep and Consprep.
The Board Members, consisting of representatives from
EWE AG, Çalık Holding and Kayseri Metropolitan Municipality, meet on quarterly basis. Board Meetings are held four
times within a year, where senior management is informed
on financial and administrative affairs of the company
through presentations.
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Kayseri ilinin doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren Kayserigaz,
EPDK’dan 2 Kasım 2003 tarihi itibariyle 30 yıllık süre ile dağıtım lisansı almış, bu lisans kapsamında faaliyetlerini sürdürürken EPDK tarafından sürekli izlenmekte olup denetimlere
tabii tutulmaktadır. Bu kapsamda haftalık, aylık, üç aylık, altı
aylık ve yıllık gibi çeşitli periyodlarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ilgili raporlar gönderilmektedir.
Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi gibi resmi kurumların içinde
aylık olarak abone ve tüketim bilgileri BTRANS sistemi üzerinden yüklenerek ilgili bildirimler düzenli olarak yapılmaktadır.
Bu raporlamaların dışında şirket içi raporlamalar, Rekabet
Kurumu, TUIK, TCMB, ETKB, Belediyeler gibi diğer kurumlar
çeşitli formatlar da raporlar hazırlanmakta olup, bu raporlarda ilgili kurumlara düzenli olarak temin edilmektedir.
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As the supplier of natural gas to Kayseri, Kayserigaz has
obtained a 30 year distribution license from EMRA effective
from November 2, 2003. As it conducts its activities within
the scope of this license, Kayserigaz is monitored and
inspected continuously by EMRA. In this context, Kayserigaz is expected to report its activities to Energy Markets
Regulatory Authority on a weekly, monthly, quarterly, semiannual and annual basis.
Subscriber and consumption information are provided
regularly to public authorities such as the Ministry of
Finance and Revenue Administration on monthly basis via
the BTRANS system.
In addition to the abovementioned reports, Kayserigaz also
provides regular reports to the Competition Authority of
Turkey, Turkish Statistical Institute, Central Bank of Turkey,
Ministry of Energy and Natural Resources, and municipalities.
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Muhasebe
Accounting

Kayserigaz’ın mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran,
özetleyen ve raporlayan muhasebe birimi, e-fatura sistemini 2014 yılı içerisinde faturalarını elektronik ortamda
oluşturmaya başlamış ve 2015 yılı içerisinde de başarılı bir
şekilde devam etmiştir. Elektronik posta yolu ile faturalarını talep eden müşterilere elektronik posta olarak fatura
suretleri gönderimi imkânı sağlanmıştır. Muhasebe olarak
hızlı kapanış programı sayesinde mali kapanışlar hızlı bir
şekilde yapılmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı raporlamaları için 5
iş günü içerisinde işlemler tamamlanarak raporlama süreci
ve yönetim raporlamalarına zaman kazandırılmıştır. Ayrıca
Kayserigaz mali verileri PricewaterhouseCoopers ve Ernst&Young uluslararası denetim şirketleri tam tasdik denetimleri
ve bağımsız denetimleri aracılığı ile aylık, çeyrek, altı aylık ve
yıllık periyodlar düzenli olarak denetlenmektedir.

Accounting department which records, classifies, summarizes and reports financial transactions of Kayserigaz,
introduced the e-invoicing system and started to issue invoices in electronic format in 2014, continuing this practice
with success in 2015. It is now possible to send the invoice
copies via e-mail to customers requesting to receive their
invoices via electronic mail. Financial books are closed
quickly thanks to a fast close program used by the accounting department. Domestic and foreign reports are
completed within 5 work days, allowing extra time for the
reporting process and management reports. In addition, financial data of Kayserigaz regularly undergo monthly, quarterly, semiannual and annual full certification and independent audits by PricewaterhouseCoopers and Ernst&Young,
the international audit companies.

2014 yılında hayata geçirilen ve 2015 yılı içerisinde de sürdürülen E-Fatura ile yaklaşık 5.000 adet fatura elektronik
ortamda alıcılarına ulaştırılmıştır. 2014 yıl sonunda E-Defter
projesini başarı ile tamamlamış ve 2015 yılı Ocak ayından
itibaren E-defter kullanımına başlamıştır. E-defter şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na ve Türk
Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde
yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlardan
oluşmaktadır. E-defter projesi sayesinde şirketimiz yasal
zorunluluklarını yerine getirmenin yanı sıra sosyal sorumlulukları çerçevesinde yaklaşık 8.000 adet kağıttan tasarruf etmiştir. İstenilmesi durumunda bilgiye hızlı ve kolay
ulaşılabilirlik sayesinde iş gücü tasarrufu da sağlanmıştır.
2015 yılı sonlarında E-Arşiv projesinin çalışmaları başlamış
ve 2016 yılı içerisinde kullanıma başlanması amaçlanmaktadır. E-Arşiv ise kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza
ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan fatura ve belgelerin
elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan
bir uygulamadır. Bu uygulamalar sayesinde Kayserigaz,
doğaya dost kalmaya devam ederken; ekonomiye işgücü
ve zaman tasarrufu sağlayacak yetkili kurumlar daha şeffaf
hale gelecektir.

Approximately 5.000 invoices were delivered to the recipients in electronic format via the E-Invoice system used
since 2014. The E-Book project was successfully completed
at the end of 2014, and E-book was ready for use as of
January 2015. E-book comprises electronic records of
the data that is compulsory to be keep in the books in line
with the Tax Procedural Law and Turkish Commercial Code,
irrespective of the format related provisions. Thanks to
the E-book project, our company not only fulfilled its legal
obligations but also saved 8.000 sheets of paper as part of
its social responsibilities. Fast and easy access to requested
information also led to labor-saving. The E-Archive project
was launched at the later half of 2015 and is intended for
use within 2016. E-Archive is an application that electronically issues invoices and documents, required to be issued,
kept and submitted in paper, and keeps and submits the
second copy in electronic format. Thanks to such practices,
Kayserigaz maintains its environment-friendly position,
while authorities, saving labor and time within the economy,
will become more transparent.

Kayserigaz’ın hazine yönetimini sağlayan Finans bölümümüz şirketimizin fonlama, plasman, mevduat ve finansman
ihtiyaçlarını yürütmektedir. Aynı zamanda banka ve finansal
kuruluşlar ile olan iletişim ve işbirliği ağını organize etmektedir. Başarılı çalışmalar ve etkin iletişim ile finansman ihtiyaçlarımız etkin ve verimli olarak sürdürülmektedir.

Kayserigaz’s funding, placement, deposit and financial
needs are handled by the Financial Department, which
manages the company treasury. The Financial Department
also organizes the company’s network of communications
and cooperation with banks and financial institutions.
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Tahsilat
Collecting
Kayserigaz’ın ticari ve tüketim faturalandırma alacaklarını
farklı kanallarla toplama ve tahsil etme görevini üstlenen
tahsilat birimi; doğalgaz fatura bedellerini, abonelerimizin abone bağlantı ve güvence bedellerini, sertifika sahibi
firmalardan proje onay, kontrol vb. bedellerinin tahsilat
işlemleri sağlanmaktadır. 2015 yılında tahsilat birimi işlem
süresi, işlem kalitesi ve personel hizmeti ele alınarak yapılan
anketlerde 2015 yılında %99 oranında müşteri memnuniyeti
sağlanmıştır. Kayseri ilimizde 161 banka şubesi, 51 PTT şubesi
ve 30 Akıllı vezne ve 22 adet Gönder-Al ödeme noktaları ile
toplam 264 noktada müşterilerine tahsilat kolaylığı sağlanmıştır.

Undertaking the responsibility of collecting receivables arising from commercial and consumption invoices, Kayserigaz
Collections Department manages the collection process
for natural gas invoices, gas connection fees and security
deposits of subscribers as well as project approval and
control fees of certificated firms. In 2015, the Collections
Department has achieved 99% customer satisfaction in
surveys of transaction time, transaction quality and staff
service. Customers are provided easy access to collection
channels with a total of 264 collection points throughout
Kayseri, comprising 161 bank branch offices, 51 PTT branch
offices, 22 Gönder-Al branches, and 30 smart tellers.

2015 yılında tahsilat kanallarımızın yanı sıra Kayseri’de
hizmet vermekte olan 25 bankanın 161 şubesi ile de tahsilat
ağı ciddi oranda genişlemiştir. Özellikle bankalara verilen
otomatik ödeme talimatları ile abonelerimize büyük kolaylık
sağlanmış olup bu hizmet ile 2015 yılı içerisinde toplam
abonemizin %46’ sı bu kanalları tercih etmiştir. Abonelerimiz, otomatik ödeme talimatları sayesinde ödeme günlerini
ve tutarlarını atlamadan zamanında masrafsız olarak ödeme
işlemlerini yapabilmektedirler. Ayrıca sıra bekleme ve yorulmayı önleyen bu işlemler sayesinde müşterilerimizin faturalarının son ödeme tarihlerini ayın 18’sine kadar uzatabilme
imkânı tanınmıştır. 2014 yılında başlattığımız T.C. Kimlik
numarası fatura sorgulama ve ödeme projesi çalışmaları,
2015 yılında hizmete açılmıştır.

In 2015, the collection channels of Kayserigaz have been
extended considerably with 161 branch offices of 25 banks
operating in Kayseri. Automatic payment orders through
banks provided the subscribers with a greatly facilitated
access to payment options, with 46% of total subscribers
preferring this method in 2015. Through automatic payment orders, subscribers are able to make their payments
on time with no additional fees, avoiding late or incomplete payments in the process. Moreover, such transactions
preventing the waiting and trouble, allow our customers to
extend their bill due dates until the 18th. After the preparations for bill query and payment with R.T. Identity Number
in 2014, this service was launched in 2015.

Kayserigaz online tahsilat sistemi sayesinde müşterilerimiz
faturalarını banka veya PTT yoluyla ödedikleri anda sistemlerimizden ödeme bilgisi sisteme anlık işlenmekte olup
zamandan tasarruf edilmekte ve böylece mükerrer ödeme
yapılması da önlenmektedir.
Müşteri memnuniyetini artırmak için 2010 yılında yapılan anlaşma ile tüm Türkiye’deki PTT tahsilat noktaları Kayseri halkının hizmetine sunulmaya başlanmıştır. Abonelere daha iyi
hizmet verebilmek için PTT’nin fatura başına abonelerden
tahsil ettiği masraf bedelini Kayserigaz üstlenmiş olup, 2015
yılı itibariyle tüm abonelerimiz Kayseri’de bulunan 51 adet
PTT şubesinden ve tüm Türkiye’deki herhangi bir PTT şubesinden faturalarını ücretsiz ödeyebilmektedirler. Bu hizmet
sayesinde 2015 yılında toplam tahsilat içinde PTT tahsilat
oranı % 35’e ulaşmıştır. Kayserigaz PTT’nin yeni uygulaması
olan PTTmatik’lere hızlı entegrasyonu ile artık PTT üzerinden 7/24 tahsilat imkanını da müşterilerine kazandırmıştır.
Akıllı Vezne sayesinde vatandaşlar, doğalgaz borçlarını
merkeze kadar gelmeden bulundukları bölgedeki en yakın
vezneden kolayca ödeyebilmektedirler. 2015 yılında Kayseri’de 30 bölgede 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet
veren Akıllı Vezneler’in kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.
Doğalgaz borcunu ödemek isteyen aboneler dokunmatik
ekranda abone numarasını ve de T.C. kimlik numarasını tuşlayarak ya da faturadaki barkod numarasını Akıllı Vezne’de
ki gerekli alana hızlıca okutarak dönem borçlarını sorgulama
ve tahsilat işlemlerini yapabilmektedir. Aboneler borçlarının tamamını ya da herhangi bir döneme ait olan kısmını
ödemek istediği takdirde, ekranda nakit ödeme ibaresi ile
ödemek istediği dönemi kolayca seçebilmektedirler.

Thanks to Kayserigaz’s online payment system, as soon as
the customers pay the due amount on their bills via bank or
PTT, payment information is immediately saved in our systems, which both saves time and prevents double payment.
As part of the agreement signed with PTT in 2010 with the
aim of increasing customer satisfaction, Kayseri residents
are now able to use PTT collection points around Turkey
for payments. In order to provide a better service to its
subscribers, Kayserigaz covers the fee per bill charged by
PTT to subscribers, and as of 2015, all of our subscribers
have been able to pay their bills through 51 PTT branches
in Kayseri and any PTT branch across Turkey. Thanks to this
service, collections from PTT have reached 35% of total collections in 2015. Quickly integrated into PTT’s new launch
“PTTmatic”, Kayserigaz now offers its customers a 24/7
payment service.
Thanks to the Smart Teller system, subscribers are able
to pay their natural gas bills using the nearest teller. As of
2015, Smart Tellers operate 24/7 in 30 areas in Kayseri, with
usage rates growing each day. In order to pay their natural
gas bill, subscribers can enter their subscription number
and R.T. Identity number using the touchscreen or hold
the barcode number on the bill against the scanner in the
Smart Cash Point for queries and payments of the current
period. Subscribers wanting to pay their entire due amount
or any past period bill can easily select the period for which
they will make payment, under the cash payment menu.
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Strateji ve Risk Yönetimi
Strategy and Risk Management

Performans Yönetiminde Balances Scored Card
(BSC),

Balances Scored Card (BSC) in Performance
Management,

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) uygulamaları

Corporate Risk Management (CRM) practices in Risk

BSC ve KRY entegre sistemlerdir

BSC and CRM are integrated systems

BSC strateji yönetim sistemi, şirketlerin stratejilerinin amaçlara dönüştürülmesinde davranış ve performans ile birlikte
yardımcı olmaktadır. Finansal ve operasyonel ölçütler hedeflere karşı amaçlardaki ilerlemelerin kontrol edilmesi şeklinde
dizayn edilmiştir.

The BSC strategy management system facilitates the
translation of a company’s strategies into its objectives
together with behavior and performance. The financial and
operational benchmarks have been designed to check the
progress made against targets.

- BSC şirketin stratejileri her bir çalışanın anlayabileceği
ölçüde hazırlanmıştır.

- The BSC strategies have been prepared to a degree comprehensible to each employee at the company.

- Ölçütler performansları tetikleyen stratejilere ulaşmadaki
başarı seviyesini gösteren ölçülebilir sonuçlar için oluşturulmuş aksiyon planlarıdır .

- The benchmarks trigger performance. They are action
plan s which have been conceived for measurable results
illustrating the level of success in achieving the strategies.

BSC, ölçütlerin ve ilgili girişimlerin listesini ve o ölçütlere
ulaşmadaki görevleri oluşturmaktadır. KRY, BSC de belirlenen ölçütlere ulaşmada hangi risklerin etkili olacağını
sorgulamaktadır.

The BSC comprises a list of the benchmarks and related
initiatives as well as the tasks for reaching such benchmark.
CRM questions which risks will be effective in reaching the
benchmarks specified in the BSC.

Kurumsal Karne (BSC) şirketin performansını, şirketin vizyonu ve stratejileri ile ölçmeyi öneren bir konsepttir. BSC,
kurumları farklı perspektiflerle değerlendirmektedir. Kayserigaz finansal, müşteri, operasyonel ve çalışanperspektif ile;
stratejilerin şirket geneline yayılmasını, iş birimlerinin başarma yüzdelerinin iyileştirilmesini, şirket genelinde kurumsal
performansın başarı düzeyi ile ilgili farkındalık yaratılmasını
ve kurumsal performansın bireysel performans ile ilişkilendirilmesini amaçlamaktadır.

The Corporate Score Card (BSC) is a concept that suggests
measuring a company’s performance with its vision and
strategies. BSC evaluates organizations from the financial,
customer, operational excellence and employee & development perspectives. With the help of these four perspectives, Kayserigaz aims to roll out the strategies to the entire
company, improve the success rates of the business units,
raise awareness throughout the company on the level of
success in corporate performance and relate corporate
performance to individual performance.

Kayserigaz 2015 Annual Report

Kayserigaz’da Değişim Mühendisliği’nin ilk adımı, “vizyon”
ve “misyon”da değişiklik yapılmasıyla atılmıştır. Kayserigaz’ın “Enerji Sektörünün Model Şirketi Olmak” vizyonu tüm
çalıştay katılımcılarının ortak görüşüyle “Sektöre ve Tüm
Paydaşlarına İlham Veren Marka Olmak” olarak değiştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışan paylaşım toplantısı ile tüm
Kayserigaz çalışanlar ile paylaşılmış, web sitesinden de
kamuoyuna bildirilmiştir. Yapılan strateji çalıştayında misyon
ve vizyon doğrultusunda stratejiler, hedefler ve kritik başarı
faktörleri belirlenmiştir. Stratejilerin uygulamaya dönüşmesi için belirlenen stratejik hedefler ve bunların birbirlerine
etkileri göz önüne alınarak ilişkilendirilmiş strateji haritası
oluşturulmuştur. İlişkilendirilmiş strateji haritasının oluşturulmasından sonra bölümlerin stratejik hedeflerle ilişkileri
incelenmiştir. Kayserigaz yönetimi ile bölümlere kendi
alanları ile ilgili, stratejik hedeflere göre alt hedefler verilmiştir. Ardından bu hedefler için oluşturulan ölçüt sözlükleri ile
ölçütler ve rakamsal başarı seviyeleri belirlenmiştir. Bölümlerin hedeflerinin rakamsal başarı seviyeleri ve ölçütleri
belirlenirken; öncelikle üst yönetimin hedefleri belirlenmiştir.
Ardından ilgili bölümlere üst yönetimi destekleyen hedefler
verilmiştir. Son olarak ise bölümlerin birbirini etkileyen hedefleri ve başarı seviyeleri incelenmiş ve karneler son haline
getirilmiştir.
Belirlenen hedeflerin takibi BSC karneleri ile sağlanmaktadır.
Şirketin karnesi her ay Kayserigaz yönetimine raporlanırken,
birimlerin BSC karneleri 6 ayda bir İnsan Kaynakları (İK)
ve Strateji Yönetmenliği’ne raporlanmaktadır. IK ve Strateji
biriminde gözden geçirilen bölüm karneleri üst yönetime
raporlanmaktadır. Bu sayede BSC şirket karnesinin hangi
seviyede olduğu ve önlem alınması gereken konular ile yeni
risklerin olup olmadığı bölüm bazlı detayda gözden geçirilmektedir. Balanced Scorecard kaynağını vizyon ve stratejiden alan bir performans ölçüm sistemi olduğu için Kayserigaz’ın vizyonuna yönelik olarak 4 perspektifte hedefler
belirlenmiştir. Bu 4 perspektif;
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The first step of Change Engineering at Kayserigaz was
taken by changing the “vision” and “mission”. Kayserigaz’s
vision “Being the Model Company for the Energy Sector”
has been changed to “Being the Brand that Inspires the
Sector and all the Stakeholders” with the mutual agreement of all workshop participants. It has been shared with
all of the Kayserigaz employees in the employee sharing
meeting and announced to the public on the website.
Strategies, targets and critical success factors to further
the vision and mission have been identified in the strategy
workshop. An associated strategy map has been created
by taking into consideration the strategic targets identified
to translate strategy into practice as well as their effects on
each other. Following the creation of an associated strategy
map, the relationship between the departments and the
strategic targets has been examined. Sub-targets pertaining to their individual areas have been assigned to the Kayserigaz management and departments. Subsequently the
benchmark references and numeric success levels created
for these targets have been ascertained. When determining
the numeric success levels and benchmarks for the departments, the targets of the top management have been
determined first. Subsequently, the relevant departments
have been assigned targets that support the top management. Finally, interdependent targets of the departments
and their success levels have been examined and the score
cards have been finalized accordingly.

Operasyonel Mükemmellik Perspektifi

The set targets are followed-up through the BSC scorecards. While the company’s score card is reported to the
Kayserigaz management on a monthly basis, the BSC
scorecards of the departments are reported to Human
Resources (HR) and Strategy Management every 6 months.
The department scorecards are reported to top management after being reviewed by the HR and Strategy units.
This makes it possible to carefully review what current level
of the BSC company scorecard, the issues requiring to take
measures and whether or not any new risks have arisen
on a department basis. Since the Balanced Scorecard is
a performance measurement system based on vision and
strategy, targets have been set in relation to Kayserigaz’s
vision from 4 perspectives. These are:

Çalışan & Gelişim Perspektifi şeklindedir.

Financial Perspective

Finansal Perspektif
Müşteri Perspektifi

Customer Perspective
Operational Excellence Perspective
Employee & Development Perspective
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Finansal Perspektif
Financial Perspective

H

Ağırlık
Weight

H. Ağırlık
C.Weight

Puan
Point

Ağ. Puan
Wei. Poi.

I. Karlılık
Profitability

2

7%

7%

4

0,30

II. Gelirler
Income

3

9%

9%

5

0,42

III. Gaz Kullanım Sayısı
Growth At Gas User

3

9%

9%

4

0,39

IV. Maliyetlerden Kaçınmak
Reduction Cost

3

9%

9%

4

0,33

V. Finansal Göstergeler
Financial Ratio

3

6%

6%

4

0,22

Toplam Ağırlık
Total Weight

-

40%

40%

4,15

Finansal Perspektifte firmanın genel finansal göstergelerine
bakılmaktadır. Bunların başında Sürdürülebilir karlılık, büyüme, kaynakların etkin kullanımı ve maliyetlerin azaltılması
aktif ve pasiflerin oranı ve diğer finansal ölçüler vb. gibi
konular izlenmektedir.

In the Financial Perspective, the company’s general financial indicators are evaluated. This list primarily monitors
sustainable profitability, growth, effective use of resources
and cost reduction, asset and liability ratios and other
financial indicators.

Müşteri Perspektifinde doğrudan müşteriler üzerine etkisi
olan uygulamaların sonuçları değerlendirilmektedir. Müşteri
memnuniyet endeksi sonuçları, müşteri şikâyetlerinin incelenmesi vb. gibi. Müşteri sadakati ve memnuniyeti belirlenen
dönemlerde ölçülmektedir. Ayrıca müşterilerin Kaysergaz
markası bilinirliği ile bu konudaki düşünceleride bu perspektif açısından değerlendirilmektedir.

In the Customer Perspective, the results of practices that
have a direct impact on customers are evaluated. These are
customer satisfaction index outcomes, customer complaint
handling, etc. Customer loyalty and satisfaction is measured periodically. Moreover, customers’ awareness of the
Kayserigaz brand and their thoughts on this matter are also
evaluated in this perspective.

Operasyonel Mükemmellik Perspektifinde firmanın iç ve
dış müşterilerine daha iyi hizmet vermek için iç süreçlerinin
geliştirilmesi ve sürekli performansının incelenmesi, risklerin
yönetilmesi kesintisiz, güvenli hizmetin sağlanması vb. gibi
göstergeler takip edilmektedir. Ayrıca yapılması planlanan
projelerin etkinliği de bu perspektifle takip edilmektedir.

In the Operational Excellence Perspective, indictors such as
development of internal processes and constant performance reviews, risk management, provision of uninterrupted, secure service, which are required for a better service
provision to internal and external customers, are monitored.
Plus, the effectiveness of planned future projects are also
followed-up through this perspective.

Çalışanlar Perspektifinde ise şirket çalışanlarının kariyer
planlarının yapılması, çalışanların hangi eğitimlere ihtiyacının
olduğunun belirlenmesi, inovasyon, kurum iklimi gibi başlıklarda ölçümler yapılması sağlanmaktadır.

The Employee Perspective focusses on career planning and
training needs of the employees as well as measurements
on items like innovation and corporate climate.

Strateji çalıştayları her yıl düzenli olarak yapılmaya devam
etmektedir. Strateji çalıştaylarından çıkan sonuçlara göre
Kayserigaz’ın stratejileri ve hedefleri revize edilmektedir.

Strategy workshops are organized every year. Kayserigaz’s
strategies and targets are revised according to the outcomes of the strategy workshops.

Kayserigaz Balanced Scorecard Çalışmaları kapsamında
stratejik inisiyatif proje çalışmaları yapılmaktadır. Bu proje
çalışmaları için proje liderleri seçilmiş ve ilgili birimlerden
proje ekipleri oluşturulmuştur. Çalıştaylar sonucunda;
revize edilen hedeflere ulaşırken karşılaşılabilecek riskler
belirlenmektedir. Bu riskler için alınması gereken aksiyonlar
bütçeleme döneminden önce belirlenip Bütçe ve Raporlama
birimine sunulmaktadır.

Strategic initiative projects are carried out within the scope
of the Kayserigaz Balanced Scorecard efforts. The project leaders for these projects have been selected and the
project teams have been created from relevant units. At
the end of the workshops, possible risks that might arise
in achieving the revised targets are identified. The actions
that must be taken in relation to such risks are specified
prior to the budgeting period and submitted to the Budget
and Reporting unit.
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Kurumsal Risk Yönetimi

Corporate Risk Management

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY), bir kurumun yönetim kurulu,
yöneticileri ve diğer çalışanları tarafından şekillendirilen,
kurum genelinde ve stratejiler doğrultusunda uygulanan,
kurumu etkileyebilecek olası olayların tespit edilmesi ve
risklerin, kurumun risk alma isteği kapsamında yönetilmesi
için tasarlanan, kurumun hedeflerine ulaşmasını destekleyecek bir süreçtir. KRY bir yönetim fonksiyonu olduğu kadar
yeni Türk Ticaret Kanunu ile yasal olarak da bir gereklilik
haline gelmiştir. Kayserigaz’da uygulanan KRY ile strateji ve
hedeflere ulaşırken oluşabilecek tüm yönetsel ve operasyonel riskler belirlenmiştir, potansiyel fırsatları yakalama ve
etkin yönetim stratejileriyle istenmeyen etkilerin azaltılması
amaçlanmıştır ve Kurumsal Risk Yönetim sisteminin şirket
kültürü, işleyişi ve yapısına yardımcı olacak şekilde organizasyon çapında yerleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

Corporate Risk Management (CRM) is a process shaped by
the board of directors, managers and other employees of
an organization, implemented throughout the organization
in line with strategies, designed for identifying potential
incidents that could affect the organization and managing
such within the scope risk appetite of the organization, and
aimed to support the organization in achieving its targets.
As much as being a management function, CRM has also
become a legal obligation pursuant to the new Turkish
Commercial Code. With the CRM implemented at Kayserigaz, all management and operational risks that could occur
when achieving the strategy and targets have been identified with the aim of mitigating adverse effects by making
use of potential opportunities and effective management
strategies. Efforts has been made to place the Corporate
Risk Management system inside the organization so as to
facilitate the company’s culture, operation and structure.

Kayserigaz’da KRY çerçevesinin; yönetilebilir, sürdürülebilir,
etkin, verimli ve sürekli iyileştirilebilir halde kurulumu sağlanmıştır. ISO 31000 risk modeline uygun olarak; risklerin
etkin ve verimli bir şekilde belirlenmesi, önceliklendirilmesi,
kontrollerin belirlenmesi ve risk iyileştirme planlarının yapılması sağlanmıştır. Şirkette uygulanan Kurumsal Risk Yönetimi ile 2015 yılında Kayserigaz dünyanın en önemli standardizasyon belgelerinden ISO 31000 Risk Yönetim Belgesi’ni
almayı başarmıştır. Bu sayede Kayserigaz, enerji sektöründe
Türkiye’nin ISO 31000 sertifikasına sahip ilk doğalgaz şirketi
unvanına sahip olmuştur. Grup şirketleriyle KRY alanında
yapılan kıyaslamalar ile birlikte şirketin “Sektöre ve Tüm
Paydaşlarına İlham Veren Marka Olmak” olan ana hedefine
risk bazında ulaşılmıştır.
Kayserigaz Kurumsal Risk Yönetim Süreci, riskler ve fırsatlar
ortaya çıktıkları anda, gerekli kararları vermeye ve aksiyon
almaya olanak sağlayan; risk belirleme, değerlendirme,
cevap verme, raporlama ve izlemeye yönelik sistematik
bir metoda dayalıdır. KRY için öncelikle Kayserigaz’ın risk
yönetim çerçevesi yani risk politikası, etki ve olasılıkları belirlenmiştir. Bunun için de şirketin iç ve dış kapsamda nelerden
etkilendiği analiz edilmiştir. İç ve dış kapsam değerlendirmeleri aşağıdaki konular üzerinde ve daha birçok kıstas
üzerinden yapılmıştır;

Müşteri Perspektifi
Customer Perspective

H

VI. Müşteri Memnuniyeti
Customer Satisf.

CRM framework at Kayserigaz has been established in a
way to ensure that it is manageable, sustainable, effective,
productive and constantly improvable. In line with the ISO
31000 risk model, it has been ensured that risks are effectively and efficiently identified and prioritized, controls are
specified, and risk improvement plans are formed. With the
help of Corporate Risk Management, Kayserigaz has been
able to obtain ISO 31000 Risk Management Certificate, one
of the world’s most prominent standardization certificates,
in 2015. This way, Kayserigaz has become the first natural
gas company to have ever obtained the ISO 31000 certificate in the energy sector in Turkey. Through the benchmarks with the Group companies in the CRM area, the
Company’s primary target of “Being the Brand that Inspires
the Sector and all Stakeholders” has been achieved on the
basis of risk.
Kayserigaz Corporate Risk Management Process is based
on a systematic method of identifying, assessing, responding to, reporting and monitoring risk, which enables to
make necessary decisions and take necessary actions
immediately when a risk or an opportunity arises. The first
step in the CRM process has been to analyze Kayserigaz’s
risk management framework, i.e. its risk policy, their effects
and probabilities. For that, an analysis of what affects the
company from an internal and external scope has been
made. Internal and external scope analyses have been conducted on the basis of the following items and many other
criteria:

Ağırlık
Weight

H. Ağırlık
C.Weight

Puan
Point

Ağ. Puan
Wei. Poi.

2

12%

12%

4

0,48

VII. Marka Bilinirliliği
Brand Awareness

2

12%

6%

5

0,30

VIII. Müşteri Bağlılığı
Customer Loyalty

1

6%

6%

5

0,30

Toplam Ağırlık
Total Weight

5

30%

24%

4,50
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Dış Kapsamı Oluşturan Unsurlar;

Elements Comprising the External Scope:

a) Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel olmak üzere, sosyal ve kültürel, politik, yasal, mevzuat, finansal, teknolojik,
ekonomik, doğal ve rekabetçi ortam,

a) Socio-cultural, political, legal, legislative, financial, technological, economic, natural and competitive environment
on an international, national, regional or local basis;

b) Kuruluşun hedefleri üzerinde etkisi bulunan kilit sürücüler
ve eğilimler,

b) Key drivers and trends that affect the organization’s
targets,

c) Dış paydaşlarla ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri.

c) Relations with foreign shareholders and their perceptions and values.

İç Kapsamı Oluşturan Unsurlar;

Elements Comprising the Internal Scope:

a) Yönetim, kuruluş yapısı, roller ve yükümlülükler,

a) Management, founding structure, roles and obligations,

b) Yerine getirilecek politikalar, hedefler ve stratejiler,

b) Policies, targets and strategies to be met,

c) Kaynaklar ve bilgi birikimi cinsinden anlaşılan yetenekler (örneğin, anapara, zaman, kişiler, süreçler, sistemler ve
teknolojiler),

c) Resources and talents that are understandable in terms
of knowledge (i.e. capital, time, people, processes, systems
and technologies),

d) Bilgi sistemleri, bilgi akışı ve karar alma süreçleri,

d) Information systems, information flow and decision making processes,

e) İç paydaşlarla ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri,
f) Kuruluşun kültürü,

e) Relations with internal stakeholders and their perceptions and values,

g) Kuruluş tarafından uyarlanan standartlar, kılavuzlar ve
modeller,

f) Organizational culture,

h) Sözleşmeye ilişkin ilişkilerin biçim ve genişliği.

g) Standards, guidelines and models adapted by the organization,
h) Form and scope of contractual relationships.
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Strateji ve Risk Entegrasyon Çerçevesi
Strategy and Risk Integration Frame

Vizyon
İlham verici sözlerle anlatılan şirketin
gelecekte olması istenen durum.

Misyon
Dosdoğru şirketin varlığının sebeplerine
ya da faaliyetlerini yönettiği temel
hedeflerine odaklı kısa ve öz anlatım.

Vision
Inspirational words that is desired to be
used in future for the company.

Mission
Directly to the subsistence of the
company or managing the activities
focused on the basic goals with a succinct
narration.

Değerler
ilk ön onaylı karar verme filtresidir.

Uyum/ Harmony

Values
Values, are the first pre-approved
decision making filters.

Şİrket Hedefi
Hedefler, sarf edilen gayretlere
yönelik nihai sonuçlardır; şirketin
genel amacı vizyon ve misyonu
doğrultusundadır.

Kritik Başarı Faktörleri
Stratejilerin başarılı olmasında
uygulanması gereken önemli
Uyum/ Harmony

Company Goal
Goals are the final results for the
efforts that have been made:
The companies’ main purpose is
towards the vision and mission.

Uyum/ Harmony

Critical Success Factors
Important factors for successful
implementation in strategy.

Uyum/ Harmony

Finansal
- Hedef 1
- Hedef 2

Müşteri
- Hedef 1
- Hedef 2

Operasyonel Mükemmellik
- Hedef 1
- Hedef 2

Çalışan Gelişim
- Hedef 1
- Hedef 2

Financial
- Goal 1
- Goal 2

Customer
- Goal 1
- Goal 2

Operational Excellence
- Goal 1
- Goal 2

Employee Development
- Goal 1
- Goal 2

Risk
Hedeflere ulaşmasını etkileyebilecek riskler.

Risk
Risks that will prevent achievement in goals.
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Kayserigaz’da Kurumsal Risk Yönetimi kurulurken risklerin
karar alma aşamalarında göz önüne alınmasını sağlamak
için, stratejik planlama, proje yönetimi, hukuki süreçler ile,
operasyonların yönetimi ve yatırım kararlarının alınması
gibi süreçlere entegre edilmesi sağlanmıştır. Geniş anlamda
entegre risk yönetimi (IRM) iç yönetimin ve kontrol sisteminin parçasıdır. Amacı, diğer alt sistemlerle birlikte (örnek:
kalite yönetimi, iş güvenliği, çevre yönetimi, bilgi güvenliği
vb.) kuruluş tarafından uygulanan stratejik ve operasyonel
hedeflerinin, finansal raporlama hedeflerinin ve uyumluluk
hedeflerinin düzenli olarak yerine getirilmesinin sağlanmasıdır.

When establishing Corporate Risk Management at Kayserigaz, in order to ensure that risks are considered are the
decision-making stage, risk management has been incorporated into strategic planning, project management and
legal processes as well as operational management and
decision-making on investment. In a broader sense, integrated risk management (IRM) is a part of the internal management and control system. It intends to ensure that the
strategic and operational targets, financial reporting targets
and compliance are realized on a regular basis alongside
the other subsystems (i.e. quality management, work safety,
environmental management, information security, etc).

İç ve dış kapsam belirlendikten sonra Kayserigaz’ın risk
yönetimine ilişkin kuruluş amaçlarını ve taahhütlerini
ifade eden risk politikası oluşturulmuştur. Kayserigaz’ın
risk politikasında stratejilerimize ulaşmak ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak için risklerimizi yönetmek ve iş
süreçleri ile uyumunu sağlamanın öneminden bahsedilirken
risk yönetiminin çerçevesinde aşağıdaki hususlar üzerinde
durulmuştur;

Once the internal and external scope has been determined,
the risk policy expressing Kayserigaz’s aims and commitments pertaining to risk management has been created.
With regard to Kayserigaz’s risk policy, while discussing the
importance of managing our risk and ensuring its harmony
with the work processes to ensure that our strategies are
achieved and our activities are sustainable, the below issues have been emphasized within the framework of risk
management:

• Kurumsal Risk Yönetimi El Kitabı, organizasyon yapısı ile
KRY rol ve sorumlulukları yıllık olarak gözden geçirilir ve gerekli değişiklikler sonrası Genel Müdür tarafından onaylanır.
• Her yıl bütçe çalışmalarından önce KRY yönetmeni tarafından yılda bir kez düzenlenen çalıştaylarda SWOT analizleri
birim yöneticileri ve üst yönetim ile birlikte gözden geçirilerek belirlenen hedefler revize edilir ve bu hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek riskler belirlenir.
• Kurumsal Yönetim Takvimi, Kurumsal Takvim bünyesinde
yıllık olarak İK ve Strateji Yönetmeni tarafından KRY prosedürü dikkate alınarak oluşturulur ve İcra Kurulu onayı sonrasında İcra Kurulu aracılığı ile Genel Müdür onayına sunulur.
• Risk değerlendirme yönteminin ana çerçevesi (etki ve olasılık kriterleri vb.), kapsama dahil edilecek ana risk kategorileri yıl içindeki geri bildirimler de dikkate alınarak Strateji ve
Risk Yönetmeni tarafından yıllık olarak gözden geçirilir,
• KRY çerçevesindeki değişiklikler Genel Müdür tarafından
onaylanır ve ilgili taraflarla paylaşılır. Gerektiği durumlarda
Strateji ve Risk Yönetmeni ilgili tarafları bilgilendirmek üzere
eğitimler/çalıştaylar düzenler.
Riskin olasılık ve şiddet kıstasları belirlenirken ise EWE AG.

• The Corporate Risk Management Handbook, organizational structure and CRM roles and responsibilities are
annually reviewed and approved by the General Manager
once the necessary changes have been implemented.
• Each year prior to the budgeting, the CRM Director
organizes a workshop every year, during which the SWOT
analyses are reviewed together with the department heads
and top management to revise the targets and possible
risks against achieving these targets are identified.
• A corporate risk management timeline is created annually by the Strategy and Risk Manager in consideration with
CRM procedure and under the scope of the Corporate Calendar, and first submitted to the Executive Committee for
approval and then to the General Manager through EXCO.
• The main framework of the risk assessment method (impact and likelihood criteria, etc) and the main risk categories to be included in the scope are annually reviewed by
the Strategy and Risk Manager by taking into consideration
the feedback received during the year.
• Changes to the CRM framework are approved by the General Manager and shared with the relevant parties. Where
necessary, the Strategy and Risk Manager organizes training sessions/workshops to inform the relevant parties.
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nin belirlemiş olduğu kriterler dikkate alınmıştır. Etki başlığı
altında; itibar, yükümlülük, strateji, kredi notu ve finans alt
başlıklarına göre değerlendirmeler yapılırken olasılık başlığı
altında; çok düşük, düşük, olası, yüksek ve çok yüksek dereceleri ile değerlendirme yapılmaktadır.
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When determining the likelihood and severity criteria for
risk, EWE AG’s criteria have been taken into consideration.
When making assessments on the subheadings of reputation, liability, strategy, credit rating and finance under the
heading of impact, such assessments are classified as very
low, low, probable, high and very high.

Kayserigaz’da risk tanımlamaları yapılırken dikkate almak
üzere aşağıdaki risk kategorileri oluşturulmuştur;

Risk definitions at Kayserigaz have been based on the following risk categories:

• Stratejik riskler

• Strategic Risks

• Pazar Fiyatı ve Marj Riskleri

• Market Price and Margin Risks

• Hukuk ve Uyumluluk Riskleri

• Legal and Compliance Risks

• Operasyonel Riskler

• Operational Risks

• Likidite Riskleri

• Liquidity Risks

• Karşı Taraf Riskleri

• Counter Party Risks

• Proje Riskleri

• Project Risks

• Raporlama Riskleri

• Reporting Risks

Oluşturulan bu kategoriler altında alt kategoriler ile riskler
detaylandırılmıştır. Riskler değerlendirilirken risk iştahına
göre şirketin katlanma ve direnç gösterme durumu belirlenmektedir. Bu bağlamda risk iştahı, misyon ve vizyon doğrultusunda şirketin risk alma kapasitesiyle bağlantılı olarak
“risk alma isteği” olarak tanımlanmaktadır. Kayserigaz’ın risk
iştahı; iş stratejileri, toplam finansal ve operasyonel riskleri,
paydaşların beklentileri, düzenleyici otoriteler göz önüne
alınarak belirlenmiştir. Kayserigaz’da da bu kapsamda risk
analizleri ile şirketin riskleri SAP GRC’de tanımlanıp, hedefler
temelinde riskler sisteme aktarılmaktadır.

Risks have been explained in detail in the subcategories
formed under these categories. When assessing risk, the
company’s ability to bear and resist a risk is determined
based on its risk appetite. Within this context, risk appetite
is defined as the “desire to take risks” in connection with
the company’s capacity for risk in furtherance of its mission
and vision. Kayserigaz’s risk appetite has been determined
by taking into consideration its business strategies, total
financial and operational risks, expectations of stakeholders
and regulatory authorities. At Kayserigaz, the risk analysis
and the company’s risks are defined in the SAP GRC and
risks are entered into the system on the basis of targets.
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İnsan Kaynakları
Human Resources
Çalışan Yetkinliği ve Eğitim

Employee Competence And Training

Her zaman bir adım önde olmak için çalışanlarımızın
eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına çok önem verilmektedir.
Bundan dolayı önceki yıllardan farklı olarak yönetici
kadromuz için “liderlik akademisi”, bütün çalışanlarımız
içinse “yetkinlik bazlı eğitim” programları düzenlenmiştir.

To be one step ahead at all times, we put a premium on
training and developing our employees. To that end, this
year the first “leadership academy” and “competencybased training” programs have been organized for our
management staff and all our employees respectively.

İnsan Kaynakları Birimi, Kayserigaz’ın insan kaynağına olan
ihtiyaçlarını, politikalarını planlar, işçi ve işveren ilişkileri, çevresel ve örgütsel gelişmeler karşısında personelin
durumu gibi daha geniş kapsamlı stratejileri yönetmektedir.
Modern anlamda insan kaynakları, personelin seçilerek işe
yerleştirilmesini içerirken, diğer taraftan da personelin eğitimi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve haklarının verilmesi
gibi faaliyetleri yürütmektedir.

The Human Resources Department attends to the needs and policies of Kayserigaz personnel and manages
more comprehensive strategies such as relations between
employees and employers, influences of environmental
and organizational developments on working conditions.
Human resources (HR), in its modern sense, involves not
only recruitment of an employee but furthermore training,
improvement, evaluation and entitlements.

Kayserigaz olarak bütün çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına değer vererek, buna göre her yıl yoğun bir eğitim
programı planlanmaktadır. Çalışanların bilgi ve becerilerini
tanımalarına yardım edilerek, gelişim ihtiyaçlarını onlarla
birlikte belirlenmekte ve uygun eğitimlerle bu ihtiyaçlarının
giderilmesine imkân sağlanmaktadır. Bu eğitim çalışmaları, yetkinlik geliştirme eğitimlerinin yanında yoğun olarak
teknik bilgi ve beceri eğitimlerini de kapsamaktadır. Bu
kapsamda 2015 yılı içerisinde 22 gün yetkinlik, 4 gün teknik
ve 6 günde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ile toplamda 32
günlük eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde tatil günlerini çıkartarak geriye kalan çalışma günleri düşünüldüğünde, yaklaşık 10 iş gününün bir günü eğitimlere ayrılmıştır. Bu eğitimlere hemen hemen bütün çalışanlar katılmış
olup, yaklaşık 700 adam/gün eğitim çalışması yapılmıştır.

At Kayserigaz, we give serious importance to the need for
education and development and plan an intensive training
program each year accordingly. We help our employees
recognize their knowledge and skill levels, identify their needs for improvement, and satisfy those needs by providing
appropriate training. These include competency development in technical knowledge and skills. In this context, a
total of 32 days were dedicated specifically to training: 22
for competency, four days for technical skills, and six for
occupational health and safety trainings. Holidays aside,
almost one out of ten work days were dedicated to training.
Almost all employees attended these sessions, meaning a
participation of approximately 700 people per day.
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2015 yılı içerisinde “Liderlik Akademisi” ve “Yetkinlik Bazlı
Eğitim” başlıkları altında toplam 18 ayrı eğitim düzenlenmiştir.

In 2015, 18 trainings were organized under the “Leadership
Academy” and “Competency-Based Training” categories.

ADAM X GÜN

EĞİTİM
COURSE

Eğitimler
Course
Problem Çözme Teknikleri
Problem Solving Techniques

Kalitede Temel İnsan
People as the Essence of Quality

Liderlik ve Yöneticilik
Leadership and Management

Çatışma Yönetimi
Conflict Management

BSC ve Hedeflerle Yönetim
BSC and Management by Objectives

Yöneticilikte Güç
Power in Management

Yenilikçi ve İyileştirici Düşünme Teknikleri
Innovative and Remedial Thinking Techniques

Kurumsal Risk Yönetimi
Corporate Risk Management

Takım Çalışması
Teamwork

Networking
Networking

Liderlikte Koçluk
Coaching in Leadership

Marka Yönetim
Brand Management

Süreç ve Kalite Yönetimi
Process and Quality Management

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
Competency-Based Interview Techniques

Takım Yönetimi
Team Management

Sunum Teknikleri
Presentation Techniques
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Organizasyonlar

Events

2014 yılı içerisinde gözden geçirilen ve yeniden yapılandırılan İK süreçleri çalışanların her zaman bir adım önde oldukları düşünülmektedir. Kayseri’de gerçekleştirilen istihdam
organizasyonlarında her zaman en çok ilgi çeken ve en çok
tercih edilen firma olmayı başararak çalışmalar da bu yönde
sürdürülmüştür.

HR processes reviewed and restructured throughout 2014
place employees in the center of any process. Kayserigaz
has always been the most attractive and preferred company at recruitment events held in Kayseri, and the company continues its efforts to maintain this position.

2015 yılı içerisinde biri özel sektör, biri özel üniversite ve
biri de İŞKUR olmak üzere 3 farklı istihdam organizasyonu
etkinliğine katılım sağlanmıştır.
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In 2015, Kayserigaz HR personnel attended three recruitment events organized by a private sector company, a private university and ISKUR (Turkish Employment Agency).

Bir Olmak, Ortak Hedeflere, Ortak Akılla Yürümektir

Uniting Means Moving Towards Common Goals With A
Collective Mentality

Kayserigaz İnsan Kaynakları, rekabetçi üstünlükler sağlamak
amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve
geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir. Bu faaliyetler öyle şekilde düzenlenir ki, bir taraftan
kurum amaçları gerçekleştirilirken, diğer taraftan çalışanların
ihtiyaçları karşılanmakta ve aynı zamanda da Kayserigaz’ın
topluma karşı sorumlulukları yerine getirilmektedir.

Kayserigaz Human Resources prioritizes policy, organization, guidance and supervision activities with regard to
provision, recruitment and improvement of human resources for gaining competitive advantages. These activities
are organized in such a way so that corporate goals can be
achieved and employee needs satisfied on one hand, and
Kayserigaz’s responsibilities to the public can be fulfilled on
the other hand.

Tüm çalışanlarımızı dinliyoruz

We hear all of our employees.

Tüm çalışanlarımızı dinliyoruz: Genel müdür ve çalışanların
buluştuğu açık kapı uygulaması ile çay sohbetleri, kahvaltı
ve piknik organizasyonları, şirket içerisindeki kulüp faaliyetleri çalışan motivasyonu adına yapılan çalışmalarda önemli
bir yere sahiptir. Şirket bünyesinde gerçekleşen ve şirketin
finansal destek sağladığı sportif faaliyetler, kulüp faaliyetleri,
İngilizce kursları çalışanlara sunulmaktadır.

Our employees can have their say at tea talks organized as
part of the open door policy that brings the general manager and employees together, breakfast and picnic events, or
social club events within the company. All these activities play a vital role in employee motivation. Within the
company and with its financial support, sports events, club
organizations, English classes are offered to employees.
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Çalışanların gerek mesleki, gerekse kişisel gelişimlerine
yönelik eğitimler her zaman desteklenmektedir. Bugün tüm
üst yönetim ile birlikte her seviyeden, her ekipten çalışan ile
“Kayserigaz’ da benim için daha fazlası var” düşüncesinden
hareketle insan odaklı bir kültürün yaşatılmasına destek
olmaktadır.
EWE Grubu’nun değerleri ile mevcut başarının, özgün
davranışlar ışığında gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Önce müşteriler için var olunacaktır. Çevik bir takım
olunacaktır. Açık iletişime inanılarak, fark yaratma, insana,
dolayısıyla çalışanlara değer vermek ilkelerinden hareket
edilecektir.
“Kazanan bir takım” olmayı sürdürebilmek için kurum kültürü ve bu kültürü yaşatan çalışanlar ve liderlerin önemine
olan inançla, insan kaynakları stratejileri şekillendirilmekte ve
hayata geçirilmektedir.
İşe Alım ve Oryantasyon
Kayserigaz “Tercih Edilen İşyeri” olmayı hedeflemektedir.
Gelişen rekabet ortamında potansiyeli yüksek çalışanları
kazanmak için etkin işe alım süreçleri uygulanmaktadır.
Tüm pozisyonların yetkinlikleri çıkarılmıştır. İşe alımda
kişilik analizi, baskı altında davranış analizi gibi farklı testler
uygulanmakta ve bu test sonuçlarına göre, kurum kimliğine
ve ilkelerine uygun olmayan adaylar elenerek, kalan adaylar
arasından ihtiyaç duyulan pozisyona uygun niteliklere sahip
adaylarla İK ve bölüm mülakatı yapılarak, işe alım gerçekleştirilmektedir.
Kayserigaz’ın insan sermayesi, kurumsal öğrenme anlayışı ile
yapılandırılmıştır. Sektöründe öncü ve lider olan Kayserigaz,
edinmiş olduğu “know-how”ı kurumsallaştırmayı ve kuruluşun her düzeyine yaygınlaştırmayı temel stratejilerinden birisi olarak belirlemiştir. Kurumsal öğrenme, işe yeni başlayan
çalışana verilen oryantasyon eğitimi ile başlamakta, sonrasında ise Çalışan Paylaşım Toplantıları ile sürekli güncellenmektedir. Kayserigaz’ın öncelikli hedefi, çalışanlarına verdiği
oryantasyon eğitimleri ve çalışan paylaşım toplantıları ile
bütün bölümlerin stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlayarak, kurumsal öğrenme süreçlerini geliştirmek, verimlilik ve
etkinliğini artırmaktır.
Çalışan Yetkinliği ve Eğitim
Kayserigaz hizmet alanı içerisinde büyüme odaklı yaklaşımı ile uzun vadeli, kalıcı bir politika izlemektedir. Bu hedef
doğrultusunda gelecek dönemde nitelikli insan kaynağı,
Kayserigaz için büyüme hedefinin en temel yapı taşlarından
birini oluşturmaktadır. Kayserigaz çalışanlarının tamamının
mesleki ve kişisel gelişimleri önemsenmekte ve desteklenmektedir.
Çalışanlarımızın niteliklerini, iş süreçlerinde verimliğini artırmak ve daha kaliteli ürün/hizmet sunmak için, Kişisel Gelişim ve Teknik Eğitimler ihtiyacı doğrultusunda yıllık olarak
planlan-maktadır. 2014 yılında yapılan yetkinlik ve yetenek
çalışmaları sonucun da 2015 yılı için 200.000 TL gibi yüksek
bir bütçe belirlenmiştir.

Kayserigaz consistently supports training for professional
and personal development. Top management and employees at every level and on every team collectively understand
and believe: “There is more for me at Kayserigaz.” That is
the key to sustaining a people-oriented culture.
We predict that combining EWE Group values with authentic behaviors will be successful. Customers will come
first. An agile team will band together. Through open
communication, making a difference, and valuing people,
employees will be adopted as principles.
Human resources strategies are shaped and implemented
by believing in the corporate culture. Employees and leaders keep this culture alive in order to stay on the “winning
team.”
Recruitment and Orientation
Kayserigaz aims to become an “Employer of Choice.” In this
increasingly competitive environment, effective recruitment
processes are implemented to attract high-potential employees. Competencies for all positions have been determined.
Various tests such as personality analysis and analysis of
behavior under pressure are performed during recruitment. Candidates who do not measure up to the corporate
identity and principles are eliminated. Subsequently, HR
and department interviews are conducted with the remaining candidates to identify those suitably qualified for the
vacant position.
Human capital of Kayserigaz relies on corporate learning. A
pioneer and leader in its industry, Kayserigaz primarily aims
to institutionalize its know-how and increase the penetration of this knowledge across all organizational levels. Corporate learning starts with the orientation training provided
to new recruits, and is constantly updated with Employees’
Exchange Meetings. Kayserigaz primarily aims to help all
departments achieve their strategic targets, improve corporate learning processes and enable increased efficiency and
effectiveness through orientation trainings and employees’
exchange meetings.
Competence of Employees and Training
Kayserigaz carries out a long-term, permanent policy with
a growth-oriented approach within its service area. In
achieving this aim, qualified human resources represent a
pillar of Kayserigaz’s growth target for the upcoming period. Kayserigaz cares about and supports professional and
personal development of all its employees.
In line with the needs, Personal Development and Technical
Trainings are annually planned to enhance our employees’
qualities, ensure increased efficiency of work processes and
offer higher quality products and services. We set a budget
as high as TRY 200,000 as a result of the competence and
skill enhancement work carried out in 2014.
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Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Analizi Anketleri
Yılda bir yapılan çalışan memnuniyeti ve kurum analizi anketleri ile iş tatmini, müşteriye sunulan hizmet, kurum vizyon
ve politikaları, Kayserigaz çalışanı olmaktan duyulan memnuniyet, bölümler içi işbirliği ve takım ruhu, yönetim tarzı,
çalışanlara verilen eğitim, iç iletişim, işyeri koşulları ve sosyal
haklar, takdir ve iş değerlendirme, ücret politikası konu ve
kriterle çalışanların memnuniyet düzeyleri tespit edilmektedir. Memnuniyet düzeyi nispeten düşük olan konularla ilgili
memnuniyeti artırıcı faaliyetler planlanmaktadır.
Mutlu Çalışanlar
Çalışanların şirkete olan bağımlılığı ve memnuniyeti Kayserigaz’ın en çok önem verdiği noktaların başında gelmektedir.
Bu hedef doğrultusun da çalışanlar arası iletişimi, motivasyonu ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik futbol,
voleybol, bowling ve tavla turnuvaları düzenlenmekte, iftar
ve piknik organizasyonları yapılmaktadır. Bu etkinliklerin
bir kısmına çalışanların aileleri de davet edilerek kurumsal
aidiyet duygusu pekiştirilmektedir.
Çalışanların doğum günleri tek tek kutlanarak, kendilerine
ileride Kayserigaz’ı hatırlatacak küçük hediyeler verilmektedir. Çalışanlar evlendiğinde, çocuk sahibi olduklarında veya
yakını vefat ettiğinde, sevinçli ve hüzünlü günlerine ortak
olmak için, tüm personele duyuru yapılmaktadır. Evlenen ve
çocuğu olan çalışanlara Kayserigaz hediyesi verilmektedir.
Yapılan etkinlikler çalışanlara yönelik olarak ayda bir yayımlanan bütün bölümlere/birimlere ilişkin güncel haberlerin yer aldığı e-bülten’de duyurulmaktadır. Çalışanların iş
dışında, stres atabilecekleri ve etkinliklerin yapıldığı sosyal
mekânlar; spor salonu, konferans salonu, kütüphane, voleybol ve basketbol sahası ve yeşil alanlar şirketin yerleşkesinde bulunmaktadır.

Employee Satisfaction and Corporate Analysis Surveys
Annual employee satisfaction and corporate analysis surveys assess employees’ loyalty and satisfaction levels under
categories and criteria including job satisfaction, services
delivered to customers, corporate vision and policies, contentment with being a Kayserigaz employee, departmental
cooperation and team spirit, management style, training
provided to employees, internal communication, workplace
conditions, social rights, recognition, work evaluation and
wage policy. We are planning activities to increase satisfaction with areas that exhibit a relatively low level of satisfaction.
Happy Employees
Kayserigaz attaches utmost importance to employees’ loyalty to and satisfaction with the company. In this context,
the company organizes football, volleyball, bowling and
backgammon tournaments, iftar dinners and picnics to improve communication among employees, their motivation
and satisfaction. Families of employees are also invited to
some of these events, which fosters corporate loyalty.
We celebrate employees’ birthdays on individual basis and
offer small gifts to remind them of Kayserigaz in the future.
All employees are informed on joyful and sad days, for instance when an employee gets married, has a child, or loses
a loved one. Recently married employees or recent parents
are granted a gift from Kayserigaz.
The events are announced with a monthly e-bulletin that
includes updates about all departments/units for employees. The company premises offer social facilities including
sports center, convention center, library, volleyball and
basketball courts as well as green areas where employees
may let off steam after work.
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Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi

Performance Assessment and Improvement System

Tüm çalışanlara, şirket hedefleri doğrultusunda yön verebilmek, şirket önceliklerini ortaya koyabilmek, kaydedilen
ilerlemeleri görebilmek ve çalışanlarının kişisel gelişimlerini
artırmak için, Performans Geliştirme Sistemi (PGS) uygulanmaktadır. Performans sistemi, 2014 yılı içerinde uygulanmaya başlanan BSC (Balanced Scorecard) hedefleri ile
paralel hale getirilmiş ve etkin bir hedef yayılımı yapılarak
şirket hedeflerinin çalışanlara yayılması sağlanmıştır. Çalışanların hedefleri gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi,
ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin belirlenerek ileriye yönelik
bireysel gelişimlerinin planlanması yapılmıştır.

All employees are subjected to a Performance Improvement System (PIS) that aims to lead them in line with company targets, set company priorities, monitor progress and
foster employees’ personal development. The performance
system has been synchronized with the BSC (Balanced
Scorecard) targets adopted in 2014, and the targets have
been communicated to employees through an effective
distribution. We measured employees’ rate of success in
achieving the targets, rewarded them, and planned their
future individual development after determining their competence.

Yılın başında yapılan Personel Geliştirme Sözleşmelerini önceden belirlenen aralıklarla değerlendirerek sürecin
gidişatı izlenmekte, yılın sonunda değerlendirmesi yapılarak nihai puanlama ile çalışanın performansı izlenmektedir.
Performans değerlendirmesinden elde edilen veriler, eğitim
ihtiyaçlarının belirlenmesinde, kariyer planlamasında ve
ödüllendirmede kullanılmaktadır.

The Staff Improvement Contracts concluded at the beginning of the year are regularly evaluated to observe the
process, and employees’ performance is monitored with a
final score evaluated at the end of the year. Performance
assessment data are used to detect training needs, carry
out career planning and for rewarding.

Ek Haklar
Kayserigaz ailesinin bireyi olan çalışanlara, evlilik, ev-araba
alımı, sağlık harcamaları vb. ihtiyaçları sebebiyle, talepleri doğrultusunda faizsiz kredi imkânı sağlanmaktadır. İş
göremezlik raporu alan çalışanlarımızın ücretlerinde kesinti
yapmayarak, SGK Prim gün sayısı kaybı ve maaşından daha
az ödenek alması gibi mağduriyetlerin yaşanmaması sağlanmaktadır. Yılda 1,5 maaş ikramiye ve performans primleri
verilmektedir. Çalışanların işe geliş gidişlerinde servis, öğle
yemeği ihtiyaçları için yemekhane hizmetleri sunulmaktadır.
Vardiyalı çalışan veya sahada çalışan personellere yemek
hakları, yemek ücreti verilmek suretiyle karşılanmaktadır.
Ulaşım
Kayserigaz çalışanlarının ulaşımı bulundukları bölgeden
servisler aracılığı ile sağlanmaktadır.
Yemek
Öğle yemeği, Kayserigaz çalışanlarının birlikte vakit geçirebilecekleri bir mekânda, Kayserigaz tarafından sağlanmaktadır.

Additional Rights
Upon their request, our employees – members of Kayserigaz family – are offered interest-free loans for needs such
as buying a house or car, marriage, health care expenses,
etc. We do not reduce the wages of those employees with
incapacity reports and avoid unjust treatments such as loss
of days subject to SSI Premiums and less salary allowance. Kayserigaz offers bonus payments worth 1.5 times the
salary and extra performance premiums. Employees may
use company shuttles, and there is a cafeteria available
for lunch. Those employees working in shifts or in the field
receive proportionate payments instead of lunch.
Transport
Kayserigaz employees are transported with local shuttles.
Lunch
Kayserigaz provides lunch in a cafeteria where employees
may spend time together.

Çalışan Sayısı
Number of Employees
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Şirket
Company
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Eğitim Durumu
Graduation Degree
Şirket
Company

İlk/Ortaokul
Elementary Sch.

Lise
High Sch.

2 yıllık Üniv.
College

Üniversite
University

Master

Kayserigaz

131

38

93

5,7

34

Öğrenme ve Gelişim Perspektifi
Learning And Development Perspective

H

Ağırlık
Weight

H. Ağırlık
C.Weight

Puan
Point

Ağ. Puan
Wei. Poi.

Çalışan Bağlılığı / Employee Satısfactıon

2

5%

5%

3

0,15

Yetkinlik / Emp. Competency

1

2%

2%

1

0,02

Öğrenen Organizasyon / Corp. Envıronment

2

4%

4%

3

0,12

Bireysel Performans / Measure Performance

1

2%

2%

3

0,06

Veri Güvenliği / Securıty Of Systems

1

2%

2%

5

0,10

Toplam Ağırlık / Total Weight

7

15%

15%

3,00
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Yönetim Sistemleri
Management Systems

Sürdürülebilir Değişimin ve Başarının Anahtarı
Key To Sustainable Change And Success

Entegre Yönetim Sistemleri

Integrated Management Systems

Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birimi Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2008
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001:2005
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002:2004 Müşteri
Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Ele Alınması Yönetim
Sistemleri sertifikalarının tüm faaliyetlerini ve sistem işleyişlerini yürütmektedir. Kayserigaz yürütmüş olduğu Kurumsal
Risk Yönetimi Projesi sonucunda 2015 yılı Ocak ayı itibariyle
ISO 31000:2009 Risk Yönetimi sertifikasını da almaya hak
kazanmıştır. Böylelikle Türkiye’nin ilk ISO 31000 Belgesine
sahip doğalgaz firması ünvanını kazanmıştır.

Within the scope of Integrated Management Systems overseen by the Kayserigaz Management Systems Department,
all activities and system processes are conducted under the
following certifications: ISO 9001:2008 Quality Management Systems, ISO 14001:2004 Environment Management
Systems, OHSAS 18001:2008 Occupational Health and
Safety Management Systems, ISO 27001:2005 Information
Security Management Systems, ISO 10002:2004 Customer
Satisfaction and Complaints Handling Management Systems. By means of the Corporate Risk Management Project
completed in January 2015, Kayserigaz was entitled to the
ISO 31000:2009 Risk Management certificate. Thereby,
Kayserigaz became the first ISO 31000 Certified natural gas
company in Turkey.

İç Denetimler
Kayserigaz’da iç denetimlerle; Yönetim Sistemi’nin planlanan düzenlemelere uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği
tarafsız bir gözle incelenmekte, uygunsuzluk ve bunlara
ilişkin düzeltici-önleyici faaliyetler tespit edilmekte, alınan
bu önlemlerin etkinliği izlenmekte ve sonuçlar yönetimin
gözden geçirmesi için düzenli olarak raporlanmaktadır. İç
denetimlerde iş süreçlerinin performanslarının değerlendirilmesi amacıyla belirlenen kilit performans göstergeleri (KPI)
yıl boyunca izlenerek düzeltmeler ve iyileştirmeler yapılmakta, birimler Kurumsal Risk Yönetimi ve BSC süreçlerinin
yeterliliği, uygunluğu ve etkinliği üzerine denetlenmekte ve
birimlerin hedefleri süreçlerin performanslarıyla eşleştirilerek süreç kritik noktalarının da denetimleri yapılmaktadır.
Dış Denetimler
Dış denetimlerde Kayserigaz’ın iş süreçlerinin standartlar
çerçevesine uygunluğu bağımsız bir denetim firması olan
CICERT tarafından değerlendirilmektedir. Yıllık yapılan dış
denetimlerde ISO 9001, 14001, 10002, 31000, 27001 ve
OHSAS 18001 yönetim sistemlerinden entegre sistem denetimleri gerçekleştirilmektedir. Dış denetimlerden hatasız
çıkmayı başaran Kayserigaz, yönetim sistemleri sertifikalarının yürürlüğünü sürdürmektedir. Dünya çapında geçerliliği
olan UKAS akreditasyonunun yanısıra ve EPDK tarafından
zorunluluğu bildirilen TÜRKAK akreditasyonunu da ISO
9001-14001 ve 27001 için 2015 yılı içerisinde almış bulunmaktadır.

Internal Audits
Internal audits allow objective investigation of the Management Systems Department in terms of compliance with
planned regulations, competence and effectiveness. Audits
identify irregularities and prompt relevant preventive or
remedial interventions. Monitoring and regular reporting
of results for review by senior management furthermore
reinforce the effectiveness of interventions. During internal
audits, key performance indicators (KPI) set in order to assess the performance of business processes are monitored
throughout the year; adjustments and improvements are
made accordingly; departments are evaluated in terms of
competence, conformity and effectiveness of their Corporate Risk Management and BSC processes; and department
targets are matched with process performances to audit
critical procedural control points as well.
External Audits
In external audits, conformity of Kayserigaz business
processes to standards is assessed by CICERT, an independent audit firm. Annual external audits are performed
to audit the integrated systems through ISO 9001, 14001,
10002, 31000, 27001 and OHSAS 18001 management
systems. Having completed external audits without any
error, Kayserigaz maintains its valid management systems
certificates. In 2015, Kayserigaz won TÜRKAK accreditation
as required by EPDK (Energy Market Regulatory Authority) as well as the globally valid UKAS accreditation for ISO
9001-14001 and 27001 standards.
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Ar-Ge Projesi

Research & Development Project

Kayserigaz Yönetim Sistemleri önderliğinde 2014-2015 yılı
boyunca yoğun bir şekilde çalışılarak sonuçlandırılan Pir-i
Reis Proje’si 2015 yılında EPDK tarafından verimliliği artırma
alanında kabul edilen ilk Ar-Ge Projesi olmuştur.

The “Pir-i Reis Project,” completed after intensive efforts
in 2014-2015, became the first R&D Project recognized by
EPDK in the field of efficiency boost in 2015.

Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları
Kayserigaz yönetim kadrosu tarafından her yeni yılın ilk
ayında düzenlenen Yönetimin Gözden Geçirme (YGG)
Toplantıları 2015 yılında da iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.
İlk aşaması Kayseri’de gerçekleştirilen yönetimin gözden
geçirme toplantılarında, SWOT Analizini de kapsayan
strateji çalıştayı ve tüm bölüm ve birimlerin 2014 yılına ait
faaliyetlerinin değerlendirmeleri yapıldı. 2015 yılı için ise BSC
hedefleriyle birlikte verim ve performans artırıcı etmenler
belirlendi. İkinci aşaması şehir dışında düzenlenen kısmında ise politikalar, etik kodlar, değişimin konu başlığı olduğu grup çalışmaları yapılmıştır. YGG’de alınan kararlar ve
bölüm hedefleri Yönetim Sistemleri tarafından tutanaklara
işlendi ve gerçekleşmelerin yıl içerisinde kontrolleri yapılmaktadır.
Herkesin Fikri Değerlidir Uygulaması
Kayserigaz; müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak,
çalışanların yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ortaya koymasını
sağlamak ve şirket içi performansı artırmak, rekabet üstünlüğü kazandırmak amacıyla Herkesin Fikri Değerlidir öneri
ve değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Bu uygulama
başlangıçta fikrini belirtmek isteyen çalışanın mail üzerinden fikir sahibinin formlarla müracaat etmesiyle yapılırken
yine değerli bir fikir ile gerçekleştirilen öneri platformunu
bir yazılıma aktarma ve ortak bir portal üzerinden yürütme
yöntemi devreye alınmıştır. Bu çalışmanın en önemli getirileri ise kâğıt israfının önlenmesi ve uygulamanın sistematik
hale getirilmesi olmuştur.
Yönetim Sistemleri Birimi’nin takibinde olan Herkesin Fikri
Değerlidir uygulamasının 2015 yılının Haziran ayı itibari ile
değerlendirme aralığı 1 aya düşürülmüş ve ayın fikirlerine
ödül verilmeye başlanmıştır.
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Annual Review Meetings
The Annual Review Meetings (ARM) organized in the first
month of each year by the Kayserigaz executive team
began in 2015 with two steps. A strategy workshop (including a SWOT analysis) and assessments of all unit and
department activities in 2014 were conducted during the
annual review meetings in Kayseri. BSC targets along with
efficiency and performance boosters were established for
2015. The second step, held out of town, consisted of group
projects for analyzing policies, code of ethics and change.
Decisions taken and targets set during the ARM were recorded as meeting minutes by the Management Systems,
and their realization was checked throughout the year.
The “Everybody’s Idea Counts” Application
Kayserigaz established a suggestion and assessment
system, the “Everybody’s Idea Counts,” with the goal of
increasing employee satisfaction, enabling labor to reveal
creative and innovative ideas, improve internal performance, and gain competitive edge. This practice originally
required the employee to submit his/her idea through
e-mails. Later, thanks to another valuable idea, the suggestion platform was transferred to a software and run via
a common portal. The most significant advantages of this
system are preventing wastepaper and systematizing this
application.
As of June 2015, frequency of assessment of the “Everybody’s Idea Counts” application was set at once per month,
and the Management Systems Department awards “ideas
of the month.”
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Sürdürülebilirlik Raporu

Sustainability Report

2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi girişimi, Birleşmiş Milletler bölge ofisleri, çalışma
örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerle iş dünyasını bir araya getirerek insan hakları, işçi standartları, çevre
ve yolsuzlukla ilgili alanları kapsayan on evrensel ilkeyi
geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde dünya
genelinde şirketler faaliyetlerini sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirmekte ve GRI(Global Reporting Initiative)
standartlarına göre yıllık olarak hazırlanan raporlar kamuoyu
ile paylaşılmaktadır. Kayserigaz Yönetim Sistemleri Ekibi
de bu kapsamda EWE AG’nin 2014 yılı için yayınlayacağı
sürdürülebilirlik raporu için profesyonel bir başlangıç için,
GRI Türkiye’den bir Danışmanlık şirketi ile GRI raporlama
sistemi hakkında eğitim alınmıştır. Kayserigaz’ın faaliyetlerini
birimlerle birlikte gözden geçirerek yapılan çalışmalar neticesinde; karbon emisyonu, çalışan hakları, elektrik tasarrufu
vb. konularla ilgili 23 indikatör hazırlanmış ve EWE AG’ye
sunulmuştur.

The United Nations Global Compact initiative launched
in 2000 aims to gather the UN regional offices, working
groups, non-governmental organizations, governments and
business interests to develop ten global principles covering
human rights, labor standards, environment and corruption.
The Global Compact allows companies across the world to
assess their activities in terms of sustainability and publish
annual reports based on the Global Reporting Initiative
(GRI) standards. Meanwhile, for a professional introduction
to the 2014 sustainability report to be published by EWE
AG, Kayserigaz Management Systems Team was trained in
the GRI reporting system by a GRI Turkey consultancy firm.
After the various departments performed reviews of the
activities of Kayserigaz, 23 indicators were set in fields such
as carbon emissions, employee rights, power saving, etc.
and presented to EWE AG.

Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler

Kayserigaz identifies planned remedial and preventive interventions to prevent or avert the repetition of current or potential irregularities. Since 2015, the Management Systems
Department has worked to establish an effective suggestion system in the context of RPAs to achieve continuous
improvement at Kayserigaz. The reasons behind potential
irregularities were explored, and by adopting a proactive
approach, recommendations for improvement became a
company priority.

Kayserigaz’da mevcut ve olası uygunsuzlukların tekrarını veya ortaya çıkmasını önlemek için planlı düzenleyici
faaliyetler tanımlanmaktadır. Yönetim Sistemleri Birimi DÖF’
ler ile etkin bir öneri sistemi kurarak Kayserigaz’da sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu
kapsamda 2015 yılı içerisinde DÖF’ler hazırlanıp potansiyel
uygunsuzlukların nedenleri tespit edilmiş ve iyileştirme önerileri şirket gündemine alınarak süreçlerdeki iyileştirmelere
proaktif bir yaklaşım sergilemiştir.
Atık Yönetimi Çalışmaları
Kayserigaz’da Yönetim Sistemleri Birimi faaliyet alanlarında
meydana gelen tüm katı, sıvı ve gaz atıkların oluşmasından
bertarafına kadar olan tüm süreci büyük bir titizlikle ve çevre yasalarına uygun olarak yürütmektedir. İnsan sağlığına ve
etki alanı içerisindeki çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, üretilen atığın sınıflandırılmasını, kaynağında en aza
indirilmesini ve kanuni yükümlülüklere uygun olacak şekilde
imha edilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmaların yürütülmesinde Çevre Bakanlığı onaylı danışmanlık firmasıyla birlikte
çalışılmaktadır. Sınıflandırılmış atıklar, lisanslı kuruluşlar ve
belediye ile yapılan plana uygun ve düzenli aralıklarla bertaraf için atık sahalarına gönderilmektedir.

Remedial and Preventive Interventions (RPAs)

Waste Management Efforts
The relevant work of the Kayserigaz Management Systems
Department involves conducting the entire waste management process, from prevention to disposal of all solid,
liquid and gas waste stemming from our operations. The
Department meticulously implements procedures in compliance with environmental regulations. Also a part of this
process are the prevention of direct or indirect emissions of
environmentally hazardous products that are detrimental to
human health, classification of wastes produced, reduction
of wastes to a minimum at their source, and carrying out
of disposal operations in accordance with legal mandates.
These tasks are performed in cooperation with a consultancy firm approved by the Ministry of Environment. Classified wastes are sent to landfill sites for disposal at regular
intervals as designated by licensed authorities and the
municipality.
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İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Kapsamındaki Çalışmalar

Occupational Health and Safety (OHS) Work

İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna büyük önem veren Kayserigaz tüm yasal sorumluluklarını İSG danışmanı eşliğinde
yerine getirmektedir. Bu bağlamda aylık düzenli olarak Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında yapılan İSG kurulları ile
eksikler gündeme getirilmekte ve çözüm yolları netleştirilmektedir. Yıl içerisinde yangın tatbikatları, İSG eğitimleri ve
sağlık taramalarıyla çalışanlar bilinçlendirilerek hata kaynaklı
kaza oranlarını sıfıra düşürmek amaçlanmaktadır.

Kayserigaz places great importance on Occupational
Health and Safety and fulfills all its legal responsibilities in
this area under the guidance of an OHS Consultant. In this
context, our monthly OHS council meetings, headed by our
Assistant General Manager, convene to discuss shortcomings and clarify possible solutions. Fire drills, OHS training
sessions and health screenings take place throughout the
year to raise awareness among our employees and bring
error-related accident rates down to zero.

Müşteri Memnuniyeti Anketi Analizleri
Kayserigaz, çeşitli birimlerinden hizmet almış olan müşterilerini aldıkları hizmetin ardından günlük olarak arayıp
hizmetin kalitesini ölçmektedir. Ayrıca Yönetim Sistemleri
Birimi her sene bağımsız anket şirketleri ile yapmış olduğu
müşteri anketleriyle Kayseri’deki doğalgaz kullanıcılarının
memnuniyetlerini ölçmekte ve sürekli gelişim bakış açısıyla iyileştirilmesi gereken noktaları gözden geçirmektedir.
Kayseri’deki doğalgaza dönüşümü hızlandırmanın ipuçlarını
anlamak için var olan ve potansiyel kullanıcılarının ve Kayserigaz ile işbirliği yapan iç tesisat firmalarının memnuniyet ve
beklentilerinin takibi yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmalara
göre 2015 yılında Kayserigaz’ın müşteri memnuniyeti % 99
oranında çıkmıştır.

Customer Satisfaction Survey Analysis
Kayserigaz makes regular queries on a daily basis into
customer satisfaction regarding multiple services. In addition, the Management Systems Department works with
independent polling companies every year to measure the
satisfaction of natural gas users in Kayseri, reviewing areas
for improvement with a critical eye towards continuous
development. Aiming to accelerate the transition to natural
gas in Kayseri, Kayserigaz makes contacts with potential
users and also cooperates with domestic installation companies to follow up on customer satisfaction and expectations. The said surveys showed that customer satisfaction
with Kayserigaz is at the level of 99 %.

Müşteri Memnuniyet Oranı
Customer Satisfaction
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Kurumsal İletişim
Corporate Communications

Sektöre İlham Veren İletişim
Communications Inspiring The Sector
Kayserigaz’ın temel işleyiş mekanizmalarından biri olan
Kurumsal İletişim Birimi, Kayserigaz’ın misyon ve vizyon
değerlerine entegre hareket anlayışını benimseyerek, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde şirketin temel değerlerini ön
planda tutmaktadır. Şirketin başarı basamaklarını tırmanmasında özverili çalışmalarıyla Kayserigaz’ın başarısına katkı
sağlayarak öncülük ettiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, basın faaliyetleri, kurum dışı iletişim ile Kayserigaz’ın
kurumsal yapısını aydınlatmaktadır.
Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi olarak, kurum dışı
iletişim çalışmalarda açık ve şeffaf bilgilendirme yöntemini
benimsemektedir. Basın toplantıları, özel röportajlar, basın
ziyaretleri, basına özel organizasyonlar, basın bültenleri, haber paylaşımlarının tamamı bu iki temel ilke üzerine
kurulmaktadır. İletişimin düzenli ve kesintisiz sağlanması için
sık sık ziyaretler düzenlenmekte, bilgilendirmeler yapılmaktadır. Özel aktivitelerle basın mensuplarının iş yaşamından
kaynaklı yorgunluklarının atılmasına vesile olacak etkinlikler
düzenlenmektedir. Bunlara ek olarak Kayserigaz Genel Müdürlüğü ve bölüm müdürleri tarafından enerji sektörü, enerji
piyasası gündemine ilişkin değerlendirmeler ve Kayserigaz’ın yatırımları, hizmetleri, yenilikçi çalışmalarına dair bilgiler basın mensupları ile özel röportajlarla paylaşılmaktadır.
2015 yılı içinde Kayserigaz’ın işitsel, görsel ve yazılı basın
ile paylaşılan 65 Adet basın bülteni bulunmaktadır. Basın bültenleri sosyal ağlarda da yayınlanarak milyonların
erişimi sağlanmaktadır. Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi
gerçekleştirdiği faaliyetlerle Kayserigaz’ı bilinirlikte sektörde en üst sıralara taşıyarak, paydaşların gündemlerinde
yer almaktadır. Kayserigaz’ın yaptığı ilham veren çalışmalar
medyada ilk sıralarda yer almakta ve kamuoyu tarafından
takdirle karşılanmaktadır.

One of Kayserigaz’s main mechanisms of operation, the
Corporate Communications Department upholds the
core values of the company by adopting an approach to
integrate the mission and vision of Kayserigaz into all its activities. The Corporate Communications Department leads
corporate social responsibility projects, press activities and
external communications of the company, drawing from the
established corporate structure of Kayserigaz and supporting its accomplishments as the company climbs the steps
of success.
Kayserigaz Corporate Communications Department has
adopted the principles of clarity and transparency in all external communication activities, and these principles serve
as the foundation of all press meetings, private interviews,
press visits, press-exclusive events, press releases and news
reports. The unit often organizes visits and briefings to ensure regular and uninterrupted flow of information. Special
events are organized for press members to help them relieve some of their work-related stress. In addition to these
activities, the Corporate Communications Department
holds private interviews with press members as a channel
to share the views and evaluations of Kayserigaz General
Manager and department managers on topics such as the
energy sector, current events in the energy markets, as well
as information about Kayserigaz’s investments, services,
and innovations.
Sixty-five press releases were shared in auditory, visual and
written media during 2015. Also shared via social media,
Kayserigaz press releases reach millions of people. Through
the activities carried out by the Kayserigaz Corporate
Communications Unit, Kayserigaz enjoys one of the levels
of highest brand recognition in the sector. These activities
ensure that the inspiring work of Kayserigaz receives the
media attention and public appreciation it deserves.
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Doğalgaz Eğitim Evi’nin mutfağında Ramazan ayı boyunca
iftar saatlerinde Kayseri yerel televizyon kanalında yayınlanmak üzere yemek programı çekimleri gelenekselleştirilmiştir.
Programa Kayserigaz yöneticileri katılmakta yemek, hayat
gibi günlük yaşama dair konuların yanısıra doğalgaz, enerji
ve Kayserigaz’ın Kayseri içinde yapmış oldukları faaliyetlerle
yatırımlar hakkında da bilgi paylaşımında bulunmaktadır.
Ayrıca programa Kayseri protokolü, farklı meslek gruplarından uzman isimler, farlı dallardan sanatçılar da konuk
edilmektedir.

One such activity is the now-traditional cooking show
filmed in the kitchen of the Natural Gas Training House,
aired on local station during iftar hours in Ramadan.
Kayserigaz executives take part in the program to discuss
cooking and other aspects of daily life, as well as provide
information to viewers about natural gas, energy, and Kayserigaz’s activities and investments in the city. The show’s
guests include figures from Kayseri’s local administration,
experts in various professions, and artists from various
fields.

Yerelde yayın yapan bir televizyon kanalının sabah kuşağı
programına Kayserigaz ev sahipliği yaparak Ramazan ayı
boyunca Kayserigaz kampüs alanında canlı yayın programı
gerçekleştirilmiştir. Programda gazete haberleri ile Kayseri’ye dair haberlerin kritikleri yapılmıştır. Bunun yanısıra canlı
yayınlanan sohbet programında izleyicilerle Kayseri’nin ileri
gelen iş adamlarının, bürokratların, Kayserigaz yöneticileri
buluşturuldu. Programda gündeme dair fikir teatileri yapılmış, Kayseri’nin geleceği konuşulup ve doğalgaz kullanıcılarına doğalgaz kullanımına dair bilgi paylaşımların da
bulunulması da sağlanmıştır.

Kayserigaz also hosted a morning show of a local station to
make live broadcasts from Kayserigaz campus during Ramadan. The program involved reviews of newspaper stories
and Kayseri news. In addition, a talk show brought together
notable businesspersons, bureaucrats and Kayserigaz executives to discuss matters at hand as well as the future of
Kayseri, and share information about natural gas usage.

Kayserigaz çağın olmazsa olmaz mecrası sosyal medyada
da aktif olarak yer almaktadır. 2015 yılı içinde 625 adet paylaşım gerçekleştirerek yüksek oranda erişim sağlanmıştır.
Kayserigaz’ın aktif olduğu sosyal medya kanalları sektörde
faaliyet gösteren şirket yöneticileri ve sektör oyuncuları
tarafından yakından takip edilmektedir. Sosyal medya aynı
zamanda Kayserigaz’ın müşterilerine ulaştığı aktif kanallardan biri haline dönüşerek sürekli iletişimin sağlandığı,
doğalgaz kullanıcıları tarafında gelen sorulara cevap verilen,
yorumlar ve talepler dikkate alınarak aksiyonlar alınan bir
platform olmuştur.
Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi 2015 yılında da doğru
ve stratejik iletişim planları kurarak Kayserigaz markasını en
iyi şekilde konumlandırmıştır. Markanın koruması ve doğru
kullanılmasının sürdürülebilirliğini; tüm görsel çalışmaları
büyük bir titizlikle inceleyip kurumsal kimliğe uygunluğu titizlikle kontrol edilmektedir. Kurum içinde ve kurum dışında
kullanılmak üzere hazırlanan tüm basılı malzemelerde ve
basılı olmayan paylaşımlar için, 2015 yılı boyunca 750’den
fazla grafik ve tasarım çalışması yapılmıştır.

Kayserigaz is also active on social media, the essential
medium of today. In 2015, the company shared 625 posts,
reaching a significant audience in the process. Kayserigaz’s
social media channels are followed closely by executives of
other companies and players operating in the sector. Active use of social media has also provided Kayserigaz with
a platform to reach its customers, answer their questions,
and receive feedback.
Kayserigaz Corporate Communications Department successfully positioned the Kayserigaz brand utilizing accurate
and strategic communications plans. The sustainability of
the protection and correct use of the brand is evaluated
thoroughly by reviewing all visual media for their accordance with the company’s corporate identity. Over 750
graphic designs were made in 2015 to be used in all print
and non-print materials for internal and external use.
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Sunulan hizmetin kalitesinden ve şeffaf bilgi paylaşımını ilke
edinen Kayserigaz, yapılan tüm çalışmaları ve yatırımları
fotoğraflayarak, kamera çekimleri, hava çekimleri ile kaydederek iletişimde bulunduğu tüm paydaşları ile paylaşmaya özen göstermektedir. 2015 yılı içinde Kayseri’nin ikinci
Basınç Düzenleme İstasyonu olarak Kayseri’nin doğusunda
yer alan Kızık mevkiinde inşa edilerek kullanıma sunulan
istasyonun tüm altyapı çalışmalarını, bağlantı noktaları tüm
hattı havadan yapılan çekimler ile kaydetmiştir. Teknolojik
yenilikler Kayserigaz’da takip edilerek çalışmalara entegre
edilmekte ve paydaşların istifadesine sunulmaktadır.
Kayserigaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde abonelerini
yalnız bırakmayarak, gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında,
abonelerine indirim kuponları hediye etmiştir. Kayserigaz
Acil 187, İç Tesisat ve Tahakkuk ekipleri tarafından dağıtımı
yapılan kuponlar aracılığıyla Kayserigaz aboneleri ile kırk
yıllık hatırı sağlamlaştırmıştır.
Bir doğalgaz dağıtım şirketi olarak Kayserigaz, öncelikli
amacının havayı kirletmeyen, ekonomiye katkı sağlayan ve
konforuyla sıcak bir yuva ortamı oluşturan doğalgazı herkes
tarafından istifade edilmesini sağlamak olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Kayseri il mücavir sınırları içerisinde
faaliyetlerini sürdüren Kayserigaz, sorumluluk sahibi olduğu
her bir alanı santim santim işleyerek, çevre dostu doğalgazı
mümkün olan her bir haneye ulaştırmaya gayret etmektedir.
Bu bağlamda Kayseri’nin en büyük ilçesi olan Develi Kayserigaz’ın hizmet alanına dahil edilerek, 2014 yılında çalışmalara başlanılmış, 2015 yılının Mayıs ayı içinde, Kayserigaz’ın
ilçedeki rolünü üstlenecek “Kayserigaz Develi Ofisi” büyük
bir coşku ile açılmıştır.
“Doğalgaz Kayserigaz ile Erciyes’in Zirvesinde” sloganıyla
Kayseri’nin en büyük projelerinden olan Erciyes Dağı Master
Projesi’ne değer katacak Erciyes Dağı Oteller Bölgesi’ne
çevre dostu doğalgaz arzı 2015 yılının Kasım ayında sağlanmıştır. Kış sporları açısından şehrin ekonomisinde büyük bir
yeri olan Erciyes Dağı’na doğalgazı ulaştırmak, Kayserigaz
açısından oldukça önemli bir çalışma olmuştur. Bölgenin
coğrafi konumu, jeolojik yapısı ve iklim şartları çalışmayı
güçleştirmiş olsa da, alanında uzman ekibiyle Kayserigaz,
projenin her bir safhasını titizlikle yürüterek, projeyi zamanında tamamlamayı başarmıştır. Erciyes Dağı’nda doğalgazın simgesi olan meşaleler yakılarak bölgenin doğalgaza
kavuşması kutlanmış, görsel bir şölenin yaşatıldığı organizasyon büyük bir mutlulukla tamamlanmıştır.
Dünya’da enerji sektörü her geçen gün önem kazanarak,
hızla büyümektedir. Bununla birlikte birçok ülkede olduğu
gibi, enerji ihtiyacı her geçen yıl artış göstermektedir. Kayserigaz’ın yoğun bir çaba ile enerji sektörüne yapmış olduğu
büyük yatırımlar ülke ekonomisine de büyük bir değer
katmaktadır. 2015 yılının son büyük yatırım projesi “Develi
Doğalgaz Verme Töreni” organizasyonu ile Kayserigaz doğalgazı, Develi Halkı ile buluşturmuştur. Üst düzey protokolün katılımıyla gerçekleştirilen törende, doğalgaz meşaleleri
bu defa Develi’de yakılarak, Develi İlçesi’nin doğalgaz ile
buluşması kutlanmıştır.

High quality service and transparent flow of information are
principles for Kayserigaz, and as such, the company keeps
detailed reports of all its works and investments, including
aerial photography, and shares these reports with all stakeholders involved. In 2015, the second Pressure Regulating
Station in Kayseri, located in Kızık region to the east of
the city, became operational. All infrastructure works and
connection points along the entire line was photographed
from the air and documented. Kayserigaz makes a point
of following technological developments, integrating them
into its work and offering them to the benefit of its stakeholders.
As part of its March 8, Women’s Day activities, Kayserigaz
offered discount coupons to subscribers. Delivered by Kayserigaz 187 Emergency Hotline, Internal Installation and Accrual teams, these coupons helped the company establish
an even stronger tie with its subscribers.
As a natural gas distribution company, Kayserigaz conducts its activities with the vision of promoting natural gas
as a green, economical and convenient source of energy
to be used by all. Operating within the municipal area of
Kayseri province, Kayserigaz is committed to utilize every
inch of land under its responsibility to carry environmentally friendly natural gas to every household in the region.
Develi district, the largest in Kayseri, is the latest one to
be included in Kayserigaz license area. Works towards the
district began in 2014, and culminated in the opening of the
“Kayserigaz Develi Office”, which will represent Kayserigaz
in the district, in May 2015.
As part of the Erciyes Mountain Master Project, one of
the most significant projects involving Kayseri, Kayserigaz
began supplying green natural gas to the Erciyes Mountain
Hotels Region in November 2015, with the slogan “Natural
Gas at the Peak of Erciyes with Kayserigaz”. Delivering
natural gas to the Erciyes Mountain, an important area for
the city’s economy due to its winter sports facilities, was
a challenge due to the geography, geology and climate of
the region; a challenge overcome in time for delivery by
the meticulous work of the expert teams of Kayserigaz. Arrival of natural gas was celebrated by lighting torches that
symbolized natural gas, turning the festive celebration into
a visual feast.
Global energy sector grows rapidly and with increasing
significance. However, Turkey’s energy needs are growing
every year, as is the case with many countries. Kayserigaz’s
efforts to introduce huge investments to the energy sector
also contribute greatly to the national economy. The last
biggest investment project of 2015 was commemorated
with the “Develi Natural Gas Ceremony”, marking the introduction of natural gas to the people of Develi. Attended by
a high-level protocol, the event featured gas torches lit to
celebrate the introduction of natural gas to Develi district.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Corporate Social Responsibility Projects

Kayseri’ye yaptığı yatırımlarla şehrin gelişimine katkıda
bulanan Kayserigaz gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de sıkça adından söz ettirmektedir. Gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile topluma verdiği
önemi ortaya koymaktadır. Gelecek nesillere yaşanabilir
bir çevre bırakmak, müşterilerinin taleplerini dikkate alarak
kaliteli ve güvenilir hizmet sağlamak, yeni fikirler üretmek,
toplumsal yaşama değer katmak üzere tasarlanan birçok
projede Kayserigaz’ın imzası bulunmaktadır.

Alongside investing in Kayseri’s growth, Kayserigaz has also
become prominent with its social responsibility projects.
These projects reflect the importance Kayserigaz attaches
to society. Kayserigaz leads the way with numerous projects designed with a view to leave a livable environment for
future generations, deliver high quality and reliable services
in line with customer demands, and contribute to the social
life.

“Geleceğimiz Çocuklardır” anlayışı ile gelecek kuşaklar Yeşil
ile Barışık Mavi ile Dost büyümeleri için, temiz bir Kayseri
mirası bırakmak için çalışan Kayserigaz, Kayserigaz’ın maskotu Dolgi 2015 yılı boyunca sıkça sergilenen tiyatro, müzikli
oyun, tanıtım gibi aktivitelerle binlerce çocukla buluştu.
Bugünün çocuklarının yarının geleceği olduğunu bilerek,
Kayseri’de ki hemen her çocuğun yakından tanıdığı Dolgi
isimli maskotu ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların öğrencilerine tiyatro düzenleyerek, çocuklara doğalgaz, enerji tasarrufu, doğal kaynakların kullanımı, çevrenin
korunması gibi kavramların bilincini oluşturmayı başarmıştır.
Temiz çevre bilinciyle yapılabilecekler konusunda çocuklarda farkındalık yaratmak adına yıl içinde farklı sebeplerle bir
araya gelmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 5 Haziran Dünya Günü, Ramazan ayı boyunca alışveriş
merkezlerinde etkinlikler düzenlenerek, çocuklara Dolgi
Tiyatrosu, Dolgi Kids İngilizce Dergi’si, Dolgi Boyama Kitabı,
kalem seti, hikaye kitapları, yap bozlar, fidanlar çocuklara
hediye edilerek 2015 yılı içinde binlerce çocuğa ulaşılmıştır.

With “Children Are Our Future” motto, Kayserigaz strives
to leave a clean Kayseri for the children to grow up green
and blue friendly. In this context, Kayserigaz’s mascot Dolgi
spent time with thousands of children in dramas, melodramas, promotional events staged frequently in 2015.
Acknowledging the fact that children are our future, we
staged dramas for pupils in state schools with the mascot Dolgi – a familiar face for almost every child in Kayseri – and managed to raise their awareness of concepts
including natural gas, energy saving, utilization of natural
resources and environmental conservation. We gathered
with children on different occasions to raise their awareness also on how to act with a vision of a clean environment. We organized several events including Dolgi Theater
at shopping malls on April 23 National Sovereignty and
Children’s Day, June 5 World Environment Day and through
the Ramadan, and offered thousands of children Dolgi Kids
Magazine in English, Dolgi Coloring Book, pencil sets, story
books, puzzles and saplings in 2015.
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Kayserigaz’ın yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü ve göstermiş olduğu çevre hassasiyetinden
dolayı Kayseri İl Çevre Müdürlüğü tarafından ödüle layık
görülmüştür.

Kayserigaz has been awarded by Kayseri Provincial Directorate of Environment for its environmental sensitivity, as
well as its meticulous efforts to ensure a green and clean
environment.

Sorunsuz ve güvenli doğalgaz arzının yanı sıra, toplum
odaklı faaliyetleriyle de dikkatleri üzerine çeken Kayserigaz,
sosyal duyarlılık projelerini gerçekleştirmektedir. Türkiye’de
kutlanan “Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında, Kayserigaz
çatısı altında bulunan en yaşlı doğalgaz abonelerinin evlerine konuk olarak, böylesine önemli bir haftada onlara verdiği
değeri göstermiştir. Kayseri’de ikamet eden ve yaşları 100
üzeri olan doğalgaz abonelerini ziyaret eden Kayserigaz
Kurumsal İletişim Birimi ve müşteri Hizmetleri Birimleri,
yapmış oldukları ziyaretlerde, yaşlılarla neşe dolu sohbetler
gerçekleştirerek onların güzel dileklerini almıştır. Kayserigaz,
toplumların en tecrübeli bireyleri olan yaşlıların unutulmaması gerektiğini ve onlara her daim saygı gösterilmesi
konusuna vurgu yapmıştır.

Alongside reliable and safe natural gas supply, Kayserigaz
draws attention with its community-oriented activities,
social awareness projects in particular. On the occasion of
Turkish “Seniors Week,” we paid home visits to our oldest
gas subscribers as a show of our appreciation. Kayserigaz
Corporate Communication and Customer Services Departments visited senior subscribers over 100 years of age,
had cheerful conversations with them and received their
best wishes. Kayserigaz emphasized that we should always
remember the seniors, the most experienced individuals in
a society, and show them due respect.

Kızık Mevkii’nde inşa edilen teknoloji harikası Kayseri’nin
ikinci basınç düzenleme istasyonu yatırımı Kayseri Halkı’nın
hizmetine sunarken, yöre halkı ile tanışma faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi ve İşletme ve Bakım Müdürlüğü çalışanları ile birlikte, Kayserigaz’ın
çevre dostu şirket olduğunun ve temiz çevre konusunda ki
hassasiyetinin bir göstergesi olarak Kızık Halkı’na gülfidanları hediye edilmiştir. Bahar ayında havaların ısınmasıyla
birlikte doğanın yeşillendiğine dikkat çekmek, doğadaki
değişime katkı sağlamak için rengarenk gül fidanları tercih
edilmiştir. Kızık Halkı’nın evlerine konuk olarak köylerine
yapılan yatırımın detaylı bilgisi verilmiştir.
Toplum odaklı çalışmalarıyla doğalgaz kullanıcılarının
takdirini kazanan Kayserigaz, her yıl tüm dünyada kutlanan
Anneler Günü’nde, evlerine gittikleri tüm abonelerine gül
demetleri hediye etmiştir.
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At Kızık region, we put Kayseri’s second state-of-the-art
pressure regulating station in the service of the people
of Kayseri, and organized events to meet local people.
Together with the representatives of Kayserigaz Corporate
Communications Department and Operations and Maintenance Directorate, we offered rose saplings to the people
of Kızık as a token of Kayserigaz’s environmentally friendly
conduct and environmental sensitivity. We preferred rose
saplings to evoke how the nature awakens as the weather
gets warmer in spring, a testament to nature’s transformation. We also paid home visits to the people of Kızık and
informed them about the details of the investment.
Kayserigaz is recognized by natural gas subscribers with its
community-oriented activities; in this context, we offered
a bunch of roses to every subscriber during home visits on
the Mother’s Day.
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Tedarik Zinciri Yönetimi
Supply Chain Management

Küreselleşen dünya Sanayi toplumundan bilgi toplumuna
geçerken, üretici odaklı sanayi toplumu yerini tüketici odaklı
işletme modeline bırakmıştır. Günümüz şartları; uluslararası
sınırların kalkması, ulaşımın kolaylaşması, teknolojik gelişmelerin sağladığı esneklik, rekabet koşullarını güçleştirmiş,
işletmelerin ürün fiyatlarını, dolayısıyla maliyetlerini ve verimliliklerini daha iyi kontrol etmelerini zorunlu kılmıştır.
Tedarik Zinciri; organizasyonların tedarikçilerinden, müşterilerine ve son kullanıcıya kadar uzanan tüm ürün, hizmet,
bilgi ve kaynak akışı olarak tanımlanabilir. Bütün bu akışın
müşteri ihtiyaçlarını daha hızlı, daha ucuz ve daha kaliteli
olarak karşılayabilmesi için, zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak, müşteri memnuniyetini arttıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasına
da “Tedarik Zinciri Yönetimi” denilmektedir.
İşletmelerin bulundukları sektörde yüksek performans
göstermeleri sadece kendi performanslarına bağlı değildir.
İşletmelere destek veren tedarik zincirinin diğer üyelerinin
performansı da işletmelerin başarısını direkt olarak etkilemektedir. Başarılı olabilmek ve elde ettikleri başarının
devamlılığını sağlamak adına tedarik zincirlerini etkin bir
şekilde yönetmeleri gerekmektedir.
Tedarikçiler, tedarik zincirinin önemli bir halkasını oluşturmaktadırlar. Hizmet ettikleri işletmenin amaçları doğrultusunda işletmeyle uyumlu çalışarak performansı yüksek
tutmaları gerekmektedir. Bu nokta da tedarikçinin seçimi
hayati önem taşımaktadır.
Kayserigaz Tedarik Zinciri Yönetimi bölümü kapsamında
depo, idari işler ve satın alma birimleri bulunmaktadır. İşletmenin yüksek performans gösterebilmesi için tedarikçilerin
performansının da yüksek olması gerçeğinden hareketle
2015 yılı içinde tedarikçi performans değerlendirmeleri yapılmıştır. Buna ek olarak, 7 adet yurt içi ve yurt dışı tedarikçi
firma denetim ve/veya ziyaretleri yapılmıştır. Ayrıca fuar
organizasyonlarına katılım sağlanarak yeni tedarikçi araştırmaları yapılmıştır.
2015 yılı içinde, Kayserigaz Onaylı Tedarikçi Listesi yeniden
gözden geçirilmiştir. Firmaların yaklaşık % 77’in de ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi, % 33’in de OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, % 42’inde 14001 Çevre
Yönetim Sistemi belgeleri bulunmaktadır ve oranların arttırılması için tedarikçiler desteklenmektedir. Tedarikçi seçimi
ve performans değerlendirmelerinde seçilen firmaların
kurumsal sosyal sorumluluk konusunda ki hassasiyetleri
göz önünde bulundurulmuştur. Şirket politikasına uygun
olarak tercih edilmiş olan tedarikçilerin, paydaşlara karar ve
eylemleri ile zarar vermemeleri ve bu yöndeki uygulamalardan uzak durmaları son derece önemli bulunmuş, “negatif
adalet” yaklaşımı titizlikle incelenen konular arasında yer
almıştır.

While the globalized world moves away from industrial
society towards an information society, manufacturer-oriented industrial society is replaced by a consumer-oriented
management model. Today’s circumstances, i.e. the flexibility caused by elimination of international borders, easier
transportation and technological developments, have complicated competitive conditions and forced businesses to
control their product prices—and consequently, expenses
and efficiency—more tightly.
A supply chain can be defined as the entire flow of
products, services, information and resources from a
company’s suppliers to customers and end users. Supply
Chain Management is the practice of developing strategies
and business models to improve customer satisfaction by
integrating the main business processes within the chain
to ensure that this entire flow meets customer needs in a
faster, cheaper, higher quality way.
A company’s high performance in its sector does not
solely depend on its own performances. Performance of
other members in the supply chain also have an impact on
a company’s success. They need to manage their supply
chain effectively for the sake of success.
Suppliers are an important component of the supply chain.
They must keep their performance at high levels by working in harmony with the company they serve and its goals.
At this point, the choice of supplier is crucial.
Kayserigaz Supply Chain Management department consists
of the warehouse, administrative affairs and purchasing
departments. Given the fact that suppliers should perform
better for a company to perform better, supplier performance assessments were carried out in 2015. In addition,
seven local and foreign supply firms were inspected and/or
visited. Moreover, new suppliers were investigated at trade
fairs.
In 2015, the Kayserigaz-Approved Supplier List was revised.
Approximately 77% of the companies hold a ISO 9001
Quality Management System Certificate, 33 % have the
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management
System Certificate, and 42 % have the 14001 Environmental
Management System Certificate. Suppliers are encouraged
to increase these rates. Suppliers’ interest in corporate social responsibility is taken into consideration while choosing
suppliers and during performance assessments. Decisions
and actions taken with shareholders in mind and avoidance
of detrimental practices were deemed extremely important.
The “negative justice” approach was among the rigorously
researched issues.
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Kayserigaz Tedarik Zinciri Yönetimi, paydaşların haklarını
etkin biçimde koruma ve gözetme yönünde daha aktif bir
tutum içerisinde çalışmaktadır. Şirket ana sahip ve yönetim kurullarının, şirket hissedarlarının haklarını gözetmeleri,
kurumsal sosyal sorumluluğunun ve kurumsal yönetimin
gereği olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde, Kayserigaz Tedarik Zinciri Yönetimi, doğal ve ekonomik kaynakları üretim
sürecinde kullanırken, kaynakların kıt olduğu bilinciyle ve
gelecek nesillerin de çıkarlarının gözetilmesi bilinci ve sorumluluğu ile hareket etmektedir.
Tedarik Zinciri Yönetimi’nin Amaçları;
1. Güvenilir tedarikçiler bulmak ve korumak,
2. Stok maliyetlerini ve kayıplarını en düşük seviyede tutmak,
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Kayserigaz Supply Chain Management adopts a more
active attitude with regard to effectively protecting and
upholding the rights of its shareholders. A company’s
principal owner and executive board must look out for the
rights of company shareholders as required by corporate
social responsibility and corporate management. Likewise,
when using natural and economic resources in its production process, Kayserigaz Supply Chain Management acts
conscientiously and responsibly in the knowledge that
resources are scarce and the interests of future generations
must be protected as well.
The Supply Chain Management Aims to;
1. Find and retain reliable suppliers,
2. Minimize inventory costs and losses,

3. Gerekli olan ham madde, yardımcı madde, yedek parça
vb. ürünleri en düşük maliyetle sağlamak,

3. Acquire goods such as necessary raw materials, auxiliary
materials and spare parts, etc. at a minimal cost,

4. En düşük yönetim gideri ile çalışmak,

4. Work at a minimum management cost,

5. Üretimi, hizmeti düzenli şekilde gerçekleştirecek kesintisiz
malzeme, servis ve bilgi akışını gerçekleştirmektir.

5. Ensure an uninterrupted material, service and information flow for an organized production and service process.
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Satınalma

Purchasing

Kayserigaz, Kayseri halkının can ve mal güvenliğini daha
iyi muhafaza edebilmek için satın aldığı doğalgaz alt yapı
malzemelerinde de Türkiye’nin alanlarında en uzman firmalarıyla çalışmaktadır. Kayserigaz, genç ve dinamik personeliyle bu firmalara düzenli ziyaretler gerçekleştirerek hem
tedarikçi değerlendirmesi yapmakta hem de malzemeleri
imalat aşamalarında görerek gerekli kalite standartlarına
uygunluğunu test etmektedir.

Kayserigaz works with the most specialized companies in
the procurement of natural gas infrastructure materials in
order to be able to better protect the lives and property
of the people of Kayseri. With its young and dynamic staff,
Kayserigaz schedules regular visits to these companies,
seeking the opportunity not only to make an assessment of
the supplier but also to test the compliance of materials to
required quality standards at every stage.

Kayserigaz her geçen yıl büyüyen şebekesinde, kalite
anlayışından taviz vermemektedir. Uluslararası standartları
ve TSE standartlarını yakından takip eden vizyon sahibi yöneticileri ve kalifiye personeliyle, kaliteyi bir yaşam felsefesi
haline getirmeyi amaç edinmektedir.

The Kayserigaz network is growing steadily every day,
never compromising its understanding of quality. With its
visionary managers and qualified personnel who closely
follow and monitor international standards as well as TSE
standards, the objective of Kayserigaz is to make quality a
way of life.

Bursagaz ve Kayserigaz Satınalma Birimleri arasındaki
ortak satınalma sürecine yönelik karşılıklı işbirliği stratejisine
2015 yılında da devam edilmiştir. Bu sayede tedarikçilerle
görüşmelerde ortak bir sinerji oluşturulması sağlanmış aynı
zamanda güç ve karar birliği yapılarak tedarikçilerin rekabetçi bir ortamda teklif sunmaları için teşvik edici bir zemin
hazırlanmıştır.
Depo Sevkiyat
Depo, malların ihtiyaç anına kadar saklandıkları yerlerdir;
Başka bir söylem ile depo, ürünlerin dağıtımı sırasında kullanılan geçici stok noktalarıdır. Depolar, tedarik zincirlerinin
hedeflenen amaçlar doğrultusunda çalışmasına ve lojistik
faaliyetlerinin etkin yürütülmesine önemli katkıda bulunmaktadır.

The mutual cooperative strategy for the joint purchasing process adopted by the Purchasing Departments of
Bursagaz and Kayserigaz continued to be implemented in
2015. This made possible a combined synergy in the procurement of materials and also resulted in strong collaboration in decision-making, which encouraged suppliers to
submit their proposals on a competitive platform
Storage and Delivery
Goods are stored in a warehouse until they are demanded.
In other words, it is a temporary stock center used within
the product distribution process. Warehouses are instrumental in proper operation of the supply chain and effective logistic activities.
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Satın alma süreci sonunda Kayserigaz merkez deposuna
gelen yatırım malzemeleri kalite kontrolleri yapılabilmesi için
depo ön kabul alanında bekletilmektedir. Bu aşamada yapılan kontrollerde yatırım malzemesi kalite kontrol prosedürü
esas alınmaktadır. Bu prosedür de aranan şartlar; Kayserigaz teknik şartnamesine uygunluk, ambalaj, görsel kontrol,
marka kontrol, malzeme sertifikası ve test sonuçlarıdır.
Bu kontroller sonucunda Kalite Kontrol Planı ve Teknik
Şartnameye uygun bulunan malzemenin sisteme fatura
girişi yapılmaktadır. Sistem üzerinden kalite onayları verilen
malzeme/malzemeler stok alanına geçmekte ve sahada kullanılmak için stoktaki yerini almaktadır. Malzemeler sahaya
çıkana kadar uygun depolama koşullarında bekletilmektedir.
Kalite kontrol süreci, malzemelerin depodan çıkışından sonrada devam etmektedir. Sıkça yapılan saha kontrollerinde
ilgili şartnamelere uygun olarak imalat yapılıp yapılmadığı
kontrol edilmektedir.
Depo birimi Kayserigaz için satın alması yapılan tüm yatırım,
işletme ve sarf malzemeleri en uygun stok alanlarında
muhafaza etmekte ve SAP sistemi üzerinden stok takibini
yapmaktadır. Tüm stok malzemelerinin her ay sonu düzenli sayımını gerçekleştirerek sayım sonuçları üst yönetime
raporlanmaktadır. Stok malzemelerinin raf ömürleri takip
edilmektedir. Bu kontrollerde FIFO kuralı uygulanmaktadır.
Asgari stok seviyeleri SAP sistem üzerinden takip ederek
ilgililerine anlık bilgi verilmesi sağlanmaktadır.
İdari İşler
Kayserigaz personelinin ihtiyaçları için çalışan İdari İşler
Birimi’nin en önemli görevlerinin başında 20.000 m2 alana
kurulu alan üzerinde bulunan Kayserigaz’ın güvenlik, temizlik, servis ve yemekhane hizmetlerinin kesintisiz sağlanması
gelmektedir.
Daha çok iç müşterilere, çalışanlara hizmet veren idari işler
birimi, memnuniyetin arttırılması için sürekli hummalı bir
çalışma içerisindedir.
Yemek hizmetleri sağlanması için yemek listelerinin personel memnuniyeti gözetilerek hazırlanması, kullanılan malzemelerin ve ortam şartlarının kontrolleri ile memnuniyetin
arttırılması hedeflenmektedir.
Şirket araçlarının bakımı, yakıt takipleri, sevk, kontrol ve
görevlendirmeleri, Araç filosunun uzaktan online izlenmesi
ve raporlanması ile özellikle yaşanabilecek kazaların önüne
geçilmesine çalışılmakta ve gerekirse tedbir alınması yine
idari işler birimi tarafından takip edilmektedir.
Gerek iç müşteri gerek dış müşterinin güvenliğinin sağlanması yine idari işlerin verdiği hizmetlerden biri olup önceki
yıllarda oluşan ve oluşabilecek güvenlik riskleri değerlendirilerek gerek personel eğitimleri, gerek teknolojik yatırımlar
ve gerekse uzman görüşleri alınarak sürekli gelişim sağlanmaktadır.
Kayserigaz kurumsal sosyal sorumluluk gereği 2015 yılı
itibari ile CNG li araç sayısı arttırılarak 6 araç olmuştur. Çevreye doğaya verilen önemin bir parçası olarak, bir kez daha
vurgulanmıştır. Yaklaşık % 50 yakıt tasarrufu sağlanmış ve
doğalgazlı araç kullanımı sayesinde karbondioksit salınımının azaltılması sağlanmıştır.
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At the end of the purchasing process, the investment
goods arriving at the Kayserigaz central storage facilities
are held at the preliminary acceptance area so that quality
control checks can be made. At this stage, quality control
regulations are applied to the investment goods. These
regulations entail the following requirements: Compliance with Kayserigaz technical specifications, packaging,
visual checks, brand checks, materials certification and test
results.
At the end of the checks, the materials that comply with
the Quality Control Plan and Technical Specifications are
entered into the invoice system. The material(s) with quality
control approval in the system are sent into the stock area
to wait for their turn to be used on the field. The goods are
stored under suitable storage conditions up until they are
sent into the field. The quality control process continues
after the goods are sent out of storage. Frequent field controls make sure that the manufacture is in compliance with
the relevant specifications.
All investment, company goods and consumables purchased for Kayserigaz are stored in the most suitable
storage areas and their stock tracking is carried out on the
SAP system. An inventory is taken of all stocked goods at
the end of each month and the results of the counts are
reported to senior management. The shelf lives of stocked
goods are monitored. FIFO regulations apply to these controls. Minimum stock levels are tracked on the system and
the officials concerned are informed.
Administrative Affairs
The Administrative Affairs Department works to meet every
need of Kayserigaz employees and among the most important of this unit’s duties is to maintain the uninterrupted
conduct of security, cleaning, transportation and cafeteria
services on the Kayserigaz premises, which occupies an
area of 20,000 m2
Serving mostly internal customers and employees, the
administrative affairs unit is continuously working hard to
raise the level of satisfaction.
The goal is to increase satisfaction by preparing the menus
with an eye towards employee satisfaction, controlling the
materials used and ambient conditions.
By means of maintenance, fuel monitoring, transfers,
controls and assignments of company cars, online remote
tracking and reporting of the car fleet, the administrative
affairs unit strives to prevent potential accidents and follow
up on necessary precautions.
Ensuring safety of both internal and external customers is
another service provided by the administrative affairs unit.
To this end, the unit evaluates past and potential safety
risks and constantly improves through mandatory employee trainings, technological investments and expert opinions.
As part of the corporate social responsibilities, as of 2015,
Kayserigaz increased the number of its CNG cars to six.
This, once again, puts emphasis on the importance attached to nature and the environment. Approximately 50 %
of the fuel was saved, and thanks to the use of natural gas
vehicles, carbon emissions were reduced.

98

Kayserigaz 2015 Faaliyet Raporu

Kayserigaz 2015 Annual Report

99

100

Kayserigaz 2015 Faaliyet Raporu

Kayserigaz 2015 Annual Report

101

102

Kayserigaz 2015 Faaliyet Raporu

Kayserigaz 2015 Annual Report

103

104

Kayserigaz 2015 Faaliyet Raporu

Kayserigaz 2015 Annual Report

105

106

Kayserigaz 2015 Faaliyet Raporu

Kayserigaz 2015 Annual Report

107

108

Kayserigaz 2015 Faaliyet Raporu

Kayserigaz 2015 Annual Report

109

110

Kayserigaz 2015 Faaliyet Raporu

Kayserigaz 2015 Annual Report

111

112

Kayserigaz 2015 Faaliyet Raporu

Kayserigaz 2015 Annual Report

113

-

Bu faaliyet raporu %100 geri .dönüşümlü kağıda. basılmıştır.
- ağaca zarar verilmemiştir.
Üretimi sırasında hiçbir
.

kayserigaz.com.tr
dolgi.com.tr
kayserigaz
kayserigaz

Kayserigaz

Turkey Holding Kuruluşudur

