Bursagaz, Türkiye’nin en büyük üçüncü doğal gaz dağıtım şirketi
ve sektöründe örnek gösterilen rol model bir işletmedir.

Kayserigaz, Türkiye’nin en büyük şebekelerinden birini yöneten,
%99 müşteri memnuniyeti ile hizmet konusunda mükemmelliği
hedefleyen bir şirkettir.

EWE Enerji, müşteri odaklı hizmet anlayışı, portföy yönetimindeki
deneyimi ve profesyonelliği ile kurumsal ve bireysel müşterilerine
doğal gaz ve elektrik hizmetlerini tek elden sunmaktadır.

DENEYİMİMİZ VE BİLGİMİZ İNSAN İÇİN

5 GÜÇLÜ ŞİRKET

FAALİYET RAPORU 2016

Tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını,
derinlemesine deneyim ve bilgi
birikimimizle karşılamaya odaklıyız.

Enervis, sanayide ve binalarda enerji verimliliği danışmanlığı ve
uygulamaları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı,
yenilenebilir enerji sistemleri danışmanlık ve uygulamaları,
teknik-mesleki eğitimler, kalibrasyon, teknolojik altyapı, bakım ve
işletme faaliyetleri ile ilgili hizmetler sunmaktadır.

Millenicom, Türkiye’nin en yenilikçi ve özel telekomünikasyon
çözümlerini bireysel ve kurumsal kullanıcılara sunmaktadır.

Grup şirketlerinin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye erişmek için, ilgili QR kodu
tarayıcınıza okutarak, şirket web sitelerine erişebilirsiniz.

BURSAGAZ

%80

925.707 müşteri (BBS)
1.563 milyon m3 doğal gaz satışı

KAYSERİGAZ

%80

453.047 müşteri (BBS)
583 milyon m3 doğal gaz satışı

%100

BİR BAKIŞTA EWE TÜRKİYE GRUBU

2,5 milyar m³ doğal gaz satışı

EWE ENERJİ

EWE AG’den devraldığımız knowhow’ı yerel yetkinliklerimizle
birleştirerek hem hissedarlarımıza
hem de Türkiye’ye değer katıyoruz.

Türkiye’nin her noktasına hizmet

• İznik’in yanı sıra İrfaniye, Gökçeköy, Gündoğdu, Elbeyli,
Yaylacık, Adaköy ve Kumlukalan mahallelerine doğal gaz
• Leed Platinium sertifikalı Bursagaz yeni Genel Müdürlük
binası
• 2. Sürdürülebilir Yaşam Konferansı

•
•
•
•

Rekor alt yapı yatırımı
Bünyan’a doğal gaz
Başakpınar ve Turan mahalleleri temel atma
Müşteri memnuniyetinin %99’a ulaşması

• Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz toptan satış portföyü
• Elektrik sektöründe hızlı büyüme

565 GWh elektrik satışı

2,3 milyar TL konsolide satış geliri
3,9 milyar m3 konsolide gaz tedarik hacmi
9.736 km şebeke uzunluğu
1,4 milyon BBS toplam abone sayısı

• Telekomünikasyon sektörüne giriş:
Millenicom’un satın alınması
• Kayseri güneş enerjisi santrali
yatırımı
• Merkezi Bilgi Teknolojileri süreçleri

MİLLENİCOM
*

BBS: Bağımsız Birim Sayısı

%100

ENERVİS

Türkiye’de enerji verimliliği projesi

%100

EWE Turkey Holding, EWE AG’nin %100 iştirakidir.

150.000’den fazla abone
Türkiye’nin en geniş fiber ağı

Enervay performans garantili anahtar
teslim iş modeli

alt yapısı

• Türkiye’de EWE’nin ilk güneş enerji santrali kurulumu
• EnEffTurN Projesi kapsamında 20 sanayi kuruluşuna
bedelsiz enerji etüdü ve eğitim desteği
• Enerji verimliliği etüt ve danışmanlık hizmetlerinde
15 milyon TL’yi aşan faaliyet geliri
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulum danışmanlığı

• İlk konsept bayi çalışması
• Yeni fiber altyapı iş birlikleri
• Bulut teknolojisi ile birleştiren sanal santral
hizmetinin yaygınlaştırılması
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KURUMSAL PROFİL

EWE Turkey Holding, EWE AG’nin know-how’ı ve 85 yılı aşkın deneyiminden yararlanarak Türkiye
enerji piyasasında uzun soluklu projelere imza atmaktadır.

TÜRK ENERJİ PİYASASINDA KALICI VE GÜVENİLİR BİR OYUNCU
Alman menşeli enerji devi EWE AG’nin çatısı altında konumlanan
EWE Turkey Holding, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 2007 yılında
başlamıştır.
Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom olmak üzere
5 iştirak şirketi bulunan EWE Turkey Holding, müşterilerine;
• doğal gaz dağıtım,
• enerji ticareti ve satışı,
• enerji hizmetleri ve
• telekomünikasyon
iş kollarında hizmet sunmaktadır.
EWE Turkey Holding, grup şirketlerinin koordinasyonu ve
yönetiminde stratejik görevler üstlenmektedir. Ayrıca Şirket, enerji
sektörü ve diğer işkollarında Türkiye’deki yatırım potansiyeli ve
fırsatlarını yakından takip etmektedir.
%100 müşteri memnuniyetine odaklı EWE Turkey Holding, ana
hissedarı EWE AG’nin Almanya’daki know-how’ı ve 85 yılı aşkın
deneyiminden yararlanmakta, ulusal ve uluslararası sinerjik iş birlikleri
geliştirerek Türkiye enerji piyasasında uzun soluklu projelere imza
atmaktadır.

Enervis, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında,
enerji piyasasının ihtiyaç duyduğu etüt, tasarım, projelendirme,
danışmanlık, yatırım, servis ve bakım-onarım hizmetlerinde
uzmanlaşmıştır.
Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ve telefon, internet
ile bulut çözümler konusunda hizmetler veren Millenicom, EWE
Turkey Holding bünyesindeki ilk faaliyet yılı olan 2016’da 150 binden
fazla aboneye ulaşmıştır.
EKİP ÇALIŞMASI, İŞTİRAKLER ARASI SİNERJİK İŞ BİRLİĞİ
2016 yıl sonu itibarıyla 906 kişinin görev aldığı EWE Turkey Holding
ve iştiraklerinin konsolide cirosu ise toplam 2.268 milyon TL olarak
kaydedilmiştir.
Grup şirketleri aynı dönemde toplam 1,4 milyon BBS müşteri sayısına
ulaşmış, şirketlerin toplam konsolide gaz tedarik hacmi de 3,9 milyar
m3 olarak gerçekleşmiştir.
EWE Turkey Holding portföyündeki aktif abone sayısı itibarıyla,
Türkiye’nin dördüncü büyük gaz tedarikçisi konumunu
sürdürmektedir.
HER ŞEY SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN

YATIRIMLARIYLA SEKTÖRLERİNE VE TÜRK EKONOMİSİNE
KATKILAR SAĞLAYAN İŞTİRAK ŞİRKETLERİ
EWE Turkey Holding, alanında Türkiye’nin önde gelen doğal gaz
dağıtım şirketleri arasında bulunan Bursagaz ve Kayserigaz’ın
çoğunluk hissedarı konumundadır.
EWE Turkey Holding’in Türkiye’deki en büyük iki yatırımı olan
Bursagaz ve Kayserigaz, gerçekleştirdikleri yatırımlar ile artan oranda
hane ve iş yerinin ekonomik ve çevreci bir yakıt olan doğal gaza
kavuşmasını sağlamaktadır.
Şirket’in bir diğer iştiraki EWE Enerji, doğal gazın yanı sıra elektrik
tedariki konusunda da hizmetler sunmaktadır. Şirket, yıllık 2,5 milyar
m3’lük doğal gaz tedarik hacmi ile Türkiye’nin en büyük özel toptan
satış portföyünü yönetmektedir.

EWE Turkey Holding, sürdürülebilirlik temelinde inşa ettiği
faaliyetlerini başta müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarına artı
değer üretmek üzere gerçekleştirmektedir.
Şirket sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde
ekonomiye, çevreye ve topluma kesintisiz katkı sağlamaktadır.
Ana hissedarı EWE AG’nin desteği ile çalışmalarını teknoloji odaklı bir
yaklaşımla yürüten EWE Turkey Holding, doğal gaz dağıtım alanını
genişleterek organik büyümeyi hedeflemekte, bilgi teknolojilerinin
yanı sıra enerji verimliliği ve dünyanın geleceği olarak değerlendirilen
yenilenebilir enerji alanlarında yatırımlarını artırmayı planlamaktadır.
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GENEL MÜDÜR MESAJI

MEGA TRENDLERİN HAYATI HER
YÖNÜYLE ŞEKİLLENDİRDİĞİ BİR
DÖNEMDEN GEÇİYORUZ.
Türkiye, enerji alanında iddialı
hedeflere sahiptir ve ilerlemesini
kararlılıkla sürdürmektedir.
Yenilikçi teknolojilerimiz,
güvenilir hizmetlerimiz ve
müşteri memnuniyetine odaklı iş
anlayışımızla; enerji sektöründe
öncü kimliğimizi korumayı ve
ileriye taşımayı hedefliyoruz.
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Alışageldiğimiz iş yapma şekillerinin tümüyle değiştiği, yeni fırsatların yeni risklerle eş zamanlı
olarak karşımıza çıkabildiği, sürpriz ve şoklara açık bir global piyasanın üyeleriyiz.

Bu yolculuğumuzda şebekemizi genişletmek ve müşteri
memnuniyetini artırmak ana odaklarımız olmaya devam edecektir.
Aynı süreçte gaz, elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerini tek
bir noktada toplayarak müşteriye sunduğumuz değeri geliştirmek
ve özellikle sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıdığına
inandığımız enerji verimliliğine de katkımızı artırmayı öngörüyoruz.
DEĞİŞİM, FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖRLERİ DERİNDEN
ETKİLEMEKTEDİR.
Enerji sektörü, dünyamızın yakın tarihi boyunca, makroekonomik
büyümenin ve değişimin başat aktörlerinden olmuştur. Formatı her
ne olursa olsun, enerji, 1900’lerin başından bu yana sanayileşen ve
küreselleşen ekonomik faaliyetin temel emtiası olurken, enerji arzında
ve fiyatında yaşanan dalgalanmalar krizlerin tetikleyicisi olmuş, insan
refahını doğrudan ilgilendirmiştir.
Diğer iş kolumuz olan telekomünikasyon da son 30 yılda devrim
niteliğinde atılımlara sahne olmuştur. İnternetin, küresel ekonominin
can damarına dönüştüğü bu süreçte telekomünikasyon sektöründe
yaşanan değişim insan hayatını ve ekonomik faaliyeti her cephede
kökten etkilemiştir.
EWE TURKEY HOLDİNG 2016 YILINDA BAŞARILI BİR MALİ VE
OPERASYONEL PERFORMANS KAYDETMİŞTİR.
Türkiye’de özel sektör eliyle yürütülen doğal gaz ticareti ve
dağıtımının lider oyuncusu EWE Turkey Holding, makroekonomik
cephede yaşanan dalgalanmalara, şiddetle kınadığımız darbe
girişimine ve ekonomik yavaşlamaya rağmen 2016 yılını hedeflerine
ulaşarak tamamlamıştır.

Grubumuz, yıl boyunca, faaliyet gösterdiği enerji ve
telekomünikasyon iş kollarında, müşterilerine ayrıcalıklı ürün ve
hizmetlerini ulaştırmaya; çözümleriyle sunduğu değer önerisini her
yönüyle geliştirmeye devam etmiştir.
2016 yılında;
• EWE Turkey Holding’in konsolide cirosu %4 büyüme ile 2,3 milyar
TL’ye,
• Bursagaz ve Kayserigaz’da hizmet sunduğumuz toplam abone
sayımız 1,4 milyon BBS’ye,
• Telekomünikasyon sektöründe hizmet sunan Millenicom’un toplam
müşteri sayısı 146 bine,
• Konsolide gaz tedarik hacmimiz 3,9 milyar m3’e,
• Türkiye doğal dağıtım ağımızın şebeke uzunluğu 9.736 kilometreye,
• Grubumuzun toplam çalışan sayısı 906 kişiye ulaşmıştır.
EWE TURKEY HOLDİNG’İN ÖNCELİKLİ HEDEFİ, KALICI BİR MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ OLUŞTURMAK VE UZUN VADELİ İŞ İLİŞKİLERİ
GELİŞTİRMEKTİR.
EWE Turkey Holding, 2007 yılında Türkiye enerji piyasasına girmiş ve
geride bıraktığı dokuz yıllık sürede sürekli bir büyüme grafiği çizmiştir.
Diğer taraftan, Grubumuz, stratejik büyüme planlarına uygun
olarak, 2016 yılında telekomünikasyon pazarında da yerini almıştır.
Millenicom’un satın alınmasıyla, EWE Turkey Holding’in büyüme
stratejisinde yeni bir evreye geçilmiş, tüm dünyada uygulamaları
görülmekte olan enerji-telekomünikasyon sektörü yakınsaması
alanında başarılı işlere imza atılmaya başlanmıştır.
Grubumuz, Bursagaz ve Kayserigaz gibi sektörünün lider isimlerinin
yanı sıra, doğal gaz toptan tedarikinde bir numara olan EWE Enerji,
enerji hizmetlerinde uzmanlaşmış Enervis ve yenilikçi hizmetler
sunmaya odaklı Millenicom ile sinerjik bir yapılanma içinde
çalışmakta ve yoğun rekabette ayrışmaktadır.

6

EWE TURKEY HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2016

GENEL MÜDÜR MESAJI

EWE Turkey Holding 2017 ve önümüzdeki dönemlerde, şirketleriyle yarattığı sinerjik bütünlük ve
iş birliği dahilinde, kalıcı bir müşteri memnuniyeti oluşturmaya, uzun vadeli müşteri ve iş ilişkileri
geliştirmeye devam edecektir.

2017 ve önümüzdeki dönemlerde de, Grubumuz şirketleriyle
yarattığı bu sinerjik bütünlük ve iş birliği dahilinde, kalıcı bir müşteri
memnuniyeti oluşturmaya, uzun vadeli müşteri ve iş ilişkileri
geliştirmeye devam edecektir.
2016 FAALİYETLERİMİZDEN SATIR BAŞLARI…
EWE Türkiye Grubu şirketleri 2016 yılında ulusal ve uluslararası
siyasi-ekonomik konjonktürden kaynaklanan dalgalanmalara rağmen,
faaliyet alanlarında önemli projeleri hayata geçirmiştir.

Enerji hizmetleri iş kolunda faaliyet gösteren iştirakimiz Enervis,
EWE Turkey Holding önderliğinde 2016 yılı Ağustos ayında Kayseri
İncesu’da başlatılan Güneş Enerjisi Santrali Projesi kapsamında,
Santralin anahtar teslim uygulamasını (EPC) üstlenmiş ve başarıyla
tamamlamıştır. Enervis, aynı zamanda başta enerji verimliliği olmak
üzere çok sayıda teknik alanda, müşterilerine katma değeri yüksek
çözüm ve hizmetler de sunmuştur.

Doğal gaz dağıtımında Türkiye’nin lider şirketleri arasında yer alan
Bursagaz ve Kayserigaz, 2016 yılında doğal gaz dağıtım hizmeti
sundukları faaliyet alanlarını genişletmeyi sistematik adımlarla
sürdürmüşlerdir.

2016 yılının Ocak ayında telekomünikasyon sektörüne giriş yapan
Grubumuz, iştiraki Millenicom ile sektöre yeni bir soluk getirmiştir.
Şirketimiz ilk faaliyet yılında alternatif telekomünikasyon operatörleri
arasında büyüme başarısı gösteren tek şirket olurken, diğer Grup
şirketlerimizle entegrasyonun sağlanmasına yönelik projeleri hayata
geçirmeye başlamış, sinerjik işbirliğini artırmış ve müşteri tabanında
kayda değer büyüme sağlamıştır.

Kayserigaz kuruluşundan bugüne kadarki en büyük şebeke yatırımını,
652 km ile 2016’da gerçekleştirirken, doğal gaz kullanım hacimlerini
ve abone sayısını da artırmıştır.

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA
HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLEDİĞİMİZ PROJELERİMİZİN
BAŞLANGIÇ NOKTASIDIR.

Bursagaz, 2016 yılında kısmen kendi enerjisini üreten yeni Genel
Müdürlük binasına taşınmıştır. Akıllı bina özellikleriyle Leed Platinum
sertifikasını almaya hak kazanan yeni binamız, özellikleri ile CO2
salımını azaltıcı inisiyatiflerin etkin olarak hayata geçmesine olanak
tanımaktadır.

Organik ve inorganik büyüme fırsatlarını yakından takip eden
Grubumuz, 2016 yılında Kayseri Güneş Enerjisi Santrali yatırımını
gerçekleştirmiştir.

Hizmet sunduğumuz Bursa ve Kayseri illerinde daha fazla haneyi doğa
dostu yakıt doğal gaz ile buluşturmak temel misyonumuzdur ve bu
alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz.
Türkiye’de doğal gaz alanında BOTAŞ’tan sonraki en büyük
oyuncu olan EWE Enerji, 2,5 milyar m3 mertebesindeki ticaret
hacmi ile Türkiye’de özel doğal gaz toptan satış şirketleri arasında
lider konumdadır. EWE Enerji, doğal gazın yanı sıra perakende
elektrik ticaretine de odaklanmış ve bu konudaki çalışmalarını
yoğunlaştırmıştır.

Kayseri İncesu’da hayata geçirdiğimiz Güneş Enerjisi Projesi, 52.000
m2’lik bir alana monte edilmiş 12.500’e yakın güneş panelinden
oluşmaktadır. 3 MW kurulu güce sahip olan Proje’nin yıllık yaklaşık
5 milyon kWh elektrik enerjisi üretmesi ve 2.300 hanenin elektrik
ihtiyacını karşılaması öngörülmektedir.
MERKEZİLEŞTİRME PROJESİYLE GRUBUMUZDAKİ BT SÜREÇLERİ
TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR.
2016 yılının Grubumuz açısından en önemli gelişmelerinden
biri, Grubumuz bünyesindeki sinerjik iş birliğine olumlu katkılar
sağlayacağına inandığımız OneIT projesine başlanmasıdır.
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Hedefimiz, doğal gaz şebekemizi genişletmek, doğal gaz ticareti ile elektrik perakende
piyasalarındaki etkinliğimizi artırmak ve telekomünikasyon sektöründeki varlığımızı hızla
geliştirmektir.

Grup genelindeki BT birimlerimizin organizasyon ve yönetişim
seviyesinde birleştirilmesini hedefleyen proje ile ana faaliyet
alanımız olan doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin teknoloji hizmetleri
çerçevesinde merkezileştirilmesi mümkün kılınacaktır.
Grup içi sinerjik iş birliği ve ortak çalışma kapsamında devreye
aldığımız bir diğer projemiz ise, Grup Intraneti myEWE’dir. Söz
konusu platform, çalışanlarımızın Grubumuz hakkında her türlü bilgi,
duyuru ve habere rahatlıkla ulaşabilmelerine imkân sağlamaktadır.
10. YILIMIZA GİRERKEN…
2017 yılında Türkiye piyasasındaki 10. yılını kutlayacak olan
Grubumuzun, geride kalan süreçte, hiç kuşkusuz en önemli kazanımı
geliştirdiği nitelikli insan kaynağı olmuştur.
Grubumuzun başarısında ve bu seviyeye ulaşmasındaki en büyük
pay sahibi olan çalışanlarımızın emeği, özverisi ve yarattıkları ekip
ruhu yadsınamaz bir gerçektir. Bu vesileyle enerjisi ve katkılarıyla
bizi büyüten ve bizimle birlikte büyüyen tüm çalışanlarımıza
teşekkür eder, değerli katkıları devam ettiği sürece, Grubumuzun
performansını daha da artıracağını ve sürdürülebilir başarılara imza
atacağını belirtmek isterim.
EWE TURKEY HOLDİNG GELECEK YILLARDA DA TÜRKİYE ENERJİ
PİYASASININ KALICI VE GÜVENİLİR OYUNCUSU OLMAYA DEVAM
EDECEKTİR.
Geride kalan süreçte gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, bu güvenin en
belirgin kanıtıdır. Bundan sonra da Türkiye’deki faaliyetlerimizi
kararlılık ve inançla sürdürerek, hissedarımızın da desteğiyle
yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Faaliyet gösterdiği alanlardaki
şirketleriyle uzun vadeli yatırımcı konumunu koruyan Grubumuz,
Türkiye enerji piyasasının kalıcı ve güvenilir bir üyesi olmaya devam
edecektir.

Her fırsatta hissedarımız EWE AG tarafından net bir dille ifade
edildiği üzere, Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin potansiyeline
inanıyoruz. Türkiye’de enerji piyasası geliştikçe mevcut regülasyon
ortamı da değişime uğrayacak ve yatırımcıya destek olacak yeni
düzenlemeler hayata geçecektir. Bu konuda, düzenleyici kurumlara
ve yasal otoriteye güvenimiz tam olup, otoritenin çalışmalarına bir
paydaş olarak katkıda bulunmaya ve know-how’ımızı paylaşmaya
hazırız.
2017 ve gelecek yıllarda da kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz
doğrultusunda; mevcut doğal gaz şebekemizi genişletmeyi, elektrik
perakende pazarında müşteri sayımızı artırmayı, bilgi teknolojileri
konusunda atılımlar yapmayı ve Türkiye’nin büyük bir potansiyeli
olduğuna inandığımız enerji verimliliği alanındaki yatırımlarımıza
devam etmeyi amaçlıyoruz.
Yönetim kurulumuz ve şahsım adına çalışanlarımıza, müşterilerimize,
iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza katkılarından ötürü teşekkür
ederim.
Saygılarımla,

Dr. Frank Quante
Genel Müdür
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EWE TURKEY HOLDİNG, KAYSERİ’YE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIYOR.
EWE Turkey Holding’in iştirak şirketlerinden Enervis ile
ortaklaşa yürüttüğü Kayseri’nin İncesu ilçesindeki güneş enerjisi
santralinde son aşamaya gelinmiştir.
2017 yılı başında devreye alınması planlanan, 52 bin m2’lik bir
alan üzerine kurulacak santral, 3 MW kurulu güce sahip olup,
yıllık yaklaşık 5 milyon kWh üretimle 2.300 konutun elektrik
ihtiyacını yenilenebilir ve temiz enerjiyle karşılayacak.
Detaylar için lütfen sayfa 64’e bakınız.

Enerji santralinin inşaat
belgeselini izlemek
için lütfen QR kodu
tarayıcınıza okutunuz.

EWE TURKEY HOLDİNG, BESOB
ÜYELERİNE ÖZEL KAMPANYA
HAZIRLADI.
EWE Turkey Holding, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı
(BESOB) üyelerine özel hazırlanan kampanya çerçevesinde,
tüm işletmelerin enerji verimliliği ve dijital dönüşümden
yararlanmasını amaçlamıştır.
İş birliği kapsamında, esnafın hem iş yeri hem de evinde elektrik,
telefon ve internet hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşması
sağlanacaktır.

ENERVİS, ENERJİ VERİMLİLİĞİ
KONUSUNDA TÜRK SANAYİCİSİNE
DESTEK OLACAK.
Enerji verimliliği, enerji yönetimi, sistem danışmanlığı ve
uygulamaları ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımları alanlarında
faaliyet gösteren Enervis, enerji yönetimi metodolojisini, EWE AG iş
birliği ve Almanya Çevre Bakanlığı’nın hibe desteği ile Türkiye’deki
paydaşlarına sunacaktır.
Türkiye’de enerji verimliliği farkındalığının artırılması amacıyla Ekim
2017’de tamamlanması öngörülen Türkiye’de Enerji Verimliliği
(Energy Efficiency in Turkey - EnEffTurN) projesine, Bursa ve
Gebze’den 20 sanayi kuruluşunun katılması planlanmaktadır.
Detaylar için lütfen sayfa 65’e bakınız.
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EWE ENERJİ VE GÜMTOB İŞ
BİRLİĞİ, TÜRK TURİZMİNE KATKI
SAĞLAYACAK.
Türkiye enerji sektöründe kalıcı ve güvenilir bir oyuncu olma
hedefiyle hareket eden EWE Enerji, Türkiye turizminin önemli
derneklerinden Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği Derneği (GÜMTOB) ile iş birliği anlaşmasına varmıştır.

İZNİK’TE DOĞAL GAZ ATEŞİ
YAKILDI.
2014 yılında hat çalışmaları başlayan projenin, 2016 yılı
Haziran ayında tamamlanmasının ardından İznik’e doğal gaz
hizmeti verilmeye başlanmıştır. İznik’e doğal gaz hizmetinin
yanı sıra, elektrik ve telekomünikasyon hizmetleri de sunan
EWE Turkey Holding, ilçenin uzun vadeli çözüm ortağı olmayı
amaçlamaktadır.
Detaylar için lütfen sayfa 35’e bakınız.

BURSAGAZ’IN LEED PLATİNUM
SERTİFİKALI YENİ GENEL MÜDÜRLÜK
BİNASI HİZMETE BAŞLADI.
Bursagaz’ın kendi enerjisini üreten Yeni Genel Müdürlük Binası
akıllı bina özellikleri sayesinde Leed Platinum sertifikasını almaya
hak kazandı. Binanın söz konusu özellikleri, CO2 salımını azaltıcı
inisiyatiflerin etkin olarak hayata geçmesine olanak tanımaktadır.
Detaylar için lütfen sayfa 33’e bakınız.

GÜNDOĞDU KÖYÜ,
İRFANİYE VE GÖKÇEKÖY
MAHALLELERİNE DOĞAL
GAZ VERİLMEYE BAŞLANDI.
Bursa’nın köy ve mahallerini doğal gaz ile buluşturmayı
sürdüren Bursagaz, kısa bir sürede tamamlanan çalışmalar
ile Gündoğdu köyünün yanı sıra, İrfaniye ve Gökçeköy
mahallelerine de doğal gaz hizmeti götürmüştür.
Detaylar için lütfen sayfa 34’e bakınız.
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BURSAGAZ DÜNYADA İLK KEZ
GRI’IN SDG MAP HİZMETİNİ İÇEREN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNU
YAYIMLADI.
Bursagaz dünyada bir ilke imza atarak, “2015 Sürdürülebilirlik ve
Faaliyet Raporu”nu Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting
Initiative - GRI) SDG Map (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Haritalandırması) hizmetini baz alarak yayımlamıştır.
Bursagaz’ın 2015 yılını kapsayan faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik
yönetimini birlikte ele alan rapor, GRI’nın son ve güncel versiyonu
olan “G4 kapsamlı” standardına uygun olarak hazırlanmıştır.
Detaylar için lütfen bakınız sayfa 38.

KAYSERİGAZ VERGİ SIRALAMASINDA
13. SIRADA YER ALDI.
12 yıldır Kayseri’ye doğal gaz hizmeti sunan Kayserigaz, 2015 yılı
hesap dönemi vergi rekortmenleri sıralamasında Kayseri’de 13. sırada
yer alarak önemli bir başarı elde etmiştir.

BÜNYAN’A DOĞAL GAZ VERİLDİ.
Kayserigaz, 2015 yılında yatırım planına aldığı ve aynı yıl içinde
hızla çalışmalarına başladığı Kayseri’nin Bünyan ilçesini doğal
gaza kavuşturmuştur.
Detaylar için lütfen bakınız sayfa 45.

BURSAGAZ, 2. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONFERANSI’NI DÜZENLEDİ.
Sürdürülebilirlik uygulamalarının içselleştirilmesini sağlamak, sürecin önemini vurgulamak ve en iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla ilki
2015 yılında düzenlenen Sürdürülebilir Yaşam Konferansı’nın (SYK) ikincisi, 500 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Detaylar için lütfen bakınız sayfa 37.
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BAŞAKPINAR VE TURAN
MAHALLELERİNE TEMEL ATMA
TÖRENİ YAPILDI.
Kayseri ve çevresinde yatırımlarına devam eden Kayserigaz,
doğal gaz arzı sağlanması için Talas ilçesine bağlı Başakpınar’da
ve Melikgazi ilçesine bağlı Turan mahallesinde doğal gaz temel
atma töreni gerçekleştirmiştir.
Detaylar için lütfen bakınız sayfa 45.

MİLLENİCOM, TÜRKİYE’NİN
YENİLİKÇİ BULUT SANTRAL
SERVİSİNİ HİZMETE SUNDU.
Bireysel ve kurumsal müşterilerine bütünleşik telekomünikasyon
hizmetleri sunan Millenicom, 3.000’den fazla kullanıcıya ulaşan
Türkiye’nin önde gelen Bulut Santral ağını devreye almıştır.
KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen servis ile
karşılama mesajı, kuyruk oluşturma, birimler için farklı karşılama
grupları kurma gibi bir dijital santralin tüm özellikleri bilabedel
olarak müşterilere sunulmaktadır. Diğer yandan Bulut Santral ile
birlikte sunulan Millenifon hizmetinin lansmanı yapılmıştır.
Detaylar için lütfen bakınız sayfa 73.

MİLLENİCOM BURSA’DA İLK
BAYİSİNİ AÇTI.
Telekomünikasyon sektöründe yenilikçi yapısıyla öne çıkan
Millenicom, Bursa Osmangazi’de ilk konsept bayisinin açılışını
gerçekleştirmiştir.
Müşterilere daha iyi hizmet sunulması ve onlarla birebir iletişim
kurulması amacıyla hizmete alınan bayide, sabit internet ve
telefon satışa sunulmuştur.
Detaylar için lütfen bakınız sayfa 73.
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EWE TURKEY HOLDİNG’İN
STRATEJİSİ
EWE, TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTERDİĞİ ALANLARDA LİDER BİR KONUMA ULAŞMAYI
HEDEFLEMEKTEDİR.
EWE Turkey Holding, hissedarı EWE AG’nin Almanya’da enerji, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri
(BT) alanlarında sahip olduğu know-how’ı ve finansal desteği ile hareket etmektedir. Holding,
bu doğrultuda büyüme potansiyeli gördüğü iş kollarına, uzun vadeli bir bakış açısıyla yatırım
gerçekleştirmektedir.
Güçlü öngörü ve proaktif hareket edebilme yetkinlikleri, Grubun Türkiye stratejisini icradaki en önemli
temelleri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, piyasaların sunduğu iş olanakları objektif, uzun vadeli ve
sürdürülebilirlik odaklı bir düzlemde değerlendirilmektedir.
EWE markasının temsil ettiği köklü bilgi birikimi, piyasa deneyimi ve kurumsallık anlayışının yanı sıra,
sahip olunan yetkin insan kaynağı ve Grup içi sinerjik yapılanma EWE Turkey Holding’in güç odaklarıdır.
Grup, bu odakların desteği ile, temel hedeflerine yolculuğunda kararlı adımlar atmakta ve projelerini
hayata geçirmektedir.

EWE TURKEY HOLDİNG’İN STRATEJİSİ ÜÇ TEMEL ÜZERİNDE İNŞA EDİLMİŞTİR.

UZUN VADELİ BAKIŞ AÇISI

ORGANİK VE İNORGANİK BÜYÜME

EWE, öncü şirket konumunu koruyarak, Türkiye’de faaliyet
gösterdiği bütün sektörlerde örnek alınan, aktif bir katılımcı olmayı
amaçlamaktadır. Grup, faaliyet gösterdiği iş kollarında uzun vadeli
bakış açısıyla yapılandırdığı yatırımlarıyla kalıcı değer üretmeyi
hedeflemektedir.

EWE, Türkiye’deki ana faaliyet kollarından biri olan doğal gaz dağıtım
sektöründe organik ve inorganik büyüme fırsatlarını yakından takip
etmektedir. Bu doğrultuda, Bursa ve Kayseri’de önceki yıllarda
önemli ölçekte yatırımlar gerçekleştirilmiş, yeni ilçelere doğal gaz
ulaştırılmıştır. Grup, organik büyümenin yanı sıra piyasadaki satın
alma fırsatlarını da aktif olarak değerlendirmekte ve koşulların
olgunlaşması durumunda inorganik büyümeyi de hedeflemektedir.

EWE, bu kapsamda; müşterilerine ekonomik ve çevre dostu enerji
tedarik etmeyi, katma değer sağlayan ve yenilikçi ürün ve projeler
sunmayı, sürdürülebilir iş modeli ile güvenilir duruşunu korumayı,
uzun vadede bünyesindeki müşteri portföyünü genişletmeyi,
faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde öncü yaklaşımıyla örnek olmayı
öngörmektedir.
EWE Turkey Holding, uzun vadeli bakış açısı doğrultusunda,
önümüzdeki dönemde de başta; doğal gaz dağıtım ve toptan satış,
elektrik perakende satış, telekomünikasyon, enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji gibi alanlarda olmak üzere, güçlü ve değer
oluşturabileceği iş kollarında yatırımlarına devam edecektir.

EWE Turkey Holding, 2016 yılı başında gerçekleştirdiği satın
alma ile Türkiye’de ilk kez enerji sektörünün dışında bir iş koluna
yatırım yapmış ve telekomünikasyon sektörüne adım atmıştır.
Telekomünikasyon iş kolunda faaliyetlerine başlayan EWE Turkey
Holding, hissedarı EWE AG’nin Almanya’da telekomünikasyon
sektöründe inşa ettiği deneyimi de arkasına alarak Türkiye pazarının
önde gelen oyuncularından birine dönüşmeyi hedeflemektedir. Grup,
enerji, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanında uzun yıllar
içinde inşa ettiği deneyimi kullanarak, müşteriye tek bir çatı altında
ulaşmayı ve faaliyetlerini müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşım
kapsamında geliştirmeyi öngörmektedir.
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EWE Türkiye Grubu, büyümeyi hedeflediği bir diğer alan olan elektrik
perakende satış sektöründe önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi
beklenen tam serbestleşmeyi desteklemekte ve serbestleşen
piyasanın güçlü oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir.
Tüketicilerin merkez noktasında yer alacağı bir elektrik perakende
piyasasının önemine inanan EWE Turkey Holding, serbestleşme
yolundaki piyasada müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği
temel başarı kriterleri olarak görmektedir. EWE Turkey Holding, bu
kriterler doğrultusunda yatırımlarına devam etmekte olup, Türkiye’de
elektrik perakende pazarında müşteri odaklılıkla farklılaşan önemli bir
piyasa oyuncusu olmayı hedeflemektedir.
EWE’nin Türkiye’de büyümeyi öngördüğü bir diğer iş kolu enerji
verimliliğidir. Grup, enerji verimliliği alanında entegre çözüm
yaklaşımı ile farklı iş kollarında danışmanlık, ölçümleme ve uygulama
gibi tüm ihtiyaçları tek bir ürün ve paket çerçevesinde tek bir
noktadan sağlayacak yetkinliklere sahiptir.

13

MÜŞTERİ ODAKLILIK
EWE, kendini, değer zincirinin müşteriye yakın segmentinde
konumlandırmakta; iş sahalarında müşteriye odaklı ve yenilikçi iş
modelleriyle fark yaratmayı hedeflemektedir.
Süregelen piyasa serbestleşmesiyle beraber, rekabetin hızlanacağı ve
müşteri alışkanlıklarının değişeceği yakın gelecekte, EWE müşteriyi
merkeze alan yaklaşımı kapsamında piyasalardaki konumunu daha da
güçlendirecektir.
EWE Turkey Holding, EWE AG’nin 85 yılı aşkın sürede inşa ettiği
tecrübe ve bilgi birikimiyle, hızla gelişen enerji piyasasında ve
rekabetçi telekomünikasyon sektöründe uzmanlığının sunduğu
kaldıracı kullanmaya kararlıdır.
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EWE TURKEY HOLDİNG
YÖNETİM KURULU

Matthias Brückmann
Yönetim Kurulu Başkanı
Wolfgang Mücher
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. Frank Quante
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Alexander von Ledebur
Yönetim Kurulu Üyesi
Michael Heidkamp
Yönetim Kurulu Üyesi

EWE TURKEY HOLDİNG VE
İŞTİRAKLERİ ÜST YÖNETİMİ

Hasan Yasir Bora
Kayserigaz
Genel Müdür

Özkan Akyıldız
EWE Enerji
Genel Müdür

Dr. Frank Quante
EWE Turkey Holding
Yönetim Kurulu
Üyesi ve
Genel Müdür

Meltem Şahin
Millenicom
Genel Müdür

Osman Kipoğlu
Enervis
Genel Müdür

Dr. Markus Rapp
Bursagaz
Genel Müdür
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EWE TURKEY HOLDİNG VE İŞTİRAKLERİ ÜST
YÖNETİMİ

Dr. Frank Quante
EWE Turkey Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü
1966 Almanya doğumlu olan Dr. Frank Quante, Göttingen
Üniversitesi’nde Hukuk ve Makro İktisat eğitimi almıştır.
Kendisinin Hukuk çalışmalarında Doktora derecesi mevcuttur.
Dr. Quante kariyerine KPMG’de Avukat olarak başlamıştır. 2003
yılında vergi danışmanlığı sınavını geçtikten sonra Almanya’nın
en büyük 5. enerji şirketi olan EWE AG’nin Hukuk Departmanı’na
katılmıştır. 2007 yılında EWE’nin BT şirketi olan BTC AG’nin Baş
Finans Sorumlusu olmuştur. 2011 yılında EWE Grubu’nun Dış İşler
Departmanı Direktörü olmuş; Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da
bulunan EWE Turkey Holding’e CFO olarak atanmıştır. 2013 yılından
beri ise Şirket’in Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Dr. Quante,
2014 yılında sektör temsilcileri tarafından “All Energy Turkey”
çerçevesinde “Yılın Enerji Yöneticisi” seçilmiştir. 2015 yılından beri de
Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı derneği olan YASED’in “Dış
İlişkiler ve AB” çalışma grubuna Eş Başkanlık yapmaktadır. Evli ve 2
çocuk babasıdır.
Dr. Markus Rapp
Bursagaz Genel Müdürü
Almanya’nın Kaiserslautern kentinde 20.08.1965 yılında doğan Dr.
Markus Rapp, Clausthal Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği’nden
1992 yılında mezun oldu. İş hayatına Berlin Üniversitesi’nde
araştırma görevlisi olarak başladı ve 1997 yılında aynı üniversiteden
doktora derecesini aldı. 1997-2005 yılları arasında petrol ve gaz
sektöründe Almanya, Venezuela, Avusturya ve Romanya’da çeşitli
yöneticilik pozisyonlarında çalışan Dr. Rapp, 2005 yılında EWE
bünyesine katıldı. 2009 yılına kadar Kurumsal Geliştirme Departman
Müdürü olarak çalışan Dr. Rapp, ardından aynı yıl EWE Polonya’ya
Genel Müdür olarak atandı. 2016 yılında da Bursagaz’a Genel Müdür
olarak atanan Dr. Rapp’ın hobileri arasında yelken sporu, tarih ve
evren bilimi yer alıyor.
Hasan Yasir Bora
Kayserigaz Genel Müdürü
1974 İstanbul doğumlu olan Hasan Yasir Bora, 1996 yılında Yıldız
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun
olduktan sonra; 1998-2000 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde
Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini
tamamlamıştır. 2012-2014 yılları arasında da MBA eğitimini
tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1996 yılında İGDAŞ İstanbul Gaz
Dağıtım A.Ş.’de başlayan Bora, 2004 yılında Arsan Doğalgaz Dağıtım
Şirketi’nde Proje Koordinatörü olarak devam etmiştir. 2007’de
Kayserigaz Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nde Genel Müdür Yardımcısı
olarak başlamış olduğu görevine, 2010 yılından itibaren Kayserigaz
Genel Müdürü olarak devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Özkan Akyıldız
EWE Enerji Genel Müdürü
1976 Almanya doğumlu olan Özkan Akyıldız, Bremen Üniversitesi
Ekonomi Bölümü’nden 2001 yılında mezun olmuştur. Kariyerine
Almanya’da T-System’de IT Danışmanı olarak başlayan Akyıldız,
sırasıyla BTC AG’de Danışman ve Proje Yöneticisi, ardından CEO
Danışmanı ve Türkiye Sorumlusu olarak çalıştı. 2009 yılında
Türkiye’ye gelen Akyıldız, BTC Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı
olarak görev yaptı. EWE Enerji Operasyon ve Satış Direktörlüğü
pozisyonuna Haziran 2013 tarihinde atanan Akyıldız, var olan
operasyonların yürütülmesi, süreç ve bilgi teknolojileri altyapısının
olgunlaştırılması ve yeni iş fırsatlarının geliştirilmesinden
sorumluydu. Haziran 2016 tarihinden itibaren EWE Enerji’de Genel
Müdür olarak görev alan Akyıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Osman Kipoğlu
Enervis Genel Müdürü
1971 Tokat doğumlu olan Kipoğlu, Makine Mühendisliği lisans
eğitimini 1993 yılında İTÜ’de, yüksek lisans eğitimini de 2000 yılında
Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1994
yılında ısıtma, soğutma ve iç tesisat sektörlerinde başlayan Kipoğlu,
1996-2005 döneminde İGDAŞ Kalite Müdürlüğü’nde çeşitli yönetim
kademelerinde bulunmuştur. 2005-2008 döneminde Kırgaz’da Genel
Müdür Yardımcısı, sonrasında Federal Elektrik bünyesinde yaklaşık bir
yıl süreyle Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Nisan 2009 tarihinde
devraldığı Bursagaz A.Ş.’nin Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü görevini
Ağustos 2012 tarihine kadar sürdürmüştür. Enerji sektöründeki 22
yıllık çalışma hayatını, Enervis Enerji Servis San. ve Tic. A.Ş. Genel
Müdür’ü olarak sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Meltem Şahin
Millenicom Genel Müdürü
1976, İzmir’de doğan Meltem Şahin Ege Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini ve ardından 1999 yılında
Bilkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Profesyonel iş hayatına 1999 yılında Procter&Gamble’da Süreç
Mühendisi olarak başlayan Şahin, 2000-2005 yılları arasında Sony
Ericsson Ticari Kontrol-Lojistik Müdürü ve Almanya’da Avrupa,
Orta Doğu, Asya Grup Kontrolörü olarak çalıştı. Turkcell Pazarlama
fonksiyonunda 10 yıl farklı görevlerden sonra Superonline’da
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde yer
alan Meltem Şahin, 15 Şubat 2016’dan itibaren Millenicom Genel
Müdürlüğü görevini üstlendi. Evli ve iki çocuk annesidir.
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TEMEL FİNANSAL (TMS*) VE
OPERASYONEL GÖSTERGELER
EWE Turkey Holding’in konsolide cirosu 2016 yılında 2,3 Milyar TL’ye ulaşmıştır.

2016
2.268
1.917
739
187
3,9
1,38
9.736
906

(milyon BBS)

2.268
2016

2.174
2015

2.140

TOPLAM ABONE SAYISI

1,38
2016

1,31
2015

1,25

2014

2014

9.736
2016

8.771
2015

7.839
2014

*Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca

Değişim %
4
-3
22
123
-3
5
11
20

(milyar m3)

3,9
2016

4,0
2015

4,8
2014

(milyon TL)

(kişi)

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI

ŞEBEKE UZUNLUĞU

(km)

906
2016

758
2015

739

YATIRIMLAR

KONSOLİDE SATIŞ GELİRİ

(milyon TL)

2015
2.174
1.967
607
84
4,0
1,31
8.771
758

KONSOLİDE GAZ TEDARİK HACMİ

EWE Türkiye Grubu
Konsolide Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Özkaynaklar (milyon TL)
Yatırımlar (milyon TL)
Konsolide Gaz Tedarik Hacmi (milyar m3)
Toplam Abone Sayısı (milyon BBS)
Şebeke Uzunluğu (km)
Toplam Çalışan Sayısı (kişi)

187
2016

84
2015

62
2014

2014
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EWE TURKEY HOLDİNG’İN ORTAKLIK YAPISI VE
İŞTİRAKLERİNDEKİ PAY ORANLARI

EWE AG
%100

EWE TURKEY HOLDİNG
%80

%80

%100

%100

%100

BURSAGAZ

KAYSERİGAZ

EWE ENERJİ

ENERVİS

MİLLENİCOM

Diğer ortaklar:
Çalık Enerji %10
Bursa Büyükşehir
Belediyesi %10

Diğer ortaklar:
Çalık Enerji %10
Kayseri Büyükşehir
Belediyesi %10

%100

%100

%100

%100

KAY1

KAY2

KAY3

EWE
TELEKOMÜNİKASYON

ORGANİZASYON YAPISI

Genel Müdür

Kurumsal
Geliştirme

Kurumsal
İletişim

Bilgi
Teknolojileri

İnsan
Kaynakları

Hukuk

İç Denetim

Finans

YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİM’E SAĞLANAN MALİ HAKLAR
EWE Turkey Holding ve iştiraklerinin Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi’ne 2016 yılı içerisinde sağlanan huzur hakkı, ücret, prim,
ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar,
sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları 15.386.334 TL’dir.
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EWE TURKEY HOLDİNG’İN ORTAKLIK YAPISI VE
İŞTİRAKLERİNDEKİ PAY ORANLARI

EWE Turkey Holding’in konsolidasyona dahil edilen şirketlerinin
sermayeleri içindeki doğrudan ortaklık pay oranları 17. sayfada yer
alan şemada sunulmuştur.
Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (“Millenicom”)
29 Mart 2004 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan
elde edilen lisansa uygun kurulmuştur. Millenicom European
Telecommunication Holding’in (“E.T.H. AG”) Almanya’da elde ettiği
deneyimle, serbestleşmenin başladığı Türkiye telekomünikasyon
pazarında lider alternatif operatör olma hedefiyle kurulmuştur.
Şirket, sahip olduğu Sabit Telefon Hizmeti (“STH”), İnternet Servis
Sağlayıcılığı Hizmeti (“İSS”), Altyapı İşletmeciliği Hizmeti (“AİH”)
ve Sanal Mobil Operatör (“MVNO”) lisansları ile hem bireysel hem
kurumsal müşterilerine tek elden bütünleşik telekom ve iletişim
hizmetleri sunmaktadır. Şirket, 21 Ocak 2016 tarihinde EWE
Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alınmıştır.
1 Aralık 2016 tarihinde Şirket’in tüm hisseleri %100 payla tek
hissedar olmak üzere, EWE Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’den
EWE Turkey Holding A.Ş.’ye devredilmiştir.

KAY 1 Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KAY 1”), KAY 2 Güneş
Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KAY 2”) ve KAY 3 Güneş Enerjisi
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KAY 3”) şirketleri 2014 yılında elektrik
enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Şirketler, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yatırım aşamasında olup
henüz elektrik üretim faaliyetine başlamamıştır. EWE Turkey Holding
A.Ş., KAY 1, KAY 2 ve KAY 3 şirketlerinin hisselerinin tamamını
23 Şubat 2016 tarihinde imzalanan “Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi”
kapsamında Aldo BW Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den satın alıp
%100 sermaye payıyla şirketlerin tek hissedarı konumuna gelmiştir.
Şirket’in imtiyazlı payı bulunmamaktadır.
Yönetim organı üyelerinin Şirket’le kendisi veya başkası adına
yaptığı herhangi bir işlem ile rekabet yasağı kapsamında faaliyet
bulunmamaktadır.
2016 yılı faaliyet döneminde EWE Turkey Holding’in ortaklık
yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Topluluğa dahil şirketlerin ana şirket sermayesinde payları
bulunmamaktadır.

Ticaret Unvanı

Doğrudan/Dolaylı

Hisse Adedi

Hisse Oranı

İştirakin Sermayesindeki Pay

Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım
Ticaret ve Taahhüt A.Ş. “Bursagaz”

Doğrudan

71.200.000

%80

71.200.000

Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım
Pazarlama ve Ticaret A.Ş. “Kayserigaz”

Doğrudan

5.200.000

%80

5.200.000

EWE Enerji Anonim Şirketi
“EWE Enerji”

Doğrudan

8.000

%100

8.000.000

Enervis Enerji Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.
“Enervis”

Doğrudan

1.000.000

%100

1.000.000

EWE Telekomünikasyon A.Ş.

Doğrudan

200.000

%100

200.000

KAY1 Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
“KAY1”

Doğrudan

60.000

%100

60.000

KAY2 Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
“KAY2”

Doğrudan

60.000

%100

60.000

KAY3 Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
“KAY3”

Doğrudan

60.000

%100

60.000

Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
“Millenicom”

Doğrudan

3.900.000

%100

3.900.000
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EWE AG HAKKINDA

2016 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 9 bin çalışana sahip olan EWE AG, 8 milyar Euro mertebesindeki
cirosu ile Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden biridir.

ALMANYA’NIN YENİLİKÇİ, GÜÇLÜ VE
KÖKLÜ ENERJİ GRUBU
1943 yılında faaliyetlerine başlayan Alman menşeli köklü enerji
gruplarından EWE AG, Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Oldenburg
kentinde kurulmuştur.
Çoğunluk hissesi yerel belediyelere ait EWE AG; enerji, bilgi
teknolojileri ve telekomünikasyon olmak üzere 3 temel sektöre odaklı
çalışmalar gerçekleştirmektedir.
EWE AG, Almanya’nın yanı sıra Türkiye ve Polonya’da çeşitli
bölgelerde hizmetlerini sürdürmekte, güçlü hissedar yapısı ve yerel
kimliği ile Almanya’da ve Avrupa coğrafyasında güvenilir ve itibar
sahibi bir hizmet sağlayıcı olarak öne çıkmaktadır.
2016 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 9 bin çalışana sahip olan EWE AG,
aynı zamanda yaklaşık 8 milyar Euro cirosu ile Almanya’nın en büyük
enerji şirketlerinden biri konumundadır.

EWE TURKEY HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2016

Toplam satışlar

7.566
milyon Euro

21

Net kâr
2016 yıl sonu itibarıyla EWE
AG’nin toplam satışları

332,9
milyon Euro

2016 yıl sonu itibarıyla EWE AG’nin
konsolide edilmiş net kârı
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EWE AG HAKKINDA

EWE AG’nin lideri olduğu girişim grubu, geleceğin akıllı enerji arzına örnek oluşturacak bir proje
üzerindeki çalışmalarına başlamıştır.

FAALİYET GÖSTERDİĞİ İŞ ALANLARI
• Enerji
• Telekomünikasyon

EWE AG’nin faaliyetleri
hakkında detaylı bilgi
almak için QR kodu
tarayıcınıza okutunuz.

• Bilgi Teknolojileri (BT)

Elektrik

1,3
milyon abone
Doğal gaz

1,8
milyon abone

Telekomünikasyon

2016 yıl sonu itibarıyla
EWE AG’nin toplam elektrik
dağıtım abone sayısı

2016 yıl sonu itibarıyla
EWE AG’nin toplam doğal gaz
abone sayısı

631 bin
abone
Çalışan sayısı

9.048
kişi

2016 yıl sonu itibarıyla
EWE AG’nin toplam
telekomünikasyon abone sayısı

2016 yıl sonu itibarıyla
EWE AG’nin toplam çalışan
sayısı

Yarınlar için Enerji

ENERJİ

TELEKOMÜNİKASYON

BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ (BT)
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TÜRKİYE DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDEKİ EN BÜYÜK YABANCI
YATIRIMCI

370 MW
kurulu güç

EWE AG, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 2007 yılında başlamış
olup, %100 iştiraki EWE Turkey Holding üzerinden çalışmalarını
yürütmektedir.
Türkiye doğal gaz sektöründeki en büyük yabancı yatırımcı
konumunda bulunan EWE AG, uluslararası alandaki 85 yılı aşkın
deneyimi ve know-how’ını Türkiye’deki iştirak şirketlerine aktarmaya
devam etmektedir. Türk ekonomisine ve faaliyette bulunduğu
sektörlere güvenen EWE AG, Türkiye’deki yatırımlarına kesintisiz
devam etmeyi öngörmektedir.

EWE AG’nin Almanya’daki rüzgâr,
güneş, biyogaz ve hidroelektrik
santralleri 370 MW’den fazla
kurulu bir güce sahiptir.

Doğal gaz depolama konusunda uzman olan EWE AG, Almanya’nın
toplam doğal gaz depolama kapasitesinin 2,1 milyar m3’üne sahiptir
ve ülkenin enerji arzına katkıda bulunmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve enerji altyapısına
entegrasyonu, enerji dönüşümünün başarısı açısından kilit önem
taşımaktadır. EWE AG, söz konusu başarıya katkıda bulunan yenilikçi
projeleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu projeler arasında Almanya’nın
ilk offshore rüzgâr projesi Alpha Ventus ve Kuzey Denizi’ndeki açık
deniz rüzgâr enerji santrali projelerini saymak mümkündür.

EWE AG İLE YARININ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİSİ
Sürdürülebilirlik ve akıllı teknolojiler üzerine yoğunlaşan ve bu
doğrultuda dijitalleşmeyi de çalışmaları arasına alan EWE AG,
dünyada enerji alanındaki akıllı şebekeler, kurulu güç, mobilite gibi
yenilikleri ve trendleri yakından takip etmektedir.
1980’lerden beri yenilenebilir enerjilerin kullanımını
yaygınlaştırmaya, enerjiyi daha verimli üretmeye ve kullanmaya ve
enerji tüketimini azaltmaya odaklı çalışmalar gerçekleştiren EWE
AG’nin, ayrıca geniş ve modern bir yenilenebilir enerji portföyü
bulunmaktadır. EWE AG’nin Almanya’daki rüzgâr, güneş, biyogaz ve
hidroelektrik santralleri, halihazırda 370 MW’den fazla kurulu bir güce
sahiptir.

EWE AG’nin liderliğinde hareket eden 75 ortaklı bir girişim grubu,
2017 yılında, geleceğin akıllı enerji arzını oluşturacak büyük bir proje
üzerindeki çalışmalarına başlayacaktır.

EWE AG’NİN HİZMETLERİ İLE ELDE EDİLEN KAZANIMLAR
• Rüzgâr santralleri, biyogaz, güneş enerjisi ve hidroelektrik
santralleri ile hane halkına yeşil enerji tedariki
• Kullanıcılara ulaştırılan elektriğin %80’den fazlası yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı
• 200.000 km ile dünyanın etrafını 5 kez dolaşan enerji ve
telekomünikasyon şebekesi
• Kırsalda yaşayanlar için daha hızlı internet (VDSL) kullanımı

Poznan
Oldenburg Bremen
Hannover
ALMANYA

Varşova
Berlin
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POLONYA

İstanbul
Bursa

Ankara

TÜRKİYE
Kayseri
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SEKTÖREL GÖRÜNÜM

Birincil enerji kaynakları tüketiminde petrol ilk sıradaki yerini korurken, kömürün payı giderek
azalmakta; doğal gaz ve yenilenebilir enerjinin payı ise artmaktadır.

DÜNYA ENERJİ SEKTÖRÜNDE GÖRÜNÜM

ÇİN, GLOBAL OYUNCU KİMLİĞİNİ PEKİŞTİRİYOR.

EKONOMİK GELİŞME VE ENERJİ TALEBİ ARASINDAKİ
DOĞRUSALLIK, SON DÖNEMDE AÇIKÇA İZLENEBİLMEKTEDİR.

Çin’in sanayi merkezli ekonomiden hizmet merkezli ekonomiye geçişi,
ülkenin enerji tüketimindeki duraksamasının başlıca sebebi olurken,
Çin halen birincil enerji tüketiminde dünyanın en büyük pazarı
kimliğini korumaktadır. Çin ekonomisinin enerji yoğun sektörlerden
uzaklaşarak yeni bir dengelenme sürecine girmiş olması ve enerji
verimliliğinin öneminin artması sonucunda Çin’in enerji tüketimi
2015 yılında %1,5 gibi düşük bir artış kaydetmiştir. Bu seviye 20 yılın
en düşük büyümesini işaret etmektedir.

Ekonomik gelişme ve nüfus artışı, dünyada artan enerji talebinin
arkasındaki temel itici güçlerdir. Son dönemde, küresel ölçekte
ekonomik gelişme hızında yaşanan yavaşlamanın etkisi ile enerji
tüketiminde yavaşlama görülürken enerji kaynakları arasında düşük
karbonlu yakıtların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
Küresel enerji tüketimindeki büyümede, gelişmekte olan ekonomilerin
ağırlığı sürmektedir. Birincil enerji kaynakları tüketiminde petrol ilk
sıradaki yerini korurken, kömürün payı giderek azalmakta; doğal gaz
ve yenilenebilir enerjinin payı ise artmaktadır.

Çin, hidroelektrik enerji üretiminde kaydettiği %5’lik artışla, dünyanın
en büyük hidroelektrik üreticisi olmuştur. Aynı ülke, güneş enerjisi
alanında da liderliği ele geçirmiş ve Almanya ile ABD’yi geride
bırakarak dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi konumuna
gelmiştir.

Kaya gazı devrimi ile petrol ve doğal gaz kaynaklarının kullanımı
artarken, teknolojideki gelişmeler yenilenebilir enerjideki büyümeyi
desteklemektedir. Petrol ve doğal gaz talebinde artış izlenirken, global
kömür talebinde yakın dönemin en büyük düşüşü görülmüştür.

AVRUPA VE AVRASYA DIŞINDA ENERJİ TÜKETİMİ BÜYÜMESİ 10
YILLIK ORTALAMANIN ALTINDA KALMIŞTIR.

2016 BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre; birincil enerji
kaynaklarındaki tüketim, önemli ölçüde yavaşlayarak 2015’te %1’lik
bir büyüme kaydetmiştir. Petrol, küresel enerji tüketiminden %32,9
pay alarak dünyanın başlıca yakıtı olmaya devam etmektedir. Petrol,
aynı zamanda, 1999 yılından bu yana ilk defa pazar payını artırmıştır.
Diğer taraftan, global ölçekte, doğal gaz tüketimi %1,7’lik büyüme ile
birincil enerji tüketiminin %23,8’ini karşılamıştır.
Global kömür tüketimi 2015 yılında %1,8 düşmüş, global primer
enerji tüketimindeki payı %29,2 olmuştur. Hidroelektrik üretimi %1
büyürken, toplam primer enerji tüketiminin %6,8’ini temsil etmiştir.
Aynı dönemde, nükleer enerji global primer enerji tüketiminin
%4,4’üne eşdeğer olmuştur. Bu süreçte, Çin Güney Kore’yi geçerek
dünyanın en büyük dördüncü nükleer enerji tedarikçisi konumuna
ulaşmıştır.

Enerji tüketimindeki büyüme, Avrupa ve Avrasya dışındaki tüm
bölgelerde 10 yıllık ortalama olan yıllık %1,9 büyüme hızının altında
kalmıştır. Aynı dönemde, ABD’de birincil enerji tüketimi %0,9,
Japonya’da ise %1,2 düşerken; Ortadoğu’da %4,2, Avrupa ve Avrasya
genelinde ise %0,1 oranında artış göstermiştir.
2015 yılında, küresel doğal gaz üretimi artışı %2,2 ile 10 yıllık
ortalama olan %2,4’ün altında kalırken, ABD’de üretim %5,4,
İran’da %5,7, Norveç’te ise %7,7 artmıştır. Avrupa Birliği’nde doğal
gaz üretiminde düşüş yaşanırken en yüksek düşüş Hollanda’da
gerçekleşmiştir. Rusya’nın doğal gaz üretimi ise 2015 yılında 2014
yılına kıyasla %1,5 oranında azalmıştır. Bir diğer doğal gaz üreticisi
olan Yemen’de ise %71,5 gibi yüksek oranlı bir üretim düşüşü
gözlenmiştir.
Küresel doğal gaz ticareti 2015 yılında %3,3 büyümüştür. Global
LNG ticaretindeki artış ise %1,8’dir. LNG ticaretinin doğal gaz
ticareti içerisindeki payı %32 olurken, BP 2017 Enerji Görünümü
Raporu’na göre; 2035 yılına doğru global LNG ticareti boru hattı
gazından yedi kat daha fazla büyüyerek ticareti yapılan gaz hacminin
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yarısını oluşturacaktır. LNG’deki bu artışın büyük kısmının ABD ve
Avustralya’dan gelmesi beklenmektedir. LNG piyasasının gelişmesi
ile birlikte, uzun vadeli boru hattı gaz kontratlarının yerini spot LNG
endeksli fiyatlara bırakması beklenmektedir.
Petrol üretimini %8,5 artıran ABD, 2014 yılında Suudi Arabistan’ı
geçerek dünyanın en büyük petrol üreticisi konumuna yükselmiştir.
2015 yılında üretimini %4,6 artıran Suudi Arabistan, ikinci büyük
petrol üreticisidir.

%8,5
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Petrol üretimini %8,5 artıran ABD, 2014 yılında Suudi
Arabistan’ı geçerek dünyanın en büyük petrol üreticisi
konumuna yükselmiştir. 2015 yılında üretimini %4,6
artıran Suudi Arabistan, ikinci büyük petrol üreticisidir.

Tüm fosil enerji türlerinin fiyatlarında geçen yıl meydana gelen düşüş
enerji piyasalarında yeni dengelerin ortaya çıkmasına neden olurken,
bu durum başta petrol olmak üzere yakıt çeşitliliğinde kaymaya yol
açmıştır.

DOĞAL GAZDA BÜYÜME DEVAM EDİYOR.
Doğal gazdaki büyüme hızı, petrol ve kömürden daha fazla olmakla
birlikte; bu artış büyük oranda ABD’de düşen gaz fiyatlarına bağlı
olarak LNG arzındaki büyümeden kaynaklanmaktadır.
BP 2017 Enerji Görünümü Raporu’na göre; 2015-2035 yılları
arasında konvansiyonel gaz üretimi artışının büyük ölçüde
Ortadoğu, Rusya ve Avustralya’dan kaynaklı talepten beslenmesi
beklenmektedir.
Avrupa’daki mevcut doğal gaz sahalarının olgunluk dönemine
girmesi ve yeni kaynak eksikliği nedeniyle, doğal gaz üretiminin
yılda %3,2 mertebesinde düşmesi beklenmektedir. Bu gelişmenin
doğal bir sonucu olarak, 2015 yılında %50 olan Avrupa ithal doğal
gaz oranının 2035’te %80’lere çıkması öngörülmektedir.
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SEKTÖREL GÖRÜNÜM

Türkiye’de doğal gaz ve kömür tüketimi azalırken, petrol ve yenilenebilir enerji tüketiminde artış
gözlenmiştir.

TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDE GÖRÜNÜM
Türkiye’de 2015 yılında doğal gaz ve kömür tüketimi azalırken, petrol
ve yenilenebilir enerji tüketimi artış göstermiştir. Petrol tüketimi
%12,5 artarken, doğal gaz tüketimi %2,4; kömür tüketimi ise %4,7
oranında azalmıştır. 2016 yılı için toplam doğal gaz tüketim miktarı
45,9 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz, doğal gaz ihtiyacının
%99’unu ithalatla karşılamaktadır. 2016 yılında, doğal gaz ithalatının
%53’ü Rusya’dan gerçekleşmiş, İran ve Azerbaycan diğer ithalat
yapılan ülkeler olarak paylarını korumuştur.
Doğal gaz tüketiminde 2016 yılındaki azalmanın sebebi, özellikle
elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payı
sebebiyle elektrik üretiminde kullanılan doğal gazda azalma
yaşanması olmuştur. Türkiye, 2016 yılında toplam elektrik üretiminin
%37’sini doğal gazdan sağlamış, bu pay 2015’e göre %13 azalma
göstermiştir. Sanayi ve konutta kullanılan doğal gaz oranları 2015
yılına göre %1’er artış göstermiştir.
2016 yıl sonu itibarıyla Türkiye, 2.321 santralde 78.497,4 MW kurulu
güce sahiptir. TEİAŞ verilerine göre, elektrik enerjisi üretiminde doğal
gaza dayalı kurulu güç 2016 yıl sonu itibarıyla 22.156 MW olup,
Türkiye’nin toplam kurulu gücünün %28,2’sini temsil etmektedir.
Toplam elektrik tüketimi 2016 yılında ekonomideki büyümeye paralel
olarak %4 artışla yaklaşık 278.346 GWh’ye ulaşırken, 2016 yılı tüm
zamanların en çok elektrik tüketilen yılı olmuştur.
TÜRKİYE, DOĞAL GAZ BORU HATLARININ STRATEJİK GEÇİŞ
NOKTASINDA YER ALMAKTADIR.
Türkiye’nin enerji tüketiminde doğal gazın büyük paya sahip olması
ve ülkenin doğal gaz tedarikinde neredeyse tümüyle ithalata bağlı
olması, uluslararası enerji piyasalarında Türkiye’yi önemli bir pazar
haline getirmiştir. Gerek tüketim hacmi gerekse ülkedeki büyüme
potansiyeli Türkiye’yi doğal gaz kaynağına sahip ülkeler için
potansiyel alıcı konumuna getirmektedir. Bunların yanında Türkiye,
jeopolitik konumu nedeniyle doğal gaz ve petrolün kaynak ülkelerden
tüketici ülkelere ulaştırılmasında önemli bir güzergâh görevi
görmektedir.

Türkiye

78.497,4 MW
kurulu güç

Türkiye’nin toplam kurulu gücü
2016 yıl sonu itibarıyla, 2.321
santralde 78.497,4 MW’ye
ulaşmıştır.

Hazar Bölgesi’ndeki Şahdeniz I Sahası, açık deniz doğal gaz
kaynaklarının ülkemize ve Avrupa pazarlarına taşınmasını sağlayan
Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı (Şahdeniz Projesi)
faaliyete geçmiş ve 2007 yılı Temmuz ayından itibaren bu boru
hattından doğal gaz sevk edilmeye başlanmıştır. Bu boru hattının
ikinci fazı ise, Şahdeniz II Sahası’ndan sağlanacak doğal gazın
genişletilen Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) üzerinden taşınması ile Türkiye
sınırlarına ulaştırılacaktır. Bu doğal gazın bir kısmı TANAP boru hattı
vasıtasıyla Türkiye’ye ve geri kalan kısmı da TANAP sonrasında TAP
boru hattı bağlantısı ile Avrupa’ya taşınacaktır. TANAP boru hattı
konusunda ortaklık anlaşmaları imzalanmış ve inşaat aşamasına
geçilmiştir. Bu boru hattından Türkiye’ye ilk gaz tesliminin 2018
yılında gerçekleşmesi planlanmaktadır.
2016 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma ile
Karadeniz üzerinden Türkiye’ye doğal gaz taşıması planlanan Türk
Akım Projesi’nin Hükümetlerarası Anlaşması da imzalanmıştır.
Türkiye’ye gaz taşıyan toplam 52 milyar m3 kapasiteli boru hattının
30 milyar m3’ü (%58’i) Rusya tarafından kontrol edilen, batıda
Bulgaristan sınırından giriş yapan Batı Hattı ve deniz aşırı boru
hatlarıyla Samsun’dan giriş yapan Mavi Akım boru hatlarından
oluşmaktadır.
Türkiye’nin bir diğer gaz tedarikçisi, doğu sınırlarından boru hattıyla
giriş yapan İran’dır. İran, Türkiye’ye yılda yaklaşık 10 milyar m3 doğal
gaz satmaktadır. Azerbaycan’dan ise Türkiye’ye yılda yaklaşık 6,6
milyar m3 doğal gaz satışı yapılmaktadır.
Doğal gaz sektörü açısından en önemli gelişmelerden biri; Türkiye’nin
arz güvenliği açısından stratejik önemi olan ilk yüzen sıvılaştırılmış
doğal gaz terminali Aliağa’nın Aralık 2016’da faaliyete başlamasıdır.
Bunun yanı sıra, 2003 yılında ÇED olumlu kararı verilen ve
2013 yılında inşaatına başlanan Tuz Gölü Yer Altı Depolama
Projesi’nde başlangıç kapasitesi 1 milyar m3 olarak belirlenmiştir.
Proje kapasitesinin önümüzdeki yıllarda 6 milyar m3’e çıkarılması
planlanmaktadır.
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TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ

Dünya dijitalleşme ile beraber büyük bir değişim geçirmektedir.
İnternete erişim ve veri kullanımı her geçen gün artmaktadır. Özellikle
son on yılda görülen data kullanım artışı, sektördeki şirketleri farklı iş
modelleri aramaya itmiştir. Hem rekabetçi koşullarda servis kalitesini
artırmaya çalışan piyasa oyuncuları, artan veri kullanımına paralel
olarak sürekli altyapı geliştirmek durumunda kalmışlardır. Söz konusu
gelişmelerin yanında sektör içerisinde sunulan ürünler de değişmiş,
OTT (over-the-tech) internet bazlı ürünler ile bulut bazlı veri
depolama ürünleri de iş modelleri içerisine eklenmiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üç aylık verilerine
göre; 16 Kasım 2016 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe
faaliyet gösteren işletmeci sayısı 615’tir. Bu işletmecilere verilen
yetkilendirme sayısı ise 994’tür.

Gittikçe daha fazla enterkonnekte olan bir dünyada sosyal medya,
akıllı telefonlar, aplikasyonlar, akıllı ev uygulamaları, internet tabanlı
çözümler geliştikçe tüketici davranışları da değişime uğramaktadır.
Dünyada sağlanan telekomünikasyon servislerinin yaklaşık %10’u
OTT hizmetlerdir.

2016 yılı üçüncü çeyreğinde Türk Telekom ve mobil işletmecilerin
toplam yatırım miktarı yaklaşık 1,02 milyar TL’dir. Diğer
işletmecilerin hayata geçirdiği yatırımların toplam tutarı ise 383
milyon TL seviyesindedir.

Bu süreçte, eski teknoloji sabit hat telefon hizmeti küçülen bir sektör
görünümüne bürünmüş olup; yerini mobil servislere ve internet
kullanımına bırakmaktadır. International Telecommunication Union
(Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) 2016 verilerine göre, dünyada
sabit genişbant aboneliği penetrasyon oranı %10,8’den %11,9’a
yükselmiştir. Mobil genişbant aboneliği ise %46,1’den %49,4’e
çıkmıştır. ITU 2016 verilerine göre, küresel ölçekte, evde internet
erişimi bulunma oranı %52,3’tür. Gelişmiş ülkelerde bu oran %83,8
iken, gelişmekte olan ülkelerde %41,1’dir.
Mobil genişbant ağ (3G ve üzeri) kullanım oranı global popülasyonun
%84’ünü oluştururken, kırsal kesimlerde bu oran %67’yi bulmaktadır.
Dünya genelinde internet penetrasyon oranı kadınlarda %44,9 iken
erkeklerde %51,1’dir.
Türkiye’de

615
işletmeci

16 Kasım 2016 itibarıyla elektronik
haberleşme sektöründe faaliyet
gösteren işletmeci sayısı 615’tir.

2016 yılı üçüncü çeyreğinde, Türk Telekom ve mobil şebeke
işletmecilerinin net satış gelirleri 9,1 milyar TL mertebesinde
gerçekleşmiştir. Diğer işletmecilerin net satış gelirleri ise, 2016 yılı
üçüncü çeyreğinde 2,5 milyar TL mertebesinde olmuştur.

Özellikle genişbant özelinde bakıldığında dünya ile benzer bir trend
içerisinde olan Türkiye’de de sabit telefon hattı kullanımı azalmakta,
yerini internet kullanımına ve mobil servislere bırakmaktadır.
Türkiye sabit pazar penetrasyon oranı 2016 yılı üçüncü çeyreği
itibarıyla 11.080.404 abone ile bir önceki çeyreğe göre %0,2 azalmış
ve %14,1 seviyesine düşmüştür. Eylül 2016 itibarıyla Türkiye’de
yaklaşık %94,6 penetrasyon oranına karşılık gelen, makinalar arası
iletişim aboneleri dahil, 74.457.474 mobil abone bulunmaktadır.
3G abone sayısı 23.549.215’e düşerken 4.5G abone sayısı 45.736.402
olmuştur. 3G ve 4.5G hizmetleriyle mobil bilgisayarlardan ve cepten
internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 48.978.066’ya
yükselmiştir. 2008 yılında 6 milyon olan genişbant internet abone
sayısı 2016 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 59,1 milyonu aşmıştır.
2016 yılı üçüncü çeyreğinde, xDSL abone sayısı 7,5 milyonu geçmiş,
fiber abone sayısı ise 1,8 milyonu aşmıştır. Kablo internet abone
sayısı önceki üç aylık döneme göre %3,6 oranında artarak 688.143’e
çıkmıştır. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %26,5
olarak gerçekleşmiştir. Bunun 49 milyonu mobil abone iken 10,1
milyonu ise sabit genişbant internet abonesidir.
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AKILLI ŞEBEKELER
MÜŞTERİ ODAKLILIK
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BURSAGAZ GENEL MÜDÜRÜ’NÜN MESAJI

DEĞİŞİKLİKLERİ BAŞARIYLA
YÖNETMEMİZ, BİZİ DAHA GÜÇLÜ
KILIYOR.
2016 yılı Eylül ayında Bursagaz
Genel Müdürü olarak bayrağı
devralmamla beraber, öncelikli
hedefimiz abonelerimizin hayatında
önemli bir yer tutan doğal gaz
arzını kaliteli ve güvenli koşullarda
sürdürmek ve sunduğumuz hizmetin
kalitesini ve değerini sürekli
geliştirmek olmuştur.
2016 yılında Türkiye’de yaşanan
zorluklar ve değişim, uzunca bir süre
hatırlanacaktır.
Ülke ekonomisinin önemli
şirketlerinden olan Bursagaz da,
siyasi ve ekonomik konjonktürden
kaynaklı gelişmelerden etkilenmiştir.
Ancak, hayatta karşılaşılan tüm
sorunlarda olduğu gibi, doğru
yönetilen problemlerin sonucunda
daha güçlü hale gelmiş bulunuyoruz.
Bu kapsamda, gururla ifade
etmek isterim ki, zorlu süreçte
müşterilerimize hizmette herhangi
bir aksama yaşanmamış ve şebeke
operasyonlarımız kapsamında
sürdürülebilir ve güvenli doğal gaz
arzı en üst seviyede sağlanmıştır.
Zira, performansımız, bir kez daha ve
her yönüyle, mükemmel bir seviyede
gerçekleşmiştir. Özetle, Bursagaz
2016 yılını başarı ile tamamlamış ve
gelecek için hazırdır.
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TÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİYİZ.
900 binden fazla abonemiz ve gelişmiş teknolojiye sahip altyapımızın
yanı sıra Şirketimiz, sahip olduğu ulusal ve uluslararası standartlardaki
yönetim sistemleri ve global iş modeli ile sistematik ve kurumsal bir
yapıda yönetilmektedir.
Bursagaz, Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri
olarak, 2016 yılında Bursa’ya değer katacak büyük yatırımlara imza
atmıştır. Şirketimiz, ayrıca yüksek müşteri memnuniyetini daha da
geliştirecek operasyonları da devam ettirmiştir.
BURSAGAZ’IN HİZMET SUNDUĞU DAĞITIM ALANI GENİŞLEMEYE
DEVAM ETMEKTEDİR.
Bursagaz’daki önceliğimiz, müşterilerimize sürdürülebilir ve güvenli
doğalgaz arzı sağlamaktır. Sürekli büyüyen ve gelişen bir şehir
olan Bursa’da, doğal gaz dağıtım hizmeti sunduğumuz faaliyet
alanımızı genişletmek, şebekemizi büyütmek ve daha fazla haneye
ve kuruma ulaşmak devamlı ve değişmez hedeflerimiz arasındadır.
Bu hedefimiz kapsamında, Şirketimiz, Bursa’da artan oranda
mahalle ve köye güvenli ve çevreci yakıt olan doğal gazı ulaştırma
çalışmalarına hız vermiştir. Bu kapsamda Bursagaz, 2016 yılında,
yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından Bursa’nın tarihi ve kültürü
ile bilinen, açık hava müzesi kimliğiyle seçkinleşen İznik ilçesini doğal
gaz ile buluşturmuştur. Benzer şekilde, Bursa’nın bilinen en eski
yerleşim yerlerinden olan Gündoğdu mahallesinin yanı sıra, Kasım
ayında İrfaniye ve Gökçeköy mahallelerine de doğal gaz hizmeti
götürülmüştür.
Şirketimiz, ana hissedarımız EWE Grubu’nun engin uluslararası
deneyimi ve bilgi birikimi ile yerel piyasa bilgisini birleştirerek faaliyet
göstermektedir. Bilgi ve en iyi uygulamaların sürekli paylaşımı
başarımızın temellerinden biridir. Diğer taraftan, ürettiğimiz toptan
değere doğrudan odaklanan yenilikçi araştırmalar ve geliştirme
projeleriyle performansımızı artırmaya da devam ediyoruz.
YENİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNAMIZ PERFORMANSIMIZI İVMELİYOR.
Bursagaz kuruluşundan bu yana, yenilikçi, teknolojiyi iyi kullanan ve
sürekli büyüyen bir grafik çizmiştir. 2016 yılının Bursagaz açısından
önemli gelişmelerinden biri, kendi enerjisini büyük oranda kendi
üreten yeni Genel Müdürlük binasının hizmete girmesi olmuştur.
Yeni binamız, sağlıklı, enerji verimli ve akıllı bir yapı olup inovasyon
her detayında ön planda tutulmuştur. Sürdürülebilirlik boyutu kadar
önemli olan bir diğer konu, yeni binamızın, Bursagaz’ın yanı sıra
Enervis, Millenicom ve EWE Enerji çalışanları için de mükemmel
bir çalışma ortamı sunmasıdır. Yeni hizmet binamız, EWE’nin Grup
şirketleri arasında sürekli artan bir işbirliği için fiziksel bir simge olma
özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda, büyük değer verdiğimiz ve
Şirketimiz vizyonunun bir parçası olan Grup içi sinerjinin daha fazla
artırılması adına da önemli bir platform olacaktır.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BURSAGAZ FAALİYET DÖNGÜSÜNÜN TEMEL
YAPI TAŞLARINDAN BİRİDİR.
Bursagaz, sürdürülebilirliği çalışanlarına benimseten ve içselleştiren
bir kültüre sahiptir. Benimsediğimiz bu kültür, sürdürülebilirliğin Bursa

halkı nezdinde de yaygınlaştırılmasını öngörmektedir. Şirketimiz
yalnızca bugünü değil, yarınları ve gelecek kuşakları da düşünerek
hareket etmekte, sürdürülebilir bir geleceğin inşaası için kararlı
adımlar atmaktadır.
Son yıllarda sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımını iyileştirmek
adına çalışmalar gerçekleştiren Bursagaz, her geçen yıl geliştirdiği
projelerle ekonomik, ekolojik ve sosyal değer üretmektedir.
Çevreye duyarlı projeleriyle sektöründe rol model çalışmalara
imza atan Şirketimiz, Sürdürülebilirlik Çarkı Modeli çerçevesinde
gerçekleştirdiği faaliyetler, sürdürülebilirlik iletişim modeli
Sürdürülebilir Yaşam Platformu, 2016 yılında yoğun bir katılımla
ikincisini düzenlediği Sürdürülebilir Yaşam Konferansı ile bu
alandaki yatırımlarına ve projelerine devam etmiştir.
2017 YILINA DAİR…
2017 yılında ana odağımız, sektörümüzün diğer tüm şirketleri
gibi, otorite ile çalışarak önümüzdeki beş yıla yönelik tarifelerin
belirlenmesi olacaktır.
Grubumuz yetkinlikleri kapsamında, Bursa piyasasında
sahip olduğumuz rakipsiz know-how’ımızı kullanarak,
telekomünikasyon, elektrik ve enerji verimliliği ürünlerinin
sunumunu da desteklemeye devam edeceğiz.
Bursa’nın doğal gaz dağıtım şebekesine yapacağımız yatırımlar,
şehrin merkezinin yanı sıra, çevre mahalle ve bölgelerinde de
tüketicilerin doğal gaza erişimini kolaylaştıracaktır. Bursagaz,
ayrıca, sürdürülebilir ve güvenilir doğal gaz tedariğinin
sağlanması, hizmette mükemmellik ve en üst seviyede müşteri
memnuniyetinin devamı için de çalışmalarını kesintisiz
sürdürecektir.
Şirketimizin organizasyonel yapılanması üzerindeki çalışmalara
devam edecek ve Bursagaz ailesinin tüm üyelerinin yetkinlik ve
bilgi birikimlerinin geliştirilmesine odaklanmayı sürdüreceğiz.
İnsan kaynağımızın her kademedeki gelişimi, 2017’de ve
önümüzdeki yıllardaki kilit önceliklerimizden biri olacaktır. Yarının
zorluklarını yönetmek için gerekli olan liderlik becerilerinin
geliştirilmesi en büyük odak noktamız olmayı sürdürecektir.
EWE Grubu’nun know-how’ı ile nitelikli ve kurum kültürüne
bağlı insan kaynağımızla müşterilerimizin beğenisini artıracak,
sektöre örnek teşkil edecek nice çalışmaları hep birlikte
hayata geçireceğiz. Bu vesileyle iş ortaklarımıza ve desteklerini
esirgemeyen bütün paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Dr. Markus Rapp
Genel Müdür
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Türkiye’nin üçüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan Bursagaz, sektöründe
örnek alınan, rol model bir şirkettir.

Bursa’daki Doğal Gaz Abone Sayımız

900 bini aştı.

Bursagaz’ın
faaliyetleri
hakkında detaylı
bilgi almak için QR
kodu tarayıcınıza
okutunuz.

TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDE ROL MODEL BİR
ŞİRKET
1989 yılında şehirdeki ilk doğal gaz çalışmaları
BOTAŞ tarafından başlatılmıştır. 2002 yılında
Bursa’ya doğal gaz hizmeti sunmak amacıyla
kurulan Bursagaz 2004 yılında özelleştirilmiştir.
2007 yılında ise EWE Turkey Holding bünyesine
katılmıştır. Özelleştirme ile hızlı bir altyapı yatırım
sürecine giren Bursagaz, şebeke optimizasyonuna
odaklanmış bir hizmet sağlayıcıdır.
2016 yıl sonu verilerine göre Türkiye’nin üçüncü
büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan Bursagaz,
operasyonel ve yönetim açısından imza attığı
projelerle sektöründe örnek alınan, rol model bir
şirket konumundadır.
Sektöründe öncü bir kurum olmanın getirdiği
sorumluluk doğrultusunda, ülke yararını gözetecek
çalışmalar yürüten Bursagaz, öncelikle Bursa’ya
ve son tahlilde Türkiye ekonomisine değer katan
yatırımları hayata geçirmektedir.
Faaliyetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002
Müşteri Şikâyet ve Memnuniyet Yönetim Sistemi,
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemleri kapsamında yürütmekte olan
Bursagaz, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
uygulamalarının sertifikasyon çalışmalarını da
başarıyla tamamlamıştır.
Müşteri hizmetleri yapılanmasında yenilikçi
bir yaklaşım olan Ofissiz Hizmet İş Modeli’nin
uygulayıcısı Bursagaz, konusunda uzman 40’ın
üzerinde müşteri temsilcisinin görev yaptığı,
güncel teknoloji ile donatılmış çağrı merkezi ile
Bursa halkının her türlü talep, öneri ve şikâyetine
7/24 çözüm üretmektedir.
Son beş yılda gerçekleştirdiği başarılı projeler
sonucunda, Türkiye dağıtım sektörünün ilk ve tek
GRI A+ Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan,
“Great Place to Work Türkiye - En İyi İşverenleri
Yarışması”nda birinciliğe yükselen ve aynı
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yarışmanın Avrupa ayağında ilk 50’ye girme başarısı gösteren, “IIP Investors in People (İnsana Yatırım Yapanlar)” standardizasyonunu
başarıyla tamamlayan ve ulusal enerji ağının ilk ve tek IIP sertifikasına
sahip şirket unvanını kazanan Bursagaz, paydaşları için değer
üretmeye ve örnek projeleri hayata geçirmeye kararlıdır.
Bursagaz, 2016 yıl sonu itibarıyla 5.979 km’lik şebeke uzunluğuna,
925.707 BBS’ye ulaşan abone sayısına ve 1.563 milyon m3 gaz
hacmine sahiptir.

İznik
projesi
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Bursagaz, İznik projesi için 2015 ve 2016
yıllarında toplam 34 km’lik yüksek basınç
BOTAŞ hattı yatırımı gerçekleştirmiştir.

MÜŞTERİYE ETKİN, HIZLI DESTEK

BURSAGAZ’IN TEMEL HEDEFİ: BURSA’NIN HER NOKTASINA
DOĞAL GAZ HİZMETİ ULAŞTIRMAK
Bursagaz, sürdürülebilir ve güvenli doğal gaz arzı sağlamak, yasal
mevzuata uygun kaliteli, çevreci ve çözüm odaklı dağıtım hizmeti
sunmak misyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.
Yaptığı yatırımlarla şebekesini daha da büyüterek daha fazla
doğal gaz kullanıcısına ulaşma hedefi çerçevesinde Bursa’nın köy
ve mahallelerine hizmet götürmektedir. Bursagaz, Bursa’nın dört
bir yanını çevre dostu doğal gaz ile buluşturmakta, her geçen yıl
hizmetlerini ulaştırdığı insan ve kurum sayısını artırmaktadır.
2016 yıl sonu itibarıyla 390 km çelik hat, 1.659 km servis hattı ve
3.931 km polietilen hat yatırımı yapan Bursagaz, İznik projesi için
2015 ve 2016 yıllarında toplam 34 km’lik yüksek basınç BOTAŞ hattı
yatırımı gerçekleştirmiştir.

BURSAGAZ, ÇEVRE DOSTU YENİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI’NDA
HİZMET SUNMAYA DEVAM EDİYOR.

Şirket ayrıca, her yıl doğal gaz güvenliğinin artırılması ve sürekli
gaz arzı sağlanmasına yönelik çeşitli çalışmalar ve yatırımlar
yapmaktadır.

Bursagaz, 2016 yılı Mayıs ayı itibarıyla akıllı bina özelliklerine sahip çevre
dostu yeni Genel Müdürlük binasını hizmete almıştır. Kendi enerjisini
büyük ölçüde kendisi üreten Bursagaz’ın yeni Genel Müdürlük binası,
yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst seviyede yararlanılmasına
imkân tanımakta ve yüksek bir çevresel performans sergilemektedir.

Bursagaz, 900 binden fazla abonesi, teknoloji odaklı yönetim
anlayışının yanı sıra EWE AG’nin deneyimi ile Türkiye’de örnek
uygulamalara imza atmaktadır. Şirket, operasyonel faaliyetlerinin
yanı sıra, eğitim, kültür ve sportif alanlarda kurumsal sosyal
sorumluluk projeleriyle de toplumsal gelişime destek olmaktadır.

Bursa’da bir ilk olarak hayata geçirilen projede, sağlamlık, enerji
verimliliği ve inovasyona odaklanılmış, bina enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji standartlarına ve yeşil bina konseptine uygun inşa
edilmiştir.
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Bursagaz, 2016 yılında Bursa’nın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan
Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu köyüne doğal gazı ulaştırmıştır.

Elektrik ve mekanik sistemlerinin enerji verimliliği göz önünde
bulundurularak inşa edilen binanın inşaatında geri dönüşümlü
malzemeler kullanılarak çevreye pozitif katkı sağlanması
amaçlanmıştır.
Uluslararası bir mimarlık firması tarafından Yeşil Bina olarak
tasarlanan ve yeni inşaat kategorisinde Platinum Sertifikası sahibi
olan bina, tasarımıyla ayrışmaktadır. Bursagaz Yeni Genel Müdürlük
binasında;
• teras katında 1 adet dikey eksenli rüzgâr türbini kurulmuş,
• elektrik üretmek amacıyla teras ve güney cephesinde fotovoltaik
paneller kullanılmış,
• elektrik ihtiyacının bir kısmının trijenerasyon sistemiyle doğal
gazdan üretimine elverişli hale getirilmiş,
• üretim sonucu açığa çıkan atık ısıdan yararlanılarak sıcak ve soğuk
su elde edilmekte ve bu yolla karbon salımının %30’a varan bir
oranda azaltılmasına olanak tanınmıştır.

31,5 milyon TL

Yat›r›m tutar› 31,5 milyon TL
olan şebeke yatırımıyla mevcut
mahallelere ve ilave olarak İrfaniye,
Gökçeköy ve Elbeyli mahallelerine
doğal gaz ulaştırılmıştır.

Bursagaz Yeni Genel
Müdürlük binası
tanıtım filmini
izlemek için QR kodu
tarayıcınıza okutunuz.

BURSA’NIN GÜNDOĞDU MAHALLESİ DOĞAL GAZ İLE
BULUŞTURULDU.
Bursagaz, 2016 yılında Bursa’nın bilinen en eski yerleşim yerlerinden
olan Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu köyüne temiz, çevreci ve
ekonomik yakıt olan doğal gazı ulaştırmıştır. Tepede konumlanmış
bulunan ve arazi koşulları dağlık ve engebeli olan Gündoğdu köyüne
doğal gaz ulaştırmayı hedefleyen proje, Temmuz ayı sonunda
başlamış ve yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Proje
çerçevesinde; 7 km çelik hat, 14,25 km polietilen şehir içi dağıtım
hattı, 4,5 km servis hattı ve 553 adet servis kutusunun imalatı
gerçekleştirilmiştir.
BURSA MAHALLELERİ DOĞAL GAZ İLE BULUŞTU.
Bursagaz, Bursa’nın iki mahallesini daha doğal gaz ile buluşturmuştur.
Tamamlanan 28 km’lik yeni doğal gaz hattı sayesinde, 2016 yılı
Kasım ayında İrfaniye ve Gökçeköy mahalleleri de doğal gaz ile
ısınmaya başlamıştır.
2016 yılında toplam olarak 17 km çelik hat, 234 km PE hat, 62 km
servis hatı ve 6.091 adet servis kutusu olmak üzere 31,5 milyon TL’lik
şebeke yatırımı yapılmıştır.
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İZNİK, BURSAGAZ İLE DOĞAL GAZA KAVUŞTU.

BURSAGAZ ÖNERİ SİSTEMİ

Bursagaz 2016 yılında, Bursa’nın medeniyetler başkenti olarak
tanınan İznik İlçesi’ni, doğal gaza kavuşturmuştur.

Bursagaz, 2006 yılında devreye aldığı Öneri Sistemi ile çalışanlarını
teşvik ederek yenilikçi fikirlerin önünü açmayı, katma değerli iş fikirleri
doğrultusunda şirket süreçlerinin daha verimli ve etkin yönetilmesini
sağlamayı amaçlamaktadır.

Temeli Ağustos 2014’te atılan, hat çalışmalarının büyük bir
kısmı 2015 yılında yapılan yatırım 22 aylık bir sürecin sonunda
tamamlanmıştır.
Yaklaşık 50 çalışanın görev aldığı projede altyapı çalışmaları
doğrultusunda; 5 bin m3/saat kapasiteli 3 bölge regülatörü, 19 bar
basınca sahip 11 km çelik hattı, 96 km polietilen şehir içi dağıtım
hattı, 47 km servis hattı ve 5.100 adet servis kutusu imalatı
gerçekleştirilmiştir.

Bursagaz, Öneri Sistemi sayesinde teknik ve ticari anlamda şirket
süreçlerini iyileştirmekte ve güçlendirmekte; önerileriyle süreçlerin
gelişmesine ve iyileşmesine katkıda bulunan çalışanlarını motive
etmek amacıyla ödüllendirmektedir.
Bursagaz çalışanları şirketin web portalı üzerinden önerilerini Şirket’in
üst yönetimine iletebilmekte, sisteme kaydedilen tüm öneriler detaylı
bir şekilde değerlendirilmektedir.

800 m’lik rakımda dağlık ve engebeli arazi koşullarında, 9 aylık kısa
bir sürede tamamlanan 34 km’lik yüksek basınç boru hattı projesinde
ayrıca Bursagaz’ın sürdürülebilirlik, çevreyi koruma ve doğaya saygı
ilkelerine uyumlu titiz bir çalışma yürütülmüştür.
EWE Turkey Holding, doğal gaz hizmetinin yanı sıra elektrik ve
telekomünikasyon hizmetleri de sunmak suretiyle İznik’in uzun vadeli
çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.
BURSAGAZ’IN İZNİK’TEKİ İLK MÜŞTERİ MERKEZİ HİZMETE GİRDİ.
İznik ilçesine Haziran ayında doğal gaz ulaştırdıktan sonra sayaç
okumalarına başlayan Bursagaz, ilçedeki aboneleri ile birebir iletişim
kurabilmek ve taleplerini karşılayabilmek adına Müşteri Merkezi’ni
hizmete açmıştır.
Mahmut Çelebi mahallesi, Kılıçarslan Caddesi, Belediye İşhanı’nda
hizmete alınan Müşteri Merkezi’nde; abonelik işlemleri ve kredi
kartı tahsilatının yanı sıra, doğal gaz ile ilgili her türlü bilgilendirme
yapılmaktadır.

BURSAGAZ 2016 YILINDA, BURSA’NIN İZNİK İLÇESİ’Nİ, DOĞAL GAZA KAVUŞTURMUŞTUR.
TEMELİ AĞUSTOS 2014’TE ATILAN, HAT ÇALIŞMALARININ BÜYÜK BİR KISMI 22 AYLIK BİR
SÜRECİN SONUNDA TAMAMLANMIŞTIR.

İznik, Bursa, Türkiye
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Bursagaz, doğal gaz şebekesinde yaşanması olası arızaların engellenmesini, arıza durumunda ise
sistemlerin yedeklenmesini öngören yatırımlarına devam edecektir.

2016 yılında Öneri Sistemi’ne 99 Bursagaz çalışanı tarafından
toplam 145 adet uygulanabilir öneri sunulmuştur. Öneri Sistemi
ödüllendirme metodolojisine göre, çalışanlar tarafından sisteme
sunulan öneriler arasından uygun bulunanlar çeşitli ödüller
kazanmıştır.

ISO 22301

ULUSLARARASI YÖNETİM SİSTEMLERİ
EWE AG’nin sürdürülebilirlik odaklı yönetim anlayışını faaliyet
gösterdiği sektörde uygulayan Bursagaz, 2016 yılında sahip olduğu
kalite yönetim sistemi sertifikalarına “ISO 22301 Toplumsal Güvenlik
ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi”ni eklemiştir.

Bursagaz, 2016 yılında sahip olduğu
kalite yönetim sistemi sertifikalarına
“ISO 22301 Toplumsal Güvenlik
ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi”ni
eklemiştir.

BURSAGAZ’IN SAHİP OLDUĞU SERTİFİKALAR
ISO 9001

Söz konusu sistem, şirketlerin sürdürülebilirliklerini oluşturması adına
önem taşımakta, risk değerlendirme ve iş sürekliliği sağlamaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi

Bursagaz, olası iş kesintilerinin yola açabileceği potansiyel tehditlere
karşılık müşterilerinin menfaatleri doğrultusunda hareket ederek
sunduğu ürün ve hizmetlerini kabul edilebilir seviyede tutmayı
amaçlamaktadır. Ek olarak, Şirket, doğal gaz şebekesinde yaşanması
olası arızaların engellenmesini, arızaların yaşanması durumunda ise
sistemlerin yedeklenmesini sağlıyacak yatırımların sürdürülmesini
öngörmektedir. Hayata geçirilen sistem sayesinde şebeke güvenliği
üst düzeye çıkarılmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001
OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27001
Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi

ISO 22301
Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

EWE TURKEY HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2016
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BURSAGAZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BURSAGAZ, SON YILLARDA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNDA ÖNEMLİ İLERLEMELER
KAYDETMİŞTİR. ŞİRKETTE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELECEK YÖNETİMİ PERSPEKTİFİ İLE GELİŞTİRİLMEKTE, BURSAGAZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İLETİŞİM MODELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM PLATFORMU MARKASI ALTINDA TOPLUMSAL
PROJELER ÜRETİLMEKTEDİR.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM PLATFORMU
Sürdürülebilir Yaşam Platformu, Bursagaz’ın Sürdürülebilirlik Çarkı
Modeli’ni hayata geçirdiği pojeleri kapsamında paydaşları ile iletişim
kurduğu ve uygulamalara ait bilgileri paylaştığı platformdur.
Platformun temel amacı öğrenen organizasyonları geliştirici
uygulamaları destekleyerek, öncelikle kendi bünyesindeki en
iyi uygulamaları paydaşları ile paylaşmak ve çift taraflı gelişim
fırsatlarının yakalanmasını sağlamaktır.
Global ölçekte önemli bir sorun olan iklim değişikliği, su kaynaklarının
yetersizliği, yoğun kaynak tüketimi ve hava kirliliği gibi sorunlar
gelecek nesiller için büyük bir tehdit unsuru oluşturmaktadır.
Bursagaz bu gelişmelere uyum sağlamak, gelecek nesillere hak
ettikleri kalitede yaşam standardı sunmak adına şirket olarak sorumlu
olduğunun farkındadır. Bu kapsamda geliştirdiği yaklaşımıyla insan,
ekoloji, ekonomi, sosyal sorumluluk ve operasyonel mükemmellik
gibi alanlara odaklanarak kurguladığı sürdürülebilirlik stratejileriyle
toplumun paylaştığı değer ve ilkelere bağlı olarak topluma kattığı
değeri sürekli geliştirmeyi hedeflemiştir.

Orta vadede sürdürülebilirliğin tanıtımı; insan, ekonomi, ekoloji,
operasyonel mükemmellik ve sosyal sorumluluk bakış açısıyla
geliştirmiş olan Bursagaz sürdürülebilirlik çarkı modellemesinin tüm
sektörler bazında öncü bir çalışma olarak yayılımının sağlanması
amaçlamaktadır.
Uzun vadede hedeflenen ise sürdürülebilirlik bilincinin toplumda
oluşumuna katkı sağlamaktır.
Ayrıca sürdürülebilirlik raporlama mekanizmalarında GRI’ın (Küresel
Raporlama Girişimi) ilkelerini kullanarak raporlama konseptini
bir tema üzerinden kurgulayarak her raporunda sürdürülebilirlik
hikayesi anlatımı gerçekleştirmektedir. Bursagaz’ın yayınladığı 2015
Sürdürülebilirlik ve Faaliyet Raporu, “Yaşamın Özü” mottosuyla
kurgulanmış, dünyada SDG’ye uyumlu paylaşılan ilk rapor olup, GRI
İçerik İndeksi ile SDG Haritalama Servisi uyumlu hazırlamıştır.
Bursagaz, 2016 yılında ikincisini düzenlediği Sürdürülebilir Yaşam
Konferansı ile etkin bilgi birikim ağını oluşturarak kendi alanında
birbirinden değerli uzman konuşmacıları Bursa halkı ile buluşturmaya
ve sürdürülebilirlik kavramının toplumda yayılmasında lider rol
oynamaya devam etmiştir.
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Bursagaz’ın toplumsal faydayı gözeterek sürdürdüğü faaliyetleri, ulusal ve
uluslararası arenada pek çok ödüle layık görülmektedir.

ÖDÜLLER
GRI SDG MAPPING
HİZMETİ NEDİR?
SDG’ler UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından
2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve
adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliği ile mücadele
amacıyla belirlenmiş 17 temel ve alt hedeflerden oluşmuştur.
GRI SDG Mapping Hizmeti, şirketlerce yayınlanan sürdürülebilirlik
raporları kapsamında, SDG’lerin GRI G4 kapsamı ile doğru
ilişkilendirilme durumunu teyit eden bir hizmettir.

BURSAGAZ’IN TOPLUMSAL FAYDAYI GÖZETEREK
SÜRDÜRDÜĞÜ FAALİYETLERİ, ŞİRKETTE
MOTİVASYONU DESTEKLEYEN, ULUSAL VE
ULUSLARARASI ARENADA PEK ÇOK ÖDÜLE LAYIK
GÖRÜLMEKTEDİR. ŞİRKETİN SON DÖNEMDE
ALDIĞI ÖDÜLLERDEN BAŞLICALARI AŞAĞIDA
ÖZETLENMİŞTİR.
2014
Great Place to Work Türkiye 1. En İyi İşveren
IIP Investors in People Gold Sertifikasyonu
SAP Yılın En İyi İş Analitik Projesi Ödülü
Ulusal Enerji Sektörünün İlk GRI A+ Sürdürülebilirlik Raporu

2015
Palladium Strategy Execution Hall of Fame Ödülü
Century International Quality ERA Gold Ödülü
Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri
Türkiye’nin İlk Kapsamlı GRI G4 Sürdürülebilirlik Raporu
Bursagaz’ın
sürdürülebilirlik
raporlarına ulaşmak
için QR kodu
tarayıcınıza okutunuz.

2016
Dünyanın ilk SDG Map Hizmetli GRI G4 Sürdürülebilirlik Raporu
KALDER Mükemmellik Eçileri Ödülü
BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödülü

GELECEĞE DAİR…
Bursagaz 2017 yılı ve sonrasında, EWE AG’nin uluslararası alandaki
deneyimini, kendi öncü ve yenilikçi vizyonu ile birleştirerek
mükemmel hizmet anlayışını geliştirmeyi ve daha geniş kitlelere
hizmet sunmayı öngörmektedir.
2017’de sektöründe fark yaratan rol model konumunu sürdürmeyi
hedefleyen Bursagaz, Bursa’ya artan miktarda yatırım yapmayı ve
müşteri portföyünü büyütmeye kararlıdır.
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GELECEĞE DAİR…
2017’DE SEKTÖRÜNDE FARK YARATAN ROL MODEL KONUMUNU SÜRDÜRMEYİ HEDEFLEYEN
BURSAGAZ, BURSA’YA ARTAN MİKTARDA YATIRIM YAPMAYI VE MÜŞTERİ PORTFÖYÜNÜ
BÜYÜTMEYE KARARLIDIR.

Bursagaz, Scada Merkezi

BURSAGAZ’IN BAŞLICA GÖSTERGELERİ
Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Yatırımlar (milyon TL)
Toplam Abone Sayısı (BBS)
Şebeke Uzunluğu (km)
Toplam Çalışan Sayısı (kişi)

2016
763
744
54
925.707
5.979
267

2015
743
767
44
884.480
5.665
269

Değişim (%)
3
-3
23
5
6
-1
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YÜKSEK VERİMLİLİK
HERKES İÇİN KATMA DEĞER
GÜVENLİK VE DEVAMLILIK
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KAYSERİGAZ GENEL MÜDÜRÜ’NÜN MESAJI

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KÂRLI
BÜYÜME YOLCULUĞUMUZ
DEVAM EDİYOR.
Türkiye doğal gaz sektörünün
en başarılı şirketleri arasında yer
alan Kayserigaz, güçlü hizmet
yetkinlikleri ve doğru kurgulanmış
stratejisiyle, zorluklarla dolu 2016
yılını başarıyla tamamlamış;
sürdürülebilir ve kârlı büyüme
yolculuğuna kararlılıkla devam
etmiştir.
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Dalgalı bir konjonktürde kaydettiğimiz mali ve operasyonel
performans iş planımızın kesintisiz ve kararlı icrasının bir sonucudur.
Kendini işine adamış ekibimiz, güvenlerini esirgemeyen müşterilerimiz
ve Türkiye piyasasına güçlü bir şekilde inanan hissedarımızın varlığı,
2016 yılı hedeflerimize ulaşmamızda büyük rol oynamıştır.
DAHA İYİ HİZMET İÇİN SÜREKLİ GELİŞİMİ İLKE EDİNDİK.
Dünyadaki ve Türkiye’deki sektörel gelişmeleri yakından takip eden
Kayserigaz, piyasanın gelişen koşullarına, değişen fiyat dengelerine
ve tüketici beklentilerine proaktif bir yaklaşımla yanıt vermekte;
Kayseri’nin geleceğine yön vermek ve bölge ekonomisine katkıda
bulunmak için çalışmaktadır.
Geride kalan 12 yıl zarfında sektöründe çok sayıda yeniliğe imza
atmış bulunan Kayserigaz, kurulduğu günden bu yana Türkiye doğal
gaz dağıtım sektörünün gelişimine katkıda bulunmuştur. Kayserigaz,
tüketiciye kalıcı değer sunma konusundaki iddiasını 2016 yılında
da sürdürmüş, hizmet yetkinlikleri düzlemindeki çalışmaları ile
sektörünün yenilikçi ve öncü şirketlerinden biri olmaya devam
etmiştir. Yaptığı her atılım ve sunduğu her hizmetle Kayseri halkının
büyük takdirini ve beğenisini kazanan Kayserigaz, 2016 yılında
gerçekleştirdiği çalışmalarıyla hizmet ve ticaret döngüsünün her
noktasında önemli oranda verimlilik sağlamayı da başarmıştır.
LİSANS ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ HER HANEYE DOĞAL GAZ
ULAŞTIRMA HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ.
2016 yılında da, hizmet götürdüğümüz coğrafyayı genişletmeye
devam etmiş bulunuyoruz. Kayserigaz, yıl boyunca merkez ilçeler
dışında da yatırımlarını sürdürmüş; yıl sonu itibarıyla abone sayısı
450 bin (BBS) bağımsız birim sayısını aşmıştır.
Kayseri halkının yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlamaya
devam ederken, hizmet sunduğumuz sektörün risklerinin ve öneminin
farkında olarak hareket ediyoruz.
Güvenli ve kesintisiz doğal gaz arzının tüketicilerimize sunulmasından
sorunsuz ve hızlı tahsilat olanaklarına kadar hizmet zincirimizin
her bir halkasının müşteri memnuniyeti açısından ne denli önemli
olduğunun bilicindeyiz. Acil 187 ekiplerimizle, 7 gün 24 saat
Kayseri’ye güvenli ve sürekli gaz arzı sağlamak için çalışırken,
teknolojik altyapımız temelinde, özverili ve sistemli çalışmalarımızla
aylık ortalama 280 bin adet sayaç okuma işlemi gerçekleştiriyoruz.
Ulaştığımız işlem adetleri ve hacimler, Kayserigaz’da inşa ettiğimiz
hizmet platformunun gücünü ve ölçeğini ortaya koyar niteliktedir.

KURUMSAL FARKLILAŞMA STRATEJİSİ İLE YARINLARA
İnternetin ve büyük verinin önem kazandığı, teknolojinin hızla
geliştiği ve yaygınlaştığı, iş yapma biçimlerinin ve kurumsal
modellerin hızla değiştiği bir çağdayız. Kayserigaz müşterilerini
ve çalışanlarını etkileyen bu değişimi Kurumsal Farklılaşma
Stratejisi’ni benimseyerek cevaplamaktadır.
Kurumsal Farklılaşma Stratejisi’yle tüm faaliyet ve
hizmetlerimizde aynı işi daha iyi yaparak rutinleşmek yerine,
aynı işi farklı yapabilme kabiliyetlerini geliştirip kurumsallaşma
süreçlerinde ve iş yapma modellerinde sürekli gelişim ve değişimi
yakalıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde abonelerimizi her şeyin
odağında görüyoruz.
Diğer taraftan, Kurumsal Farklılaşma Stratejisi’yle geliştirdiğimiz
ve %99’lara ulaşan müşteri memnuniyetini sürdürmeye kararlıyız.
Aboneleriyle kalıcı sadakate dayalı ilişkiler geliştirmeyi öngören
Kayserigaz, Kurumsal Farklılaşma Stratejisi’yle insan kaynağında
da yüksek memnuniyet oranlarına ulaşmayı ve dinamik bir iş
ortamını geliştirmeyi hedeflemektedir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇSELLEŞTİRMİŞ BİR ŞİRKETİZ.
Değişen ve küreselleşen dünyada şirketlerin hizmetlerinin ve
başarılarının sürdürülebilir olması büyük önem arz etmektedir.
Sürdürülebilirliğin kısa vadeli bir süreç olmadığının bilincindeyiz.
Kayserigaz, bugüne kadar hayata geçirdiği projeler ile
sürdürülebilirliği kurumsal kültürü haline getirmiş bir aktördür. Bu
bilinçle, “Sektöre ve Tüm Paydaşlara İlham Veren Marka Olmak”
yolunda vizyonumuza hızlı adımlarla ulaşmayı ve paydaşlarımız
için ürettiğimiz değeri sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.
Kayserigaz’ın vizyonerliğini önümüzdeki yıllarda da devam
ettireceğine yürekten inanıyoruz. Bu inancımızdaki en büyük
güvence, sektörün en iyilerinden oluşan çalışanlarımızın özverili
katkıları, hissedarlarımızın sürekli desteği ve tüm Kayseri’yle
oluşturulan güçlü sinerjidir.
Bu vesileyle, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve Kayseri halkına
teşekkürlerimi sunuyorum.

Hasan Yasir Bora
Kayserigaz Genel Müdürü
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KAYSERİGAZ

Dünya ölçeğinde bir başarı hikayesine dönüşen Kayserigaz Çözüm Noktası ve
Çağrı Merkezi, müşterileriyle iletişim sağladığı kanalları tek platform üzerinden
yönetmekte ve tek noktada çözüm üretmektedir.

Kayserigaz’ın
faaliyetleri hakkında
detaylı bilgi almak için
QR kodu tarayıcınıza
okutunuz.

TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ ŞİRKETİ, SEKTÖRE YÖN
VEREN BİR OYUNCU

YÜKSEK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, DÜNYA ÖLÇEĞİNDE ÖRNEK
UYGULAMALAR

Kayserigaz, 2003 yılında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)
tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen ilk doğal gaz dağıtım ihalesi
sonucunda faaliyetlerine başlamıştır.

Müşteri memnuniyetini tüm süreçlerinin odağına alan Kayserigaz,
doğal gaz sektöründe başarılı müşteri hizmetleri uygulamaları ve
%99’luk müşteri memnuniyet oranı ile model bir hizmet sağlayıcı
konumundadır.

Müşterilere ulaştırdığı doğal gazın yanı sıra hizmet kalitesinin de
kilit önemine inanan Kayserigaz, insanların hayat kalitesini artırarak,
çevreci, güvenilir ve yenilikçi hizmetleri ile Kayseri’nin gelişimine
katkıda bulunmayı sürdürmektedir.
Kayserigaz her geçen yıl artan sayıda aboneye ulaşarak Kayseri’nin
her caddesine ve sokağına hizmet ulaştırmış; imarlı alanların
tümünde doğal gaz kullanımına olanak tanımıştır.

Şirket, dünya ölçeğinde bir başarı hikayesine dönüşen Kayserigaz
Çözüm Noktası ve Çağrı Merkezi ile müşterileriyle iletişim sağladığı
kanalları tek platform üzerinden yönetmekte, müşterilerinin soru ve
taleplerini yönlendirme yapmadan tek noktada çözüm üretmektedir.
Kayserigaz Çağrı Merkezi’nin 7/24 hizmet sunan yapısı abonelerine
diledikleri an kendisine ulaşabilme imkânı sunmaktadır. Buna ek
olarak, Kayserigaz, Canlı Destek Hattı ve sosyal platformlar üzerinden
aboneleriyle sürekli iletişim içindedir.

Kayserigaz, tüm çalışmalarını ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO
10002 Müşteri Memnuniyeti ve ISO 31000 Risk Yönetim Sistemleri
kapsamında yürütmektedir.

ÇEVREYLE DOST, SORUMLULUK SAHİBİ BİR KURUMSAL
VATANDAŞ

%99

Çevreyle dost olmasının yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmaları ile kültürel, sanatsal, eğitsel, sosyal ve çevreci
faaliyetleriyle de öne çıkan Kayserigaz; gerçekleştirdiği farklı
projeleriyle sektöründe ilgiyle karşılanmakta, kampanya yönetimi ve
yöntemleriyle öncü bir konumda bulunmaktadır. Bunun en çarpıcı
örneklerinden olan Dolgi Çocuk Tiyatrosu, her yıl binlerce çocuğa
ulaşarak, çocuklara çevre ve enerji üzerine eğlendirici ve bilgilendirici
aktiviteler sunmaktadır.

Kayserigaz %99’luk müşteri memnuniyet oranı ile
model bir hizmet sağlayıcıdır.
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Kayserigaz, yüklenmiş olduğu sorumlulukların farkında olarak,
Kayseri’ye sürekli, emniyetli, gaz arzını sunma yolunda durmaksızın
çalışan; genç ve eğitimli kadrosuyla, geleceğe dönük vizyonuyla “Yeşil
ile Barışık Mavi ile Dost Temiz Bir Gelecek için” çalışmaya devam
etmektedir.

21 milyon TL

2016 YILINDA REKOR UZUNLUKTA ŞEBEKE YATIRIMI
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Çevre dostu doğal gazı imkân dahilinde her haneye ulaştırmak için
çalışan Şirket, her iki mahallede de altyapı yatırımlarına başlamıştır.

Kayserigaz kuruluşundan bugüne kadarki en büyük şebeke yatırımını,
652 km* ile 2016’da gerçekleştirmiştir. Altyapı yatırımlarının
hızlanmasıyla birlikte, Kayserigaz, doğal gaz kullanım hacimleri
ve abone sayısında da artış sağlamış; yüksek olan müşteri
memnuniyetini daha da pekiştirmiştir.

KAYSERİGAZ, DEVELİ’DEKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Kayseri’ye 12 yıldır güvenli ve kesintisiz doğal gaz arz eden
Kayserigaz, 2004 yılında 20.000 mertebesinde olan BBS abone
sayısını yaklaşık 23 kat artırarak 2016 yıl sonu itibarıyla 453.000 BBS
(Bağımsız Birim Sayısı)’ye ulaştırmıştır.

Develi ilçesinin 13 mahallesinde altyapı çalışmalarının
tamamlanmasıyla doğal gaz kullanmaya başlamasının ardından, kalan
5 mahallede altyapı çalışmalarına devam edilmektedir. Bu doğrultuda
Kayserigaz’ın uzman ekibi, Develi ilçesindeki bütün cadde, sokak ve
hanelerde detaylı ve titiz etüt çalışmaları yürütmektedir.

Elde edilen bu sürdürülebilir gelişmede, sistematik yatırımlar
sonucunda 3.757 km’ye ulaşan toplam şebeke hattı uzunluğunun
önemli katkısı vardır. Şirket, Kayseri’ye sağlıklı ve kesintisiz doğal
gaz arzını sağlamak için bugüne kadar 247 milyon TL mertebesinde
yatırım gerçekleştirmiştir.

Kayserigaz, 21 milyon TL’lik
yatırımla Bünyan’ı doğal gaz ile
buluşturdu.

Kayserigaz, Kayseri’nin en büyük ilçelerinden Develi’deki bütün
mahallelerin doğal gaz kullanabilmesi amacıyla çalışmalarını
sürdürmektedir.

DOĞAL GAZ TÜKETİMİ: 583 MİLYON m³

KAYSERİGAZ, 2016 YILINDA BÜNYAN’A DOĞAL GAZ ULAŞTIRDI.
Kayserigaz 2015 yılı içinde yatırım planına alıp, aynı yıl içinde
çalışmalara hızla başladığı Bünyan ilçesini doğal gaza kavuşturma
projesini 2016 yılı Kasım ayında tamamlamıştır. Kayseri’nin Develi
ilçesinden sonra Gömeç Mahallesi üzerinden çelik hatlar kullanılarak
ulaşılan Bünyan ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanarak doğal
gaz arzı başlatılmıştır. Proje çerçevesinde Bünyan’a 30 km çelik hat,
178 km polietilen hat yatırımı yapılmış ve toplam 21 milyon TL’lik
yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.
TURAN VE BAŞAKPINAR MAHALLELERİNDE DOĞAL GAZ ARZINA
YÖNELİK ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTIR.

2016 yılında Kayseri’ye arz edilen toplam doğal gaz miktarında bir
önceki yıla göre artış gözlenmiş, toplam tüketim 583 milyon m³
olarak kaydedilmiştir.

Kayserigaz, Melikgazi ilçesine bağlı Turan Mahallesi ve Kayseri’nin
en büyük ilçelerinden biri olan Talas ilçesine bağlı Başakpınar
Mahallesi’ne doğal gaz arzı sağlamak için temel atma töreni
düzenlemiştir.

Kayserigaz, doğal gaz hizmetleri sunduğu ilk günden bugüne
şehirdeki hava kirliliğinin azalmasına da önemli bir katkı
sağlamıştır.

*

Kayseri genelinde toplam metraj olarak verilmiştir.
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Çözüm Noktası Birimi, 2016 yılında, 103.462 aboneye destek vermiştir.

SCADA

Kayserigaz, SCADA Merkezi ve güçlü teknolojik
altyapısıyla doğal gazın güvenli ve sürekli arzını
sağlamaktadır.

2016 yılsonu itibarıyla Develi’ye 87 km çelik hat, 291 km
polietilen hat, 14 adet vana grubu, 3 adet bölge istasyonu yatırımı
gerçekleştirilmiştir. 2015 ve 2016 yatırımları ile birlikte toplam 3.900
BBS’nin üzerinde abone sayısına ulaşılmış olup, ilçeye yapılan toplam
yatırım miktarı 48,3 milyon TL olarak kaydedilmiştir.
DOĞAL GAZI MÜMKÜN OLAN HER NOKTAYA ULAŞTIRMAK İÇİN
Kayseri’nin mümkün olan her noktasına doğal gaz hizmeti sunmak
için yoğun bir çalışma programı yürüten Kayserigaz, merkezde dağınık
konumlanan hatların yanı sıra çeşitli ilçelerde de altyapı yatırımlarına
devam etmektedir. Bu kapsamda; 2016 yılı içinde Kocasinan ilçe
sınırlarındaki Yeşil ve Hilal mahallelerinde altyapı çalışmalarına
başlanmıştır. Kayserigaz, yürütmekte olduğu çalışmalarla
2017 yılında bu mahallelerin tamamına doğal gaz ulaştırmayı
planlamaktadır. Benzer şekilde altyapı çalışmalarına başlanan Gömeç
ve Çavuşağa mahallelerinin de 2017’de doğal gaza kavuşturulması
hedeflenmektedir.
KAYSERİGAZ MODERN TEKNOLOJİK ALTYAPISI İLE ABONELERİNE
VE ÇALIŞANLARINA HIZLI, PRATİK HİZMETLER SUNMAKTADIR.
Enerji sektöründe yatırımlarının yanı sıra teknolojik altyapısı ile de
ayrışan Kayserigaz, müşteri odaklı hizmet anlayışını, genç, dinamik ve
esnek yapısıyla bütünleştirmektedir.

Ulusal ve uluslararası güncel teknolojik uygulamaları ve
trendleri yakından takip eden Kayserigaz, SAP ve SAP
modülleri gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin kullandığı ERP
sistemlerinin yanı sıra aşağıdaki teknolojik yapıları da etkin
olarak kullanmaktadır.
• Doküman Yönetim Sistemi
• Coğrafi Bilgi Sistemi
• Araç Takip Sistemi
• IVR ve Çağrı Merkezi Sistemi
• Mobil Tahsilat
• Online Proje Onay Sistemi
• Online Abonelik Randevu
• Dijital Gaz Açma
• Dijital İhbar İzleme Sistemleri
• E-Fatura Hizmeti ve E-Arşiv
• Online Abonelik Randevu
• Mobil ve Online Tahsilat
• T.C. Kimlik Numarası ile Fatura Ödeme
• Müşteriye “Direkt Bağlan” ayrıcalığı ve Akıllı Vezne Noktaları
• Herkesin Fikri Değerlidir Platformu

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ENTEGRE ÇÖZÜMLER
Müşteri memnuniyetini, bütün çalışmalarının temeline alan, iletişim
kanallarının aktif hale gelmesi ve geliştirilmesi adına kendini sürekli
yenileyen Kayserigaz, 2016 yılında da müşteri şikâyetlerinden
yola çıkarak hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını
sürdürmüştür.

Sistematik çalışmalarla düzenli olarak iyileştirdiği ve geliştirdiği
modern teknolojik altyapısı sayesinde, abonelerine ve çalışanlarına
kolaylık sağlayan Kayserigaz, ayrıca olası iş birliklerine yönelik
altyapısını da her an aktif durumda bulundurmaktadır.
Kayserigaz kurmuş olduğu SCADA Merkezi ve güçlü teknolojik
altyapısıyla doğal gazın güvenliğinin ve sürekli gaz arzının
sağlanmasını amaçlamaktadır. Şirket, doğal gaz şebekesi ağında kilit
önem taşıyan verileri tek bir merkezden, 24 saat kesintisiz ve anlık
izleyebilmektedir.

Çözüm Noktası Birimi, 2016 yılında, 103.462 aboneye destek
vermiştir. Yıl içerisinde 13.587 abone ile yüz yüze görüşülmüş;
7 anket, 977 e-posta, 313 dilekçe işleme koyulmuş, 444 5 429
numaralı çağrı merkezi üzerinden gelen 87.043 abone çağrısına
yanıt verilmiştir. Canlı Destek Hattı ile 2016 yılında, 1.535 aboneye
hizmet sunulmuştur. Gerçekleştirilen tüm bu çalışmaların sonucunda,
müşteri memnuniyet oranı 2016 yılında %99’a ulaşmıştır.
Müşteri Hizmetleri Birimi’nde 2016 yılında, 8.517 adet bağlantı
anlaşması, 52.141 adet gaz kullanım sözleşmesi, 30.751 fesih
dilekçesi olmak üzere toplam 91.409 işlem ile abonelere hizmet
sunulmuştur.

Kayserigaz, kaliteli hizmet stratejisi ile dünyada Bilgi Teknolojileri
hizmetlerinin en kaliteli süreç yönetim kütüphanesi olan ITIL
(Information Technologies Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri
Altyapı Kütüphanesi) Hizmet Yönetim Sistemi çerçevesinde hareket
ederek, sunduğu hizmetlerin verimliliğini ve etkinliğinin standardını
artırmaktadır.

Kayserigaz, A’dan Z’ye müşteri memnuniyetini benimsemiş olup bu
yaklaşımı faaliyet döngüsünün odağına almıştır. Şirket, abonelerine
birçok hizmeti bir arada sunmak hedefiyle son teknolojiye sahip
uygulamaları entegre biçimde tek bir çatı altında müşterilerine
ulaştırmakta, ürettiği pratik çözümlerle olası zaman kayıplarını en aza
indirgemektedir.
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Mevcut altyapı kapsamında; E-Fatura Hizmeti, Online Abonelik
Randevu, Online Tahsilat, Akıllı Vezne Noktaları, T.C. kimlik numarası
ile fatura ödenebilmesi, müşteriye Direkt Bağlan ayrıcalığı, sosyal
medya gibi birçok hizmet sağlanmaktadır.

64 gün eğitim

Kayserigaz, 2016 yılında tahsilat noktalarını da artırmıştır. Şirket,
161 banka şubesi, 51 PTT şubesi ve 30 Akıllı Vezne ile 22 adet
Gönder-Al ödeme noktası olmak üzere, müşterilerine toplam 264
noktada tahsilat hizmeti sağlamıştır.
KAYSERİGAZ’DA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ORANI 2016 YILINDA
%99’A ULAŞMIŞTIR.
Kayserigaz, müşteri odaklı yaklaşımla hareket eden, iç ve dış müşteri
memnuniyetini benimseyen, müşterilerini memnun etmeyi ve onlara
beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen, müşterileri tam ve
zamanında bilgilendirmeyi önemseyen bir şirket olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.
Bağımsız anket şirketlerinin yapmış olduğu müşteri anketleriyle
Kayseri’deki doğal gaz kullanıcılarının memnuniyetleri ölçülmekte ve
sürekli gelişim yaklaşımı kapsamında iyileştirilmesi gereken noktalar
tespit edilerek gerekli aksiyonlar alınmaktadır.
Kayseri’de doğal gaza dönüşümü hızlandırmak hedefi doğrultusunda
mevcut ve potansiyel kullanıcıların, sanayi ve ticari müşterilerin,
yetkili iç tesisat firmalarının memnuniyet ve beklentileri sistematik
olarak takip edilmektedir.
Uluslararası standartlarda ISO 10002 sertifikasyonu kapsamında
faaliyet gösteren Kayserigaz, abonelerine sunduğu hizmetlerinin
kalitesini ve müşteri memnuniyetine yansımasını ölçümlemek adına
2016 yılında da bağımsız bir anket şirketi ile ölçümleme çalışması
gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlara göre,
2016 yılında Kayserigaz’da müşteri memnuniyet oranı %99’a (%71
memnun, %28 son derece memnun) ulaşmıştır (2015 yılında: %98).
Kayserigaz; müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak, çalışanlara
iyileştirme ve geliştirmeye dönük görüş ve önerilerini sunma imkânı
sağlamak, yenilikçiliğe teşvik etmek, iş doyumlarını ve şirket içi
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2016 yılında Kayserigaz’da 24
gün kişisel gelişim, 31 gün teknik
ve 9 gün İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitimleri ile toplamda 64
günlük eğitim programı
gerçekleştirilmiştir.

performansı artırmak amacıyla Herkesin Fikri Değerlidir öneri ve
değerlendirme sistemini yürütmektedir.
2016 yılı içerisinde Sistem’e, 281 adet fikir ulaşmış olup 23’ü
ödüllendirilmiştir. Ödül alan fikirlere DÖF’ler açılarak potansiyel
uygunsuzlukların nedenleri tespit edilmiş ve iyileştirme önerileri
Kayserigaz’ın gündemine alınarak süreçlerdeki iyileştirmelerde
proaktif bir yaklaşım sergilenmiştir.
2016 yılı içerisinde Kayserigaz’da 24 gün kişisel gelişim, 31 gün
teknik ve 9 gün İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ile toplamda 64
günlük eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlere tüm
çalışanlar katılmış olup 1.075 adam/gün eğitim çalışması başarıyla
tamamlanmıştır.
MÜŞTERİ OPERASYON MERKEZİ VE SAYAÇ OKUMA FAALİYETLERİ
Kayserigaz abonelerine verdiği önem kapsamında devreye aldığı
Alo 187 hattına, 2016 yılında gelen çağrı sayısı14.033 olarak
kaydedilmiştir (2015: 11.501 adet). Ayrıca söz konusu hatta yapılan
ihbarlar 12 dakika gibi kısa bir sürede cevaplandırılmıştır.
Kayserigaz - 2016 Yılı İhbarlar
Acil ihbar sayısı
Acil ulaşım ortalama süresi
Acil olmayan ihbar sayısı
Acil olmayan ihbar ortalaması
Toplam İhbar Sayısı

Toplam
7.395
12,92
6.638
15,4
14.033
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KAYSERİGAZ

Kayserigaz, tüm geri dönüşüm faaliyet ve süreçlerini, Çevre Mevzuatı ve ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütmektedir.

Kayserigaz Müşteri Operasyon Merkezi müşterileriyle, Müşteri
Hizmetleri, Çözüm Noktası, Tesisat Kontrol ve Acil Çağrılar gibi farklı
hizmet türleri aracılığıyla toplam 259 bin kez görüşme sağlamıştır.
2016 yılında sayaç okuma faaliyetleri çerçevesinde yaklaşık 290 bin
adet sayaç okuması (2015: 266.452 adet) gerçekleştirilmiş olup, söz
konusu okumalar dolayısıyla kat edilen yol dünyanın çevresini 2,5 kez
yürümeye denk gelmektedir. 2016 yılı içinde toplam sayaç okuma
sayısı ise 3,5 milyonun üzerindedir.
Ayrıca yapılan çalışmalar ile 502 bin civarında doküman dijital arşive
transfer edilmiştir.
KAYSERİ GENELİNDE KAÇAK ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM
EDİLMEKTEDİR.
Mevzuat gereği yılda 2 kez yapılması zorunlu olan kaçak arama
faaliyetleri 2016 yılında yapılmıştır. Çelik ve Polietilen (PE) hat
üzerinde kaçak arama cihazı ile Kayseri genelinde 41 bölgede yapılan
kaçak arama faaliyetleri 2 ayda tamamlanmış olup, toplam 2.460 km
kaçak arama kontrolü gerçekleştirilmiştir. Kontrol sonucunda PE Hat
üzerinde 1 adet kaçak tespit edilmiş ve söz konusu kaçak aynı gün
içerisinde onarımı yapılarak devreye alınmıştır.
KAYSERİGAZ’DA GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ, ÇEVRE MEVZUATI
VE ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ’NE UYGUN OLARAK
YÜRÜTÜLMEKTEDİR.
Kayserigaz çevreye, doğaya ve insana atfettiği öneme binaen atık
malzemelerin geri dönüşüm yoluyla üretime kazandırılması amacıyla
geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Tüm geri dönüşüm faaliyet ve süreçleri, Çevre Mevzuatı ve ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde hassasiyetle yürütülmektedir.
Bu bağlamda şirket bünyesinde geri dönüşüme elverişli atıklar
özelliklerine göre sınıflandırılarak yetkili kurum ve kuruluşlara teslim
edilmektedir.
Bakımları yapılan bölge regülatörleri ve istasyonlardan çıkan atık
filtreler gibi materyaller tehlikeli atık sınıfına ayrılarak T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği lisanslı kuruluşlara, diğer
atıklar, elektronik atıklar ve piller ise tehlikesiz atık sınıfına ayrılarak
belediyeler ile yapılan iş birliğiyle bertaraf edilmektedir. Kayserigaz’ın
çevreci ve doğaya saygılı iş anlayışının bir sonucu olarak 2016 yılında
CNG’li araç sayısı 11’e ulaştırılmıştır. Doğal gazlı araç kullanımı,
yıllık %50 mertebesinde yakıt tasarrufu sağladığı gibi, karbondioksit
salımının düşürülmesine de katkıda bulunmaktadır.

DİĞER FAALİYETLER
Kayserigaz’ın 2016 yılında yürüttüğü diğer belli başlı çalışmalar
aşağıda özetlenmiştir.
• Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda 2015 Yılı
Faaliyet Raporu yayınlanarak kamuoyunun ve paydaşların bilgisine
sunulmuştur.
• 10 yıllık kullanım süresini doldurmuş sayaçların kalibrasyon işlem
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
• Türkiye’nin ve Avrupa’nın en kapsamlı eğitim-belgelendirme
firması UGETAM (İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri
Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.) rehberliğinde, Erciyes
Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda
üniversite öğrencileri için planlanan “MYK Kapsamında
Belgelendirme” eğitimi verilmiştir.
• 2017 yılı stratejilerinin ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla tüm
bölüm müdürleri ve sorumluların katılımıyla çalıştay toplantısı
düzenlenmiş; İç ve Dış Çevre Analizleri, SWOT Analizi gibi
çalışmalar yapılmıştır.
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• Kayserigaz İç Tesisat Birimi, 2016 yılında 95 adet firmaya sertifika
vermiştir. 2016 yılında sertifikalı firmalar tarafından Kayserigaz’a
sunulan projeler kapsamında, 16.085 adet doğal gaz iç tesisat,
kazan ve sanayi projesinin onayı gerçekleştirilmiştir. Onaylanan
projelerle 25.088 adet dairenin güvenli ve standartlara uygun bir
şekilde doğal gaz kullanımı sağlanmıştır. Tesisat kabulü sırasında,
abonelere güvenli doğal gaz kullanım kitapçıkları da dağıtılmıştır.
Diğer taraftan adres değişikliği yapan abonelerden gelen 27.755
adet gaz açım işlemi güvenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
• 2016 yılı yatırım planında yer alan Bünyan, Buğdaylı, BarsamaGömeç ve Başakpınar bölgelerinde toplam 4.443 bina, 559
cadde-sokak ve 44 mahalleye ait bilgiler saha çalışması sonucunda
derlenerek GIS’e aktarılmıştır. Böylelikle, bölgeler, yatırımlar
başlamadan önce abonelik işlemlerine hazır hale getirilmiştir.
• Yıl içerisinde imalatı yapılan 406 km ana hat, 153 km servis
hattı, 90 km çelik hat ile birlikte 8.691 adet bina ve 10.259 adet
servis kutusunun sayısal ortamda çizimleri tamamlanarak GIS’e
tanımlanmış ve arşivlemesi yapılmıştır.
• Adres değişiklikleri ve Tahakkuk Birimi’nin tespit ettiği 408 adet
yanlış ya da değişmiş adres verilerinin düzeltmesi yapılarak adres
bilgi sisteminin güncelliği sağlanmıştır.
• Pazarlama Birimi’nden Proje Tasarım Birimi’ne gelen 784 adet
dağınık hat talebinin sahada etüt ve tespiti yapılarak her bir
hattın malzeme, işçilik, yüzey kaplama, dizayn ve harita maliyet
hesaplamaları yapılarak CRM’de kayıt altına alınmıştır.

E-Arşiv
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Kayserigaz, E-Arşiv projesini
2017 yılında kullanıma almayı
hedeflemektedir.

• 14 adet RMS-B ve 12 adet müşteri istasyonu projesi olmak üzere
toplam 311 adet tatbikat projesi yapılmıştır. Orta basınçlı hatlar
üzerinde toplam 73 adet branşman vanası, vana grubu ve bölge
regülatörü giriş vanası projelendirilmiştir. Alçak basınçlı polietilen
hatlar üzerinde toplam 254 adet polietilen vana, ring sisteminde ve
sektör girişlerinde olacak şekilde projelendirilmiştir.
• Dijital Arşiv Birimi’nde, 2016 yılında 1.674.991 adet tarama
gerçekleştirilmiştir. 1.537.491 adet indeks Kayserigaz’ın öz
kaynakları ile dijitalleştirilmiştir.
• Muhaberat Birimi’nde 2016 yılı içinde, 2.247 gelen evrak, 1.622
giden evrak, 3.150 gelen faks, 585 giden kargo ile toplam 7.604
işlem yapılmıştır.
• Muhasebe Birimi tarafından, 2014 yılında hayata geçirilen E-Fatura
sistemi kapsamında yılda yaklaşık 7.500 adet fatura elektronik
ortamda alıcılarına ulaştırılmıştır. 2015 yılı sonlarında E-Arşiv
projesinin çalışmalarına başlanmış ve 2016 yılı içerisinde çalışmalar
son aşamaya getirilmiştir. 2017 yılında E-Arşivin kullanıma
başlanması amaçlanmaktadır.

KAYSERİGAZ 2016 YILINDA 14 ADET RMS-B VE
12 ADET MÜŞTERİ İSTASYONU PROJESİ OLMAK
ÜZERE TOPLAM 311 ADET TATBİKAT PROJESİ
TAMAMLAMIŞTIR.
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Nuri Çorbacıoğlu - Kayseri, Türkiye

KAYSERİGAZ’IN 2016 YILINDA KATILDIĞI
ORGANİZASYON, FUAR VE ETKİNLİKLER
9. EIF Enerji Kongresi ve Fuarı
Enerji sektörünün en kapsamlı organizasyonlarından biri olan
ve 150’den fazla şirketin iştirak ettiği “9. EIF Enerji Kongresi ve
Fuarı”na katılım sağlanmıştır.

2. Erciyes Mükemmellik Zirvesi
Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen “2. Erciyes
Mükemmellik Zirvesi”ne destek olunmuştur.

7. Türkiye Enerji Zirvesi
Enerji sektörünün önde gelen temsilcilerinin yer aldığı
“7. Türkiye Enerji Zirvesi”ne iştirak edilmiştir.

ÖDÜLLER
MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU DOĞAL GAZ HİZMETİ
İLE TAKDİRLE KARŞILANAN KAYSERİGAZ, ÜRÜN
VE HİZMETLERİ İLE YURTİÇİNDEN ÇEŞİTLİ KURUM
VE KURULUŞLARDAN ÖDÜLLER ALMAYA DEVAM
ETMEKTEDİR.
7. Türkiye Enerji Zirvesi’nde Altın Vana Ödülü
Kayserigaz, 2016 yılında gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk
projeleriyle 7. Türkiye Enerji Zirvesi’nde Altın Vana Ödülü’nün sahibi
olmuştur.
Altın Vana Doğal Gaz Piyasası Başarı Ödülleri’nde Kayserigaz, 2015
yılında gerçekleştirdiği Dünya Engelliler Günü ve Yaşlılara Saygı
Haftası ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası
nedeniyle, çocuklara tiyatro ve fidan dikim projesi ile kurumsal
sosyal sorumluluk projeleriyle Altın Vana ödülüne layık görülmüştür.
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GELECEĞE DAİR…
KAYSERİGAZ, 2017 YILINDA DA, KAYSERİ VE
İLÇELERİNİN DOĞAL GAZ İLE BULUŞTURMA
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEKTİR. BU
KAPSAMDA, YEŞİLHİSAR, YAHYALI VE
TOMARZA İLÇELERİNE DOĞAL GAZ
ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAKIN GELECEKTE
BAŞLAYACAKTIR.

KAYSERİGAZ’IN BAŞLICA GÖSTERGELERİ
Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Yatırımlar (milyon TL)
Toplam Abone Sayısı (BBS)
Şebeke Uzunluğu (km)
Toplam Çalışan Sayısı (kişi)

2016
386
361
57
453.047
3.757
116

2015
380
315
45
426.585
3.106
131

Değişim (%)
2
15
27
6
21
-11
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GÜÇLÜ PİYASA KONUMU
TEDARİK GÜCÜ
ULUSLARARASI DENEYİM

54

EWE TURKEY HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2016

EWE ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ’NÜN MESAJI

EWE ENERJİ OLARAK
HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ YENİ
ORGANİZASYON YAPIMIZLA ENERJİ
TİCARETİ, SATIŞ-PAZARLAMA VE
RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDEKİ
YETKİNLİKLERİMİZİ PEKİŞTİREREK
2016 YILINI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE
KAPATTIK.
Müşterilerimize sunduğumuz hizmeti
daha ileriye taşımayı ve daha fazla
müşteriye ulaştırmayı hedefliyoruz.
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2016 yılında, dünyanın büyük ekonomilerindeki belirsizlikler,
bölgemizdeki jeopolitik sorunlar makro ekonomik baskının ve risklerin
artmasına neden oldu. Bu makroekonomik durumun yanı sıra, 2016
yılının özellikle ikinci yarısında ülkemizde yaşanan zorluklar, politik
ve ekonomik belirsizlikler ile petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki
volatilite tüm ticari faaliyet alanları üzerindeki baskıyı artırdı. Tüm
bu gelişmelere karşın EWE Enerji olarak uzun vadeli bakış açımız ve
risk yönetim yaklaşımlarımızla toplam ciromuzu artırarak kârlılığımızı
koruduk.
Enerji piyasasının tam anlamıyla liberalleşeceğini öngördüğümüz
2018 yılı ve sonrası için şirketimizin orta vadeli hedefi olan doğal
gaz ticaretinin yanı sıra perakende elektrik ticaretinde de lider
oyunculardan biri olmak için geride bıraktığımız yılda güçlü adımlar
attığımızı da memnuniyetle ifade etmek isterim.
MÜŞTERİLERİNE HİZMETTE UZMANLAŞMIŞ BİR TEDARİKÇİ OLARAK
EWE Enerji kuruluşundan 2016 yılına kadar ağırlıklı olarak enerji
ticareti ve kurumsal müşterilerine hizmet sunmaya odaklanmış,
bu segmentte sürdürülebilir ve sağlıklı bir performans sergilemeyi
başarmıştır. Bu başarımızın itici gücünü, güvenilir enerji tedarikçisi
kimliğimizle, her koşulda müşterilerimize verdiğimiz sözlerin
arkasında durmamız oluşturmaktadır. Bu niteliğimizin, Türkiye’nin
önde gelen şirketlerinin kurumsal müşteri portföyümüze dahil
olmasını sağladığını ve itibarımızın temel taşını oluşturduğunu
içtenlikle ifade etmek isterim.
Müşterilerimizle karşılıklı fayda ve verimlilik esasına dayalı olarak
geliştirdiğimiz ilişkilerimiz, uzun vadeli ve kalıcı ortaklıkları tesis
etmemizde büyük rol oynamaya devam edecektir. Diğer taraftan
perakende elektrik tedariki alanına yönelik büyüme stratejimizi, Grup
sinerjisine dayalı bir gelişim ekseninde belirlemiş ve uygulamaya
koymuş bulunuyoruz. 2013 yılından bu yana aktif olduğumuz
perakende elektrik tedariki iş alanındaki çalışmalarımızı ülke geneline
yaygınlaştırma kararlılığındayız.
EWE AG’den aktardığımız köklü know-how ve deneyimi, Türkiye
perakende elektrik piyasasında katma değeri yüksek ürün ve
hizmetlere dönüştürerek sektörde öncü olmak adına avantajlı bir
konumda olduğumuzu belirtmek isterim. Bu avantajımızla elektrik
alanındaki istikrarlı büyümemizi ivmelendirerek, Grubumuzun
faaliyet gösterdiği Bursa, Kayseri ve İstanbul bölgeleri başta olmak
üzere Türkiye genelinde müşteri sayımızı hızlı bir şekilde artırmaya
odaklanmış durumdayız.
Bu hedefin başarılması, EWE Enerji’yi müşteriler tarafından tercih
edilen, çok daha güçlü, kârlı ve piyasa payını sürekli büyüten bir
oyuncu olarak önümüzdeki yıllara taşıyacaktır.

Şirketimiz çalışanlara verdiği değeri, insan kaynakları
uygulamalarını geliştirmek üzere yaptığı sürekli yatırımlarla
ortaya koymaktadır. Kişisel ve mesleki gelişimlerini kuvvetle
destekleyen söz konusu yatırımlar ile mevcut yeteneklerini bir
araya getiren çalışanlarımız; piyasayı doğru ve isabetli bir şekilde
yorumlayabilmekte, sektörel verileri analiz edebilmektedir. Tüm
bu özelliklerimiz, EWE Enerji’yi konusunda uzman ve güvenilir bir
iş ortağı olarak öne çıkarmaktadır.
2017’DE ÖNCELİĞİMİZ PERAKENDE SATIŞ ALANINDAKİ
DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAMAK OLACAKTIR.
Stratejik hedeflerimiz kapsamında perakende müşteri
sayımızı önemli oranda artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda,
organizasyonel ve süreçsel yapılanmamızın yanı sıra satış
kanallarımızı ve marka konumlandırmamızı tamamlıyoruz. Bu
çalışmalarımızın neticesinde büyümemizi devam ettirecek,
çeşitlenen hizmetlerimizi güçlü bilgi teknolojileri altyapımız ve
uluslararası tecrübelerimizle birleştirerek müşterilerimizin tüm
EWE Enerji temas noktalarında en iyi deneyimi yaşamalarını
sağlayacağız.
Büyümemize yardımcı olacak en önemli faktörlerden biri de
yönetmelik ve düzenlemelerdeki olumlu gelişmeler olacaktır. Bu
açıdan bakıldığında serbest tüketici limitinin yıllık 2.400 kWh’ye,
bir başka deyişle ortalama aylık 82 TL faturaya denk gelecek bir
seviyeye düşürülmesinin, ulaşılabilir serbest tüketici potansiyelini
önemli oranda artırdığını söylemek mümkündür. Buradan
hareketle, Grubumuzun faaliyet çeşitliliğinin sinerjisinden de
faydalanarak gerek kurumsal gerekse bireysel müşterilerin
ihtiyaçlarına özel oluşturacağımız çözümlerle Türkiye’de sektöre
yön verecek öncü uygulamalara imza atmayı hedefliyoruz.
Tüm bu çalışmalarımızı yaparken T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Rekabet Kurumu
ile gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra enerji sektörünün
gelişimine katkıda bulunan tüm sivil inisiyatifler ile ortak paydada
yürüttüğümüz projelere devam etme kararlılığındayız. İnanıyorum
ki enerji sektöründeki büyüme, kurumlar arası sinerjinin
desteklenmesi ve müşteri odaklı yaklaşımın artması ile mümkün
olacaktır.
Hedeflerimize giden yolda hissedarlarımız, çalışanlarımız,
tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile oluşturacağımız sinerjinin
ve iş birliğinin başarılarımıza yenilerini eklememizde büyük
rol oynayacağı kesindir. EWE Enerji’nin büyüme yolculuğunu
destekleyen ve performansına katkıda bulunan tüm
paydaşlarımıza teşekkür ederim.
Saygılarımla,

YETKİN İNSAN KAYNAĞIMIZ, BÜYÜME ATILIMIMIZI
DESTEKLEYECEK EN ÖNEMLİ GÜCÜMÜZDÜR.
Özellikle ifade etmek isterim ki; şirketimiz, enerji piyasasında hem
lokal hem uluslararası deneyimlere sahip, profesyonel nitelikleri
güçlü, yetkin, analitik düşünüp proaktif karar alabilen ve riski çok
yönlü hesaplayabilen, dinamik bir ekibe sahiptir.

Özkan Akyıldız
EWE Enerji Genel Müdürü
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Müşterilerine tek elden elektrik ve doğal gaz hizmetleri sağlayabilme yetkinliğiyle
farklılaşan EWE Enerji, Türkiye çapında tedarik operasyonları gerçekleştirme
gücüne sahiptir.

GÜVENİLİR ENERJİ TEDARİKÇİSİ, ÖZEL SEKTÖRÜN EN BÜYÜK
PORTFÖYE SAHİP OYUNCUSU
2009 yılında faaliyete geçen EWE Enerji, Türkiye piyasasında doğal
gaz ticaretinin önde gelen oyuncularından biri olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir. Türkiye’de doğal gaz alanında BOTAŞ’tan sonraki en
büyük oyunculardan biri olan EWE Enerji, yıllık 2,5 milyar m3 ticaret
hacmi ile, Türkiye’de özel doğal gaz toptan satış şirketleri arasında
lider konumdadır.
2013 yılında, elektrik tedariki hizmetlerine de başlayan EWE Enerji,
müşteri odaklılık ve güvenilirlik esasları üzerine kurulu ticaret
anlayışı ile serbest tüketici konumundaki müşterilere elektrik tedariki
gerçekleştirmektedir. Müşterilerine tek elden elektrik ve doğal gaz
hizmetlerini sağlayabilme yetkinliğiyle farklılaşan EWE Enerji, Türkiye
çapında tedarik operasyonları gerçekleştirme gücüne sahiptir.
Şirket 2016 yılında, doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi
bölgeleri ve serbest tüketicilere doğal gaz ve elektrik enerjisi
sağlamaya devam etmiştir. EWE Enerji’nin cirosu, 2016 yılında
1.994 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

1.994 milyon TL

EWE Enerji’nin
faaliyetleri
hakkında detaylı
bilgi almak için QR
kodu tarayıcınıza
okutunuz.

EWE Enerji’nin cirosu 2016
yılında 1.994 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.

EWE ENERJİ, 2016 YILINDA BÜYÜYEREK KÂRLILIĞINI KORUDU.
EWE Enerji, doğal gaz ticaretinin yanı sıra kurumsal müşterilerine
doğal gaz tedariki gerçekleştirmekte, müşterilerine ayrıcalıklı hizmet
ve çözümler sunmaktadır.
EWE Enerji, 2016 yılında, doğal gaz piyasasının zor koşullarında,
tedarik gücü ve çeşitliliğinin yanı sıra enerji ticareti, satış-pazarlama
ve risk yönetimi faaliyetlerindeki yetkinlikleri ile büyümesini
desteklemiş ve kârlılığını korumuştur.
Türkiye’nin önde gelen kurumsal firmalarına doğal gaz tedarik eden
EWE Enerji, 2016 yılında EWE Türkiye Grubu’nun dağıtım şirketleri
Bursagaz ve Kayserigaz’ın doğal gaz ihtiyacının tamamını tek başına
karşılamıştır.
2016 yıl sonu itibarıyla, ulaştığı doğal gaz ticaret hacmi ile özel doğal
gaz toptan satış şirketleri arasında sektörün en büyük oyuncusu olan
EWE Enerji’nin 2017 hedefi, pazardaki lider konumunu ileriye taşımak
ve kârlılığını daha da geliştirmektir.

EWE TURKEY HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2016

EWE ENERJİ’NİN ELEKTRİK SATIŞI PİYASASINDAKİ HEDEFİ:
MÜŞTERİ SAYISINI HIZLA ARTIRARAK SEKTÖRÜN LİDER
OYUNCULARINDAN BİRİ OLMAK
EWE Enerji, EWE AG’den aktardığı know-how ve deneyimin yanı sıra
benimsediği müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde, elektrik tedariki
alanında da katma değeri yüksek ürün ve hizmetler sunmaktadır.
2013 yılı itibarıyla elektrik tedarik hizmetlerine başlayan EWE Enerji,
2015 yılında Türkiye enerji piyasasında bir yeniliğe imza atarak,
müşteriye elektrik ve doğal gazı birlikte arzını öngören ilk bundle
satışını da gerçekleştirmiştir.
Elektrik alanındaki istikrarlı gelişimini sürdürmekte olan EWE Enerji,
Grup sinerjisi dahilinde Bursa, Kayseri ve İstanbul başta olmak üzere
Türkiye genelinde müşteri sayısında önemli bir artış ivmesi
yakalamıştır. 2016 yılına kadar elektrik tedarik piyasasında kurumsal
müşterilerine sunduğu hizmet ile büyüyen EWE Enerji, 2016 yılından
itibaren bireysel müşterilere de hizmet sunmaya başlamıştır.
EWE Enerji’nin elektrik tedariki alanında orta ve uzun vadeli hedefi,
görevli perakende şirketlerinin dışında müşteri sayısı bazında en
büyük 3 şirket arasına girmektir.

Bireysel

Enerji ticareti ve kurumsal müşterilerine
hizmette sürdürülebilir ve sağlıklı bir
performans sergileyen EWE Enerji, 2016
yılında yapmış olduğu çalışmalar ile bireysel
müşterilerine hitmet sunmaya başlamıştır.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI VE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİYE
SAHİP ALTYAPISI EWE ENERJİ’NİN ÖNDE GELEN REKABET
ÜSTÜNLÜKLERİDİR.
Enerji sektörü kendine özgü piyasa yapısı ile anlık değişkenlikler
gösteren dinamik bir iş alanıdır. Böylesi bir piyasa ortamında,
nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş teknoloji üzerinde yapılandırılmış
hizmet altyapısı, EWE Enerji’nin temel rekabet üstünlüklerini
oluşturmaktadır.
Söz konusu avantajlarını sürekli geliştirmeyi değişmez bir hedef
olarak kabul eden EWE Enerji, müşteri ihtiyaç ve taleplerine hızlı
ve doğru cevap verebilmek adına BT altyapısını, sistemlerini ve
süreçlerini iyileştirmekte ve değişen ihtiyaçlara göre yeniden
yapılandırmaktadır.
Şirket’in bir diğer odak alanı İK’dır. EWE Enerji, yetkin insan
kaynağının gelişimini sürekli eğitim faaliyetleriyle desteklemekte;
çalışanlarının fikirleri doğrultusunda hayata geçirilen projeler ile
çalışanların katılımını ve artı değer katmasını özendirmektedir.
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Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş teknolojiye sahip altyapısı EWE Enerji’nin
rekabet üstünlüklerini oluşturmakta ve önemli bir avantaj sağlamaktadır.

2016 yıl sonu itibarıyla 50 kişinin görev aldığı EWE Enerji, kadın
çalışan istihdamına önem vermiş ve kadın istihdamını %10 oranında
artırmıştır.
Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş teknolojiye sahip altyapısı EWE
Enerji’nin rekabet üstünlüklerini oluşturmakta ve önemli bir avantaj
sağlamaktadır.
UPGRADE PROJESİ

EWE ENERJİ’Yİ HEDEFLERİNE TAŞIYAN GÜÇ ODAKLARI
Uluslararası ölçekli bir grubun üyesi olmanın getirdiği piyasa
tecrübesi ve güçlü hissedar desteği EWE Enerji’nin piyasa iddiasının
ana temellerini oluşturmaktadır.
EWE Enerji, dinamik bir sektörde, sahip olduğu tedarikçi çeşitliliğinin
sunduğu avantajı; değişime açık ve yenilikçi kurumsal kültürü ve
uzun dönemli bakış açısıyla güçlü performansa dönüştürmekte ve
paydaşları için katma değer üretmektedir.

EWE Enerji 2016 yılında süreç dönüşümünü ve yeniden yapılanmayı
öngören Upgrade Projesi’ni başlatmıştır.
GELECEĞE DAİR…
Söz konusu Proje, EWE Enerji’nin ticaret ve satış şirketine dönüşüm
eşiği olup, organizasyon, BT, İK gibi farklı alanlarda ve aşamalar
halinde yürütülmektedir. 2017 yıl sonunda tamamlanması planlanan
proje ile şirket alt ve üst yapısında büyüme planlarına uygun
ilerlemeler sağlanması beklenmektedir.

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE BİR İLK: PORTFÖY DEVRİ
EWE Enerji, piyasada arz ve talep cephelerinde yaşanan gelişmeleri
proaktif aksiyonlar alarak değerlendirmektedir.

EWE Enerji’nin doğal gaz iş kolundaki öncelikli hedefi; Türkiye doğal
gaz piyasasında sürdürülebilir ve kârlı büyüyerek müşterilerine
güvenilir ve kesintisiz doğal gaz arzını sürdürmektir.
Elektrik tedarik iş kolunda ise EWE Enerji; perakende satış alanındaki
dönüşümünü tamamlayarak kurumsal ve bireysel müşterilerinin
ihtiyaçlarına özel tasarlayacağı ürün ve çözümlerle farklılaşmayı
hedeflemektedir. EWE Enerji bu kapsamda, müşteri odaklı
yaklaşımı ile müşteri sayısını artırmaya ve yenilikçi iş modelleri ile
Türkiye’de sektöre yön verecek öncü uygulamalara imza atmaya
odaklanmaktadır.

EWE Enerji, 2016 yılında, Türkiye elektrik piyasasında bir ilke imza
atarak müşteri portföy devri gerçekleştirmiştir. Hedef müşterilerin
portföye katılmasının ardından EWE Enerji’nin hizmet sunduğu
müşteri sayısı Türkiye genelinde önemli oranda artış göstermiş,
yaklaşık 50 şehirde yeni müşteri kazanımı sağlanmıştır.

EWE ENERJİ’NİN BAŞLICA GÖSTERGELERİ
Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Toplam Çalışan Sayısı (kişi)

2016
1.994
415
50

2015
1.540
408
43

Değişim (%)
29
2
16
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GELECEĞE DAİR…
SADECE BİR ENERJİ TEDARİKÇİSİ OLMANIN ÖTESİNDE, EV VE İŞ YERLERİNİZ İÇİN
HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK AKILLI HİZMETLER SUNUYORUZ. DÜNYAYA SİZİN
GÖZLERİNİZDEN BAKIP BİR ADIM SONRASINI DÜŞÜNEREK, HEP BİR ADIM ÖNDE
OLMANIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.
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GÜNEŞ ENERJİSİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
ENERVAY
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ENERVİS GENEL MÜDÜRÜ’NÜN MESAJI

BAŞARILI BİR YILI GERİDE BIRAKMIŞ
BULUNUYORUZ.
Misyonunu, enerji piyasasının ihtiyaç
duyduğu operasyonel hizmetleri;
sektörel bilgi birikimi, tecrübeli
insan kaynağı ve gelişmiş teknolojik
altyapısı ile müşteri memnuniyetini
esas alarak rekabetçi koşullarda
sunmak şeklinde belirlemiş olan
Enervis, 2016 yılının değişken
koşullarında başarılı bir performans
sergilemiştir.
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Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelenin global ölçekli bir
hedefe ve önceliğe dönüştüğü günümüzde; Enervis’in hizmetleri
arasında yer alan enerji verimliliği, verimlilik artırıcı yatırımlar, enerji
ve karbon yönetimi ile teknolojik çözümlerimiz, Türkiye’nin karbon
emisyonu azaltımı konusunda ulusal hedeflerinin yakalanması,
sanayimizin verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılması açısından da
kilit değerdedir.

uygulamalar sunmakta ve çok sayıda iyi uygulamayı hayata
geçirmektedir. 2016 yılında, müşterilerimize sunduğumuz bir
diğer yenilik, ISO 50001 danışmanlık hizmeti faaliyetlerine
başlamamızdır. Bu yeni hizmetimiz, müşterilerimizle uzun soluklu
iş birlikleri gerçekleştirmemiz açısından bize yeni bir kulvar
açmıştır.
İLK SOLAR EPC PROJEMİZİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİMİZ
YOĞUNLAŞMIŞTIR.
Şirketimiz, 2016 yılında enerji verimliliği alanında, 5.000 TEP ve
üstü enerji tüketimi olan sanayi tesislerinde 4 yıllık dönemlerde
yapılması yasal bir zorunluluk olan enerji etüt faaliyetlerine
odaklanmıştır. Enervis, bu kapsamda, tekstil, otomotiv, seramik,
cam, demir-çelik, gıda, metal endüstrisi gibi farklı sektörlerden 137
projeyi başarıyla tamamlamıştır. Müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz
enerji verimliliği projelerinde, EWE Grubu’nun bu iş kolunda yıllara
sari olarak geliştirdiği know-how’ı, yaygın ve kalıcı etki üretecek
bir yaklaşımla değerlendirme fırsatı bulmuş ve sanayide faaliyet
gösteren paydaşlarımıza katma değeri yüksek bir ürün olarak sunmuş
bulunuyoruz.
Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan
araştırmalara göre, Türkiye’de enerji tüketiminin yaklaşık %25’i
sanayi tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı çalışmalar, yüksek
enerji yoğunluğuna sahip demir-çelik, çimento gibi sektörler
başta olmak üzere, Türkiye’de sanayi alanında enerji verimliliği
potansiyelinin %25’ler mertebesinde olduğunu işaret etmektedir. Söz
konusu ölçümler, enerji verimliliğinin önemini bir kat daha artırmakta
ve bu sahayı büyüme alanı olarak tanımlamaktadır.
Makro ölçekte baktığımızda ise, ülkemizin uluslararası platformlarda
taahhüt ettiği karbon emisyonu azaltımı hedeflerine ulaşması
açısından da enerji verimliliğinin son derece önemli bir süreç olduğu
görülmektedir. Sektörü her ne olursa olsun, sanayi şirketlerinin,
zaman geçirmeksizin enerji verimliliği yatırımlarına yönelmeleri ve
gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.
Diğer yandan enerji etütleri ile talep edilen enerji seviyesine
ulaşılamayacağı bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, gerekli mevzuat
değişiklikleri ile enerji faturasını, enerjiyi verimsiz kullananların
daha fazla ödemesi gibi kesin ve köklü birtakım çözümlere ihtiyaç
olduğunu düşünüyoruz.

2016 yılında attığımız bir diğer önemli adım ise, Kayseri
İncesu’daki Güneş Enerjisi Santrali Projesi’nin tamamlanmasıdır.
Enervis, santralin anahtar teslim uygulamasını (EPC) üstlenmiş ve
EWE Turkey Holding’in Türkiye’deki ilk solar projesi kapsamında
güneş panellerinin yanı sıra 50 civarındaki inverterin montajını da
başarıyla gerçekleştirmiştir.
2017 YILINI ENERJİ VERİMLİLİĞİ YILI OLARAK BELİRLEDİK.
Enervis, 2017 yılını, kurumsal hedefleri doğrultusunda “enerji
verimliliği uygulamaları yılı” olarak belirlemiş bulunmaktadır.
Enerji verimliliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz her proje,
ürettiğimiz paydaş değerini artırmanın ötesinde, net enerji
ithalatçısı olan ülkemizin cari açığına doğrudan ve/veya dolaylı bir
pozitif katkıyı da işaret etmektedir.
2016 yılında altyapısını oluşturduğumuz ve bir çok sektörde
uygulama imkânı bulduğumuz enerji verimliliği uygulamaları
çözümlerimizle, 2017 yılında da müşterilerimizin yanında yer
alacak ve sektöre ilham veren yeniliklerle Grubumuz’un ve
ülkemizin geleceğine hizmet etmeyi sürdüreceğiz.
Diğer taraftan, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
bina ve sanayi alanındaki yetkili şirketi olarak, 2017 yılında
devlet tarafından verilen hibe ve teşvik başvurularında da
müşterilerimize hizmet sunmaya devam edeceğiz.
Özetle, 2017 yılında da gerek diğer Grup şirketlerimizle gerek iş
ortaklarımızla sinerjik bir iş birliği içerisinde, ortaklaşa çalışmalar
gerçekleştirerek Grubumuz’un kârlılığına ve sürdürülebilir
büyümesine katkıda bulunacağız. Bu vesileyle performansımıza
emeği geçen başta çalışanlarımız, hissedarlarımız ve
müşterilerimiz olmak üzere, bütün paydaşlarımıza teşekkür
ederim.
Saygılarımla,

ENERVAY MODELİ İLE PERFORMANS GARANTİLİ, ANAHTAR
TESLİM UYGULAMALAR SUNUYORUZ.
Enerji verimliliği piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin
danışmanlığın yanında yatırımcıya güven veren, ihtiyaç ve
beklentileri çağdaş yöntemlerle karşılayan iş modelleri ve çözümleri
de sunmaları gerekmektedir. Enervis, 2014 yılından beri EnerVAY
(Enerji Verimliliği Artırıcı Yatırımlar) iş modeli ile müşterilerine
finansal çözümler de içeren performans garantili, anahtar teslim

Osman Kipoğlu
Enervis Genel Müdürü
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Enervis, EWE Turkey Holding’in Kayseri İncesu’daki Güneş Enerjisi Santrali Projesi
kapsamında, santralin anahtar teslim uygulamasını (EPC) üstlenmiştir.

ENERJİ HİZMETLERİ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ ŞİRKETİ, GÜVENİLİR
ÇÖZÜM ORTAĞI
ENERVİS HAKKINDA
Enerji ve dağıtım sektöründe uzmanlaşmış bir servis sağlayıcı olan
Enervis, faaliyetlerine 2012 yılında başlamıştır. Genel Merkezi
İstanbul’da olan Enervis, operasyonlarını Bursa ve Kayseri’deki
şubeleri ile yürütmektedir. Enervis üç alana odaklıdır:
• Etüt ve danışmanlık hizmetleri,
• Enerji verimliliği uygulamaları (EPC),
• Güneş enerji santrali kurulum ve işletmesi (EPC)
Enervis’in müşterilerine sunduğu hizmetler ve uzmanlaştığı alanlar
arasında; sanayide ve binalarda enerji verimliliği danışmanlığı ve
uygulamaları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı,
yenilenebilir enerji sistemleri danışmanlık ve uygulamaları, teknikmesleki eğitim, doğal gaz altyapı yapım hizmet faaliyetleri, iç
tesisat kontrol, sayaç kalibrasyonu, sayaç okuma, gaz kesme-açma
bulunmaktadır.
Enerji hizmetleri sektöründe öncü şirket konumunda olan Enervis,
çevreci, verimli ve kaliteli çözümleri, grup şirketleri arasındaki
sinerjik iş birliğini ve yetkin insan kaynağını kullanarak müşterilerine
sunmaktadır.
ANAHTAR TESLİM HİZMETLER, PERFORMANS GARANTİLİ İŞ
MODELİ (ENERVAY)
Türkiye’de enerji verimliliği alanının lider hizmet sağlayıcılarından
olan Enervis’in rekabet avantajları, anahtar teslim çözümleri ve
performans garantili iş modelidir.
Türkiye’nin ilk ve tek ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesinin
sahibi enerji verimliliği danışmanlık şirketi Enervis, 2016 yılında
danışmanlık işkolunda, enerji yönetim sistemi kurulum danışmanlığı
çalışmalarını başlatmış ve hizmet yelpazesini genişletmiştir. Diğer
yandan Şirket, Türkiye’nin enerjisini verimli kullanması amacıyla,
EWE AG’nin uluslararası platformda sahip olduğu enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji konularındaki know-how’ını yurtiçi piyasa bilgisi
ile harmanlayarak kullanmaktadır.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesinin yanında, Enervis’in sahip
olduğu diğer sertifikalar; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi, ve ISO 17025 TURKAK Akreditasyon Sertifikası’dır.
Ayrıca EPDK Yapım Hizmet Sertifikası, YEGM Bina ve Sanayide yetkili
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi (EVD) sertifikalarına sahiptir.

Enervis’in faaliyetleri
hakkında detaylı
bilgi almak için QR
kodu tarayıcınıza
okutunuz.

2016 YILI FAALİYETLERİ
Sektörünün öncü firmalarından biri olan Enervis, 2016 yılı boyunca
farklı iş kollarından müşterilerine katma değeri güçlü ürün, hizmet ve
çözümler sunmuştur. Şirket, sergilediği performans ile enerji değer
zincirindeki varlığını daha da güçlendirmiştir.
GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ ANAHTAR TESLİM UYGULAMASI – İLK
SOLAR EPC PROJESİ
Enervis, EWE Turkey Holding önderliğinde 2016 yılı Ağustos
ayında Kayseri İncesu’da başlatılan Güneş Enerjisi Santrali
Projesi kapsamında, santralin anahtar teslim uygulamasını (EPC)
üstlenmiştir.
Proje dahilindeki çalışmalarını, 2016 yılı Aralık ayında tamamlayan
Enervis, solar EPC alanındaki ilk çalışmasını başarıyla tamamlamıştır.
GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ HAKKINDA…
Güneş Enerjisi Projesi, Kayseri İncesu’da 52.000 m2’lik bir alana,
yaklaşık 12.500 adet güneş panelinden oluşan, 3 MW kurulu
güce sahip olan santral, yıllık yaklaşık 5 milyon kWh üretimle
2.300 hanenin elektrik ihtiyacını yenilenebilir ve temiz enerji
kaynaklarından karşılayacaktır. Projede 50’ye yakın personel görev
alırken, güneş panellerinin yanı sıra 50 adet inverterın da kurulumu
gerçekleştirilmiştir.
Yapımı esnasında dünyadaki en iyi uygulamaların baz alındığı santral,
EWE AG’nin yenilenebilir enerji alanındaki engin know-how’ını
EWE Turkey Holding’in yerel bilgi birikimi ile buluşturarak ve gerek
yurtiçinde gerekse yurtdışındaki pek çok projeye örnek teşkil etmiştir.
Projenin, Nisan 2017 tarihinde şebekeye enerji sağlaması
öngörülmektedir.
TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ (ENERGY EFFICIENCY IN
TURKEY NOW - EnEffTurN)
Enervis’in, EWE AG iş birliğinde, Türk sanayicisine destek sunma
hedefiyle 2015 yılında başlattığı Türkiye’de Enerji Verimliliği EnEffTurN (Energy Efficiency in Turkey Now) Projesi’ne 2016 yılında
devam edilmiştir.
Proje kapsamında, Almanya’da yaygın olarak kullanılan DIN 16247
normu ışığında EWE AG’nin enerji verimliliği ve yönetimi felsefesi
Türkiye piyasasına aktarılmaktadır.
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EnerVAY modeli; Projelendirme, Performans
Garantisi, Uygulama ve Finansman, Ölçüm
ve Doğrulama, Geri Ödeme ve Bakım olmak
üzere 6 aşamadan oluşmaktadır.

EnerVAY MODELİ UYGULAMA ALANLARI;

Alman Çevre Bakanlığı’nın hibe desteği ile gerçekleştirilen çalışma
çerçevesinde, EWE AG’nin rehberliğinde ve Enervis yetkililerinin
moderatörlüğünde, Bursa ve Gebze’den 20 sanayi kuruluşunun
katılımı ile Almanya’nın Bremen şehrinde atölye çalışmaları
düzenlenmiştir. Atölye çalışmalarında Türkiye ve Almanya’daki enerji
verimliliği çalışmaları değerlendirilmiş; katılım gösteren işletmelerin
enerji kullanıcılarının belirlenmesi, ölçüm noktalarının tespiti, enerji
tüketimini etkileyen parametreler ve performans göstergelerinin
belirlenmesi gibi aktiviteler gerçekleştirilmiştir.
Enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik stratejisi hakkında verilen bilgilerin
yanı sıra, EWE AG’nin uygulamasını yapmış olduğu dünyada güneş
enerjisinden elektrik enerjisi üreten iki stadyumdan biri olan Weser
Arena gezileri düzenlenmiş ve EWE AG’nin sunduğu hizmetler örnek
uygulamalar yerinde incelenmiştir.
Ekim 2017’de tamamlanması planlanan EnEffTurN ile;
• Türkiye’de enerji verimliliği bilincinin artırılması,
• farklı sektörlerden sanayi işletmelerinin enerji tüketim profillerinin
ortaya çıkarılması,
• iyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesi,
• işletmelerdeki enerji verimliliği iyileştirme projelerinin tespiti,
• işletme enerji yöneticilerinin enerji ön etüdü konusunda
yetkinliğinin artırılması
hedeflenmektedir.
EnerVAY İŞ MODELİ
Enervis’in 2014 yılında EWE AG’nin katkısı ile Türk sanayicisine özel
başlattığı Enerji Verimliliği Artırıcı Yatırımlar-EnerVAY İş modeli ile
müşterisine;
• anahtar teslim hizmet,
• enerji performans garantisi,
• şeffaflık,
• finansman ve
• sistem garantisi
gibi önemli avantajlar sağlamaktadır.
EnerVAY modeli; Projelendirme, Performans Garantisi, Uygulama ve
Finansman, Ölçüm ve Doğrulama, Geri Ödeme ve Bakım olmak üzere
6 aşamadan oluşmaktadır. Yapılan yatırımın geri ödemesinin elde
edilen enerji tasarrufu üzerinden, aylık bazda alındığı EnerVAY modeli
ile sanayicilerden enerji verimliliği projeleri için herhangi bir ek bütçe
talep edilmemektedir.

EWE AG’nin bilgi ve know-how’ından da yararlanarak ürün
yelpazesini daha da genişleten Enervis;
• Anahtar teslim verimli tesisi kurulumu,
• Enerji Ölçme ve İzleme Sistemleri,
• Atık Isı Geri Kazanımı Sistem Çözümleri,
• Atık Isından Elektrik Üretimi, Basınçlı Hava Optimizasyonu,
• Kojenerasyon / Trijenerasyon Sistemleri,
• Dolaşımlı Tip Akışkan Yataklı Kazan Uygulamaları,
• Elektrostatik Filtre Sistemleri,
• EWECOOL Nemlendirme Esaslı (Adyabatik - Evaporatif) Soğutma
Sistemi,
• Isı Pompası Sistemleri,
kurulumlarını anahtar teslimi, performans garantili olarak hayata
geçiren uygulama taahhüt (EPC) hizmeti vermektedir.

2016 YILINDA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 7 SEKTÖRÜNDE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI YAPILDI.
Enervis 2016 yılında enerji verimliliği uygulamalarına ağırlık vererek,
uygulama alanlarını genişletmiştir. Bu bağlamda, öncelikle sanayi
kuruluşlarının enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar
yürütülmüştür.
Geçmiş yıllarda çalışma alanlarını tekstil ve otomotiv ağırlıklı olarak
sürdüren Enervis, 2016 yılında bu iş kollarına ek olarak; cam, demirçelik, gıda, metal endüstrisi, seramik gibi çeşitli sektörlere de hizmet
sunmaya başlamış ve sektörel deneyimlerini artırmıştır.
2016 yılında Enervis, Türkiye çapında birçok şehirde (İstanbul,
Ankara, Eskişehir, Çanakkale, Manisa, Çorum, Uşak gibi) ve sektörde
birçok farklı firma için danışmanlık, etüt ve uygulama çalışmaları
gerçekleştirmiştir. 137 adet Enerji Verimliliği Projesi çalışılmıştır.
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Enervis, 2016 yılında, konutlarda ve sanayi kuruluşlarında enerji verimliliği ve
tasarrufu sağlayacak pratik yöntemler ve çözüm önerileri sunmaya devam etmiştir.

Projesi ile, karbondioksit
843,6 ton CO2 Polyteks
salımında yıllık 843,6 ton düşüş
ve 2.500’den fazla ağaca eşdeğer
pozitif bir katkı ortaya çıkmıştır.

Enervis, geliştirmiş olduğu performans garantili anahtar teslim iş
modeli EnerVAY ile Bursa merkezli tekstil şirketi Polyteks firmasında
Basınçlı Hava Hattı Revizyonu Projesi’ni hayata geçirmiştir.

ENERVİS, NİLÜFER BELEDİYESİ’NE ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETİ
VERDİ.
2016 yılında Enervis, Bursa Nilüfer Belediyesi’ne ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi kurulumu konusunda danışmanlık hizmeti
sunmuştur. Söz konusu Sistem ile Nilüfer Belediyesi sürdürülebilir
şehircilik anlayışı doğrultusunda faaliyet gösterdiği binalarda
enerji verimliliği sağlamayı ve hizmet binalarında enerji tüketimini
azaltmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte Belediye çalışanlarına
bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri de verilmiştir.

Türk sanayisi için bir örnek teşkil edecek olan projenin maliyeti
20 ayda kendini amorti edecektir. Proje çerçevesinde, Polyteks’in
enerji harcamalarında önemli miktarda tasarruf elde edileceği
öngörülmektedir. Enerji verimliliğinin yanı sıra çevreye katkısıyla
da öne çıkan ve 3 aylık bir çalışma sonucu gerçekleştirilen Proje
sonucunda, karbondioksit salımında yıllık 843,6 ton düşüş ve
2.500’den fazla ağaca eşdeğer pozitif bir katkı ortaya çıkmıştır.

ENERVİS’TEN KONUTLARDA %30’A VARAN TASARRUF ÖNERİLERİ

PROJE İLE SAĞLANAN KAZANIMLAR

Isı kaybına ve yüksek tutarlı faturalara neden olan ve binanın toplam
inşaat maliyetinin sadece %3’ünü oluşturan ısı yalıtımları, yıllık yakıt
tüketiminde yaklaşık %50 oranında tasarrufa yol açmaktadır. Çevre
dostu olmasının yanı sıra, binanın ortalama ömrünün de uzamasına
imkân tanımakta ve insanların yaşam kalitesinin artırmasında rol
oynamaktadır.

Projenin temel amacı, işletme içerisinde 7,5 bar basınçta kullanılan
basınçlı hava tesisatını, işletmenin daha düşük basınçta hava ihtiyacı
olan üretim noktaları için ayırarak işletmedeki bazı kompresörleri
daha düşük basınçta çalıştırmak ve bu suretle enerji verimliliği
sağlamaktır.
Bu amaca yönelik olarak, tesisatta, 11 adet kompresörün 8’inin daha
düşük basınçta çalıştırılmasını sağlayacak revizyonlar yapılmıştır.
Revize edilen basınçlı hava tesisatının tamamı;
• spesifik enerji tüketimlerinin,
• sistemde meydana gelebilecek arıza durumların,
• sistemde tanımlanmış olan alarm durumlarının,
• sağlanan enerji tasarrufunun
sürekli olarak izlenerek, yönetici ekranına anlık bilgi akışını sağlayacak
şekilde kontrol altına alınmış, izleme ve otomasyon sistemi
geliştirilmiştir.
Projede kullanılan SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözlemleme
Sistemi) sayesinde, tüm süreçlerdeki kazanımların takibi ve kaydı
yapılabilmektedir.
Aynı işi daha az maliyet ve elektrik tüketimiyle yaparak enerji
tasarrufu sağlayan Basınçlı Hava Hattı Revizyonu Projesi, hem
kullanılan sistem ve ekipman kalitesi hem de uygulanan Enerji
Performans Sözleşmesi (EPS) iş modeli açısından Türk sanayinde
örnek teşkil etmiştir.

Enervis, 2016 yılında gerek katıldığı etkinliklerde gerek eğitim
çalışmalarıyla, enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmeye, artan
enerji tüketimine karşı konutlarda ve sanayi kuruluşlarında enerji
verimliliği ve tasarrufu sağlayacak pratik yöntemler ve çözüm
önerileri sunmaya devam etmiştir.

Enervis’in yaptığı araştırmalar ve uygulamalar doğrultusunda beyaz
eşyalardan aydınlatmalara, kapı, pencere ve çatılardan ısıtıcılara
kadar çeşitli önlemler alındığında, konutlarda %30’a varan enerji
tasarrufu sağlandığı gözlenmiştir.
DİĞER FAALİYETLERDEN SATIR BAŞLARI
Enervis’in 2016 yılında yürüttüğü diğer çalışmalar aşağıda
özetlenmiştir.
• Türk Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) üyelerine “Sanayide
Enerji Verimliliği ve Yönetimi” konusunda bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
• 11 Mayıs 2016 tarihinde, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde
(DOSB) “Sanayide Enerji Verimliliği ve Finansal Çözüm Önerileri’’
konulu bir seminer düzenlemiştir. 30 firmadan yaklaşık 45
sanayicinin iştirak ettiği seminer çerçevesinde; enerji verimliliği
uygulamaları ve enerji verimliliği teşvikleri, VAP, finansman desteği
ve EnerVAY modeli hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
• Enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturarak toplumun
bilinçlendirilmesini sağlamak hedefiyle 2010 yılında kurulan
Enerji Yönetimi Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu üyesi ve 2013
yılından beri Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) üyesi olarak
çalışmalar sürdürülmektedir.
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GELECEĞE DAİR…
ENERVİS, 2017 YILINDA;
DAHA GENİŞ ÖLÇEKLİ
PROJELER ÜSTLENMEYİ
VE FARKLI BİR SATIŞ
STRATEJİSİ BENİMSEYEREK,
YENİ GELİŞTİRDİĞİ
UYGULAMA ÜRÜNLERİNİ
PAZARA SUNMAYI
HEDEFLEMEKTEDİR.

ENERVİS’İN 2016 YILINDA KATILIM SAĞLADIĞI ORGANİZASYON,
FUAR VE ETKİNLİKLER
• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)
tarafından Bursa’da düzenlenen “4. OSB Çevre Zirvesi”ne katılarak
Gümüş Sponsor olarak destek sunulmuştur.
• Tofaş’ın sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bayiler,
tedarikçiler ve iş ortakları ile “Enerji Günü”nde bir araya gelinerek
enerji verimliliği hakkında bilgilendirme yapılmış ve otomotiv
sektöründeki deneyimler paylaşılmıştır.
• 35. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde, T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
tarafından organize edilen “7. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı”na
katılım sağlanmıştır. Enerji Tedarik Sözleşmelerinin Türkiye’de
Uygulanabilirliği ve Enerji Verimliliğinde EWE Vertrieb-Enervis İş
Birliği konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir.
• Enerji Verimli Ekonomi Avrupa Konseyi’nin (eceee) organizasyonu
ile 12-14 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de
düzenlenen “Endüstriyel Verimlilik 2016 Konferansı”nda konuşmacı
olarak yer alınmış ve Türkiye’den katılan tek şirket olunmuştur.
• Bursa Makine Mühendisleri Odası’nda mühendislere yenilenebilir
enerji ve enerji verimliliği konularının ele alındığı eğitimler
düzenlemiştir.

GELECEĞE DAİR…
Enervis, 2017 yılında; geliştirdiği iş modelleri ile enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji uygulamalarında Türkiye’nin önde gelen enerji
hizmet ve danışmanlık şirketlerinden biri olmayı hedeflemektedir.
Şirket, EWE Enerji iş birliğinde geliştirmekte olduğu yeni iş modeli Isı/
Enerji satışı projelerini hayata geçirerek daha geniş ölçekli projeler
üstlenmeyi öngörmektedir. Diğer taraftan, Enervis, farklı bir satış
stratejisi benimseyerek, yeni geliştirilen uygulama ürünleri pazara
sunmayı da hedeflemektedir.
Enervis, Grup şirketleri EWE Enerji ve Millenicom ile satış konusunda
sinerjik bir iş birliği geliştirmeyi amaçlamakta; anahtar teslim verimli
tesis kurulumu konusunda geçen yıl altyapısını güçlendirerek,
2017 yılında bu alanda projelendirme ve uygulama çalışmaları ile
Türkiye’de yeşil sanayi oluşumuna katkı vermeyi hedeflemektedir.
Şirket, lisansız güneş enerji kurulumunda oldukça önemli ve kritik bir
yıl olan 2017 yılında EPC piyasasında konumunu sağlamlaştırmayı ve
önemli projelere imza atmayı amaçlamaktadır.

ENERVİS’İN BAŞLICA GÖSTERGELERİ
Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Toplam Çalışan Sayısı (kişi)

2016
120
77
306

2015
85
64
286

Değişim (%)
41
20
7
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REKABETÇİ HİZMETLER
KULLANICI DOSTU ÇÖZÜMLER
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

70

EWE TURKEY HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2016

MİLLENİCOM GENEL MÜDÜRÜ’NÜN MESAJI

2016 YILININ OCAK AYINDA EWE
TURKEY HOLDİNG BÜNYESİNE
KATILAN MİLLENİCOM, İLK
FAALİYET YILINDA BÜYÜMEYE
VE YENİDEN YAPILANMAYA
ODAKLANARAK BAŞARILI BİR
PERFORMANS KAYDETMİŞTİR.
Gerçekleştirdiğimiz yeniden
yapılanma çalışmaları çerçevesinde,
teknik altyapısını geliştiren
Millenicom, organizasyon yapısında
da değişikliğe giderek uçtan uca bir
güncellenme ve piyasa koşullarına
uyum sağlama sürecinden başarıyla
geçmiştir.
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Şirketimiz, bu süreçte büyük önem atfettiğimiz müşteri ve çalışan
memnuniyeti alanlarında yeni çalışmalara imza atmış ve hayata
geçirdiği projelerin meyvelerini hızla toplamaya ve performansına
yansıtmaya başlamıştır. Memnuniyetle paylaşmak isterim ki, Şirketimiz,
EWE Turkey Holding bünyesindeki ilk yılında gerek müşteri gerek çalışan
memnuniyeti eksenlerinde son derece rekabetçi bir noktaya gelmiştir.
ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRLERİ ARASINDA PAZAR PAYINI
ARTIRAN TEK ŞİRKETİZ.
Yürüttüğümüz sistematik projelerimiz ve çabalarımızın bir sonucu
olarak Millenicom, 2016 yılında yüksek rekabetçi bir ortamda alternatif
telekom operatörleri arasında pazar payını artıran tek şirket olmuştur.
Şirketimiz, aynı dönemde, Türkiye genelinde pazar payı artıran 3
telekomünikasyon operatöründen biri olarak hissedar ve paydaş değerini
önemli oranda geliştirebilmiştir.
İLK KONSEPT BAYİMİZ, BURSA’DA MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET
SUNMAYA BAŞLAMIŞTIR.
2016 yılında kaydettiğimiz önemli gelişmelerden biri de, ilk konsept
bayimizin açılışıdır. Bursa’da hizmet sunmaya başlayan ilk konsept
bayimiz, hem müşterilerimizle birebir iletişim kurarak diyaloğumuzu
geliştirmek hem de onlara daha fazla ve kapsamlı ürün ve hizmet
yelpazesi sunmak adına önemli bir adım olmuştur.
Daha çok müşteriye ulaşma ve müşterilerimiz ile daha proaktif bir
iletişim kurma hedeflerimiz kapsamında, önümüzdeki dönemde de
bayilerimiz aracılığıyla büyümeye ve sayıca çok daha fazla şehirde ve
noktada Millenicom markasıyla müşterilerimize katma değeri yüksek
hizmetlerimizi sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
TÜRKİYE’NİN EN GENİŞ FİBER AĞ ALTYAPISINA SAHİBİZ.
Millenicom 2016 yılında teknik altyapısında zenginlik sağlamak
amacıyla da çeşitli çalışmalar yürütmüş; müşteri memnuniyetini ve
hizmet kalitesini artırmak doğrultusunda projeler hayata geçirmiştir.
Bu bağlamda Şirketimiz, geliştirdiği iş birliği ile müşterilerine Turkcell
Superonline fiber altyapısı hizmeti de sunmaya başlamıştır.
Türk Telekom altyapısının ardından Superonline altyapısını da
portföyümüze dahil etmemizle birlikte, Türkiye’nin en geniş fiber ağ
altyapısına sahip şirketi unvanını da kazanmış bulunuyoruz. Millenicom,
bugün, her iki altyapının da alım-satımını gerçekleştirebilen az sayıdaki
hizmet sağlayıcıdan biri konumundadır. 2016 yılında Türkiye’nin
önde gelen firmalarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri kapsamında
müşterilerimize indirimli ve değer önerisi yüksek kampanyalar sunan
Şirketimiz, EWE Türkiye Grubu bünyesinden de yeni müşteri kazanımına
yönelik adımlar atmış; çapraz satış imkânlarını değerlendirmeye
odaklanmıştır.
2016 YILINDA MİLLENİCOM, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BULUT
SANTRAL AĞINA SAHİP TELEKOM ŞİRKETİ KONUMUNA ULAŞMIŞTIR.
Millenicom kurulduğu günden beri, her sektörden farklı ölçekteki
firmalar için bilişim giderlerinin azaltılmasını hedeflemiş, insan gücünün
verimli ve etkin kullanımına yönelik yenilikçi çözümler üretmeye
odaklanmıştır.

Söz konusu hedefimize paralel olarak, Türkiye ekonomisinin
dinamosu olan KOBİ’lerin ihtiyaçlarına cevap vermek adına devreye
aldığımız Bulut Santral hizmetimiz ile 2016 yıl sonu itibarıyla 7 bini
aşkın kullanıcıya ulaşmış bulunuyoruz.
Ulaştığımız kullanıcı sayısı, aynı zamanda, Millenicom’un Türkiye’nin
en büyük Bulut Santral ağlarından birine dönüştüğünün de ifadesidir.
Türkiye’nin ilk bulut iletişim çözümüne imza atan, telekomünikasyon
sektöründe tek elden entegre çözümler sunan Şirketimiz, önümüzdeki
dönemde kurumsal ve bireysel müşterilerinin her türlü bilişim
ihtiyaçlarını kesintisiz bir biçimde karşılamaya devam edecektir.
2017 YILINDA PAYDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ.
2017 yılında Grup içi ve dışında sinerjik iş ortaklıkları geliştirmeye,
müşteri portföyünü genişletmeye ve kârlı bir Şirket olma yolunda
emin adımlar atmaya devam edeceğiz.
2017 yılında da çalışan ve müşteri memnuniyetini daha da artırıp,
dijital projeler ve yeni iş birlikleriyle hizmet kalitemizi en üst
seviyelere taşımayı hedefliyoruz. 2016 yıl sonu itibarıyla 136 kişiye
ulaşan uzman ekibimizle, alternatif telekomünikasyon sektörünün
önde gelen katılımcılarından biri olmayı ve çıtayı sürekli yükseltmeyi
sürdüreceğiz.
Millenicom, 2017 yılı ve gelecek dönemlerde de çalışanlarımız
ve müşterilerimiz başta olmak üzere, siz değerli paydaşlarımızın
destekleri ve tercihleri ile yenilikçi çözümler geliştirmeye ve
sektöründe kalitenin ve güvenin simgesi olmaya devam edecektir.
Proaktif ve stratejik yaklaşımımızla, telekomünikasyon sektörünü
küresel ölçekte etkileyen trendleri yakından izlemeye ve Türkiye
pazarına yalın ve değer önerisi güçlü çözümler ve hizmetler sunmaya
kararlıyız. Bu eksende, ihtiyacımız olan hissedar desteğine sahip
olduğumuz gibi, geleceğe odaklı ve dinamik insan kaynağımız bu
iddiamızı gerçekleştirmemiz için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi ve
platformu bize sunmaktadır.
2016 yılı performansımıza ve atılımlarımıza katkıda bulunan, emek,
inanç ve özverisi ile yanımızda yer alan öncelikle müşterilerimiz ve
çalışanlarımız olmak üzere tüm iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza
teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Meltem Şahin
Millenicom Genel Müdürü
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Millenicom’un, 2016 yıl sonu itibarıyla toplam abone sayısı 150.000’i aşmıştır.

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE TEK ELDEN ENTEGRE
ÇÖZÜMLER, AYRICALIKLI ÜRÜN VE HİZMETLER
2004 yılında European Telecommunication Holding AG tarafından
kurulan Millenicom, 2016 yılının başında EWE Turkey Holding
bünyesine katılmıştır.
25.000’den fazla şirket ve 100.000’i aşkın haneye sabit ses ve sabit
internet hizmetleri sunan Millenicom’un, 2016 yıl sonu itibarıyla
toplam abone sayısı 150.000’i aşmıştır.
Şirket bulut hizmetleri de vermekte olup, bu alandaki yatırımlarına
devam etmektedir.
2016 yılında, EWE Turkey Holding bünyesine katıldıktan sonraki ilk
faaliyet yılını tamamlayan Millenicom’un toplam çalışan sayısı 136
kişiye ulaşmıştır.

Millenicom’un
faaliyetleri hakkında
detaylı bilgi almak için
QR kodu tarayıcınıza
okutunuz.

MİLLENİCOM ÜRÜN VE HİZMET GAMI
Bireysel Müşteriler için
• İnternet (Fiber ve DSL hizmetleri)
• Sabit telefon hizmeti
Kurumsal Müşteriler için
• İnternet (Fiber ve DSL, G.SHDSL,
Metro Ethernet hizmetleri)
• Sabit ve VOIP telefon hizmeti
• Bulut santral
• Bulut wifi

2016 YILINDA TÜRKİYE’DE ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRLERİ
ARASINDA BÜYÜYEN TEK ŞİRKET
2016 yılında büyümeye ve yeniden yapılanmaya odaklanan
Millenicom, bu doğrultudaki çalışmalarına ve projelerine
yoğunlaşmıştır.

EWE TURKEY HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2016

Organizasyon yapısını köklü bir şekilde değiştiren ve güçlendiren
Millenicom, sistem ve süreçlerini yeniden oluşturmak suretiyle bütün
BT ve altyapısını iyileştirmiş ve geliştirmiştir. Bunlara ek olarak,
çalışan memnuniyetini artırmak adına insan kaynakları alanında
yeni yatırımlar yapılmış; alanında uzman ve profesyonel çalışanlarla
kadrosunu güçlendirmiştir.
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Yapılan çalışmalar sonucunda müşteri memnuniyetinde ve çalışan
memnuniyetinde güçlü artış elde edilmiştir.
Bütün bu çalışmaların meyvelerini toplayan Millenicom, 2016 yılında
alternatif telekomünikasyon operatörleri arasında büyüyen tek
şirket olmayı başarmış, Türkiye genelinde ise büyüme kaydeden 3
telekomünikasyon operatöründen biri olmuştur.
2016 YILINDA BİREYSEL VE KURUMSAL MÜŞTERİ ADEDİNDE
ÖNEMLİ BİR ARTIŞ SAĞLANDI.
2016 yılında Millenicom, müşteri portföyünü büyütme amacıyla
yoğun çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Millenicom, ilk konsept bayisini aynı zamanda Grup
şirketlerinden Bursagaz’ın da faaliyet gösterdiği Bursa’da,
Osmangazi ilçesinde açmıştır.

Müşteri bazında %23’lük bir büyüme ile bireysel pazarda toplam
120.000, kurumsal segmentte ise toplam 25.581 müşteri adedine
ulaşılmıştır. Grup şirketlerinin faaliyet gösterdiği Bursa ve Kayseri
illerinde ulaşılan toplam kurumsal müşteri sayısı 1.500’ü geçmiştir.

Müşteri memnuniyetini öncelikli değerlerinden olarak gören
Millenicom, bayileri aracılığıyla gerek müşteriyle doğrudan
iletişime geçmek gerekse çok yönlü ve konforlu hizmetler
sunmayı amaçlamaktadır.

2016 yılında Millenicom yurt genelinde, 47 şehirde toplam 204
bireysel ve 32 kurumsal bayi yapılanmasına ulaşarak ilk faaliyet
yılında önemli bir başarı elde etmiştir.
Millenicom, önümüzdeki dönemlerde yapacağı çalışmalar ile bayi
sayısını artırmayı planlanmaktadır.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BULUT SANTRAL AĞLARINDAN BİRİ
Millenicom, 2016 yılında fiziksel bir santralin tüm özelliklerini taşıyan
ve bunu bulut teknolojisi ile birleştiren sanal santral hizmeti Bulut
Santral hizmetinde yeni açılımları devreye almıştır.
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MİLLENİCOM

Türkiye’nin en geniş fiber ağ altyapısına sahip olan Millenicom, her iki altyapının
alım-satımını gerçekleştiren az sayıdaki şirketten biri olmuştur.

DİĞER FAALİYETLER

7.000

Bulut Santral Servisi ile 2016 yıl sonu itibarıyla
7.000’den fazla kullanıcıya ulaşan Millenicom, bu
sayede Türkiye’nin en büyük Bulut Santral ağlarından
birine dönüşmüştür.

Millenicom büyümek ve işine değer katmak isteyen KOBİ’lerin
ihtiyaçları doğrultusunda, dijital bir santralin karşılama mesajı,
kuyruk oluşturma, birimler için farklı karşılama grupları kurma gibi
tüm özelliklerini ek bir yatırıma ihtiyaç duyulmaksızın müşterilerine
bedelsiz olarak sunmaktadır.
KOBİ’lerin maliyetlerini düşürerek iş yapış şekillerini iyileştirmeyi
hedefleyen Bulut Santral Servisi ile 2016 yıl sonu itibarıyla 7.000’den
fazla kullanıcıya ulaşan Millenicom, bu sayede Türkiye’nin en büyük
Bulut Santral ağlarından birine dönüşmüştür.
Bulut Santral ile birlikte sunulan ve lansmanı yapılan Millenifon’da
ise 500 adedin üzerinde indirme gerçekleştirilmiştir. Millenifon
mobil uygulaması, Bulut Santral kullanıcılarının tüm görüşmelerini,
ofis telefonlarına bağımlı kalmadan kablosuz internet erişimi olan
her yerde Bulut Santral tarifeleri üzerinden yapmalarına imkân
tanımaktadır.
TÜRKİYE’NİN EN YAYGIN FİBER AĞI MİLLENİCOM’DA!
Müşterilerinin memnuniyeti ve altyapısında çeşitlilik sağlamak üzere
çalışmalar yürüten Millenicom, 2016 yılında müşterilerine Turkcell
Superonline fiber altyapısını sunmaya başlamıştır.
Millenicom, Türk Telekom iş ortaklığına ek olarak, 2016 yılında
portföyüne kattığı Turkcell Superonline iş birliği ile birlikte hem
Türkiye’nin en geniş fiber ağ altyapısına sahip şirketi konumuna
ulaşmış, hem de her iki altyapının alım-satımını gerçekleştiren az
sayıdaki şirketten biri olmuştur.
Turkcell Superonline altyapısı, bilgiyi ışık hızıyla ileterek fiber optik
kablolar aracılığıyla veriyi internet kullanıcılarına geleneksel bir
bağlantıya kıyasla çok daha hızlı ulaştıracaktır. Söz konusu anlaşma
çerçevesinde Millenicom, Superonline’ın fiber optik altyapısını
kullanarak 15 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa,
Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Samsun, Trabzon, Kayseri, Diyarbakır,
Eskişehir ve Aydın) müşterilerine kaliteli fiber internet hizmeti
sunmaktadır.

Millenicom’un 2016 yılında hayata geçirdiği diğer belli başlı
çalışmaları aşağıda özetlenmiştir.
• İş birlikleri ile fark yaratan bir yıl:
• Akbank,
• BESOB (Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği),
• Dsmart, Digiturk, Ticket Restaurant, Faturamatik, Tekkart gibi
şirketlerle iş birliğine gidilerek ortak kampanya lansmanları
yapılmıştır.
• Karaca, Gebe, T-Systems, Metro Turizm, Perfetti (Vivident) gibi
birçok kurumsal firma referanslar arasına eklenmiştir.
• Tablet kampanyası ile müşterilere ilk kez cihaz satışına
başlanmıştır.
• Millenicom markasının sosyal medyada güçlenmesi için iletişim
çalışmaları yapılmıştır.
• Yıl içinde öğrencilerin hızlı internete çok daha uygun fiyatlarla
ulaşmasını sağlayan üniversitelilere özel “İnterneti tam, fiyatı
öğrenci!” ve “Eğitim şart da, internet şart değil mi?” sloganıyla
Okula Dönüş kampanyaları uygulamaya alınmıştır.
• KOBİ müşterilerinin ihtiyaçları düşünülerek kullanımlarına uygun,
Dost Paketleri’nin lansmanı gerçekleştirilerek 29.99 TL’ye İnternet
Servis Sağlayıcılar arasında en uygun kurumsal internet teklifi
sunulmuştur.
• İnternet trafik miktarında %80 oranında büyüme kaydedilmiştir.
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi alanındaki denetimler başarıyla
tamamlanarak ISO27001:2013 Yeniden Belgelendirme sertifikası
alınmıştır.
• Yurt çapında müşterilere evde/işyerinde kurulum hizmeti verilmeye
başlanmıştır.
• 100’den fazla uygulamayı sanal ortama taşımak suretiyle önemli
ölçüde enerji tasarrufu sağlanmıştır.
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GELECEĞE DAİR…
MİLLENİCOM, 2017 YILINDA ÇALIŞAN
VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ
ARTIRMAYI, EWE TÜRKİYE GRUBU’NUN
KÂRLILIĞINA KATKI SAĞLAMAYI VE
YENİ İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATMAYI
HEDEFLEMEKTEDİR.

ÖDÜLLER
MİLLENİCOM’UN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİNDEN
BAZILARI...
Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı
Şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2016’da ilk kez
gerçekleştirdiği Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı
araştırmasında, İletişim Hizmetleri sektöründe ikincilik ödülünün
sahibi olmuştur.

GELECEĞE DAİR…
2016 yılında hedefleri doğrultusunda iyi bir yıl geçiren Millenicom,
2017 yılında bu kapsamdaki çalışmalarını güçlendirerek EWE Turkey
Holding’in büyümesine destek sunmayı öngörmektedir.
Ek olarak Millenicom, çalışan ve müşteri memnuniyetini artırmayı
sürdürerek, EWE Türkiye Grubu’nun kârlılığına katkı sağlamayı ve
Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla yeni iş birliklerine imza atmayı
hedeflemektedir.

İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması
Millenicom, BThaber Gazetesi adına M2S Araştırma ve Pazarlama
Hizmetleri tarafından yapılan, Türkiye’de bilişim alanındaki
tek kapsamlı araştırma olan ve 2016 yılında 17.’si düzenlenen
İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması 2015’in sonuçlarına göre
alternatif telekom operatörleri arasında ikinciliği elde etmiştir.
Ayrıca Millenicom, aynı araştırma kapsamında ilk 100’e girerek
Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketi arasında 64. sırada yer
almıştır.

MİLLENİCOM’UN BAŞLICA GÖSTERGELERİ
Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Toplam Çalışan Sayısı (kişi)
2016 yılı, şirket faaliyetlerinin ilk yılıdır.

*

2016
109
59
136

76

EWE TURKEY HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2016

EWE TÜRKİYE GRUBU’NDA
İNSAN KAYNAKLARI
İnsan kaynakları (İK), EWE Türkiye Grubu için kilit önemde bir fonksiyon olup,
hizmet ve ticaret döngülerinin işlerliğinin ve sürdürülebilir başarısının
temellerinden biridir.

2016 YILINDAN SATIR BAŞLARI…

EWE Türkiye Grubu İşe Alım Politikası 2016’da yayınlanmıştır.
2016 yılının İK alanındaki bir diğer önemli adımı EWE Türkiye Grubu
İşe Alım Politikası’nın belirlenmesi ve yıl sonunda yayınlanmasıdır.

2016 yıl sonu itibarıyla, EWE Türkiye Grubu toplam 906 çalışana
sahiptir.

Bu politika ile; Grup içinde yapılacak işe alım faaliyetlerinin;
şirketlerin vizyon, strateji ve değerleri doğrultusunda, piyasadaki
en nitelikli insan kaynağının kazanılmasını sağlayacak şekilde
belirlenmesi hedeflenmiştir.

EWE Türkiye Grubu, bünyesinde görev alan bütün çalışanlarına
çağdaş, insana yaraşır, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını
sağlamaktadır.

LEAP Çalışan Destek Programı Grup çapında tanıtıldı.
2016 yılında yaşanan dalgalı ülke konjonktüründe, Grup çalışanlarının
yanında olmak, onların günlük sorunlarına destek vermek, onların
daha zinde olmasına katkıda bulunmak hedefiyle, EWE Grup
şirketlerinde LEAP Çalışan Destek Programı lanse edilmiştir.

Bireysel katılımcılığı ön plana çıkaran EWE Türkiye Grubu,
çalışanlarını kariyer ve bireysel gelişim konusunda desteklemekte,
sistematik eğitim çalışmalarıyla kişisel gelişimlerine ve profesyonel
kariyerlerine katkıda bulunmaktadır.
GRUP İK YÖNETİM EKİBİ FAALİYET GEÇTİ.

Bu program, çalışanlara psikolojik anlamda destek sunmanın yanı sıra,
concierge hizmetleri, sağlık danışmanlığı, diyetisyen danışmanlığı,
hukuki danışmanlık, mali danışmanlık gibi alanlarda da hizmet
vermektedir.

2016 yılında EWE Turkey Holding, EWE Grup İK Yönetim ekibini
kurmuştur.
İştirak şirketlerinin İK yöneticilerini bir araya getiren bu yeni
yapılanmanın hedefi, Grup ölçekli güçlü bir planlama, iş bölümü
ve vizyon kapsamında, daha etkin bir İK sistemini oluşturmak ve
geliştirmektir.
Grup seviyesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 2016 yılında
tüm İK politikalarının ve prosedürlerinin ortaklaştırılmasına yönelik
projelere başlanmış; diğer taraftan Grup İK süreçleri oluşturulmuştur.

Liderlik Gelişim Programı ile ilgili çalışmalar başlamıştır.
Liderlik Gelişim Programı’nın amacı EWE Türkiye Grubu’nda ortak
bir liderlik kültürü oluşturmaktır. EWE Grubu içinde liderliğin
anlamı, liderlik modeli, liderlik becerileri gibi kavramlar tartışmaya
açılmış olup ortak bir anlayışa varılması hedeflenmektedir. Proje
çalışmalarına 2017 yılında devam edilecektir.

EWE Türkiye Grubu, önümüzdeki dönemde politika ve prosedürlerini
oluşturup yayınladıkça, İK süreçlerindeki uyumlaştırma çalışmalarını
da eş zamanlı olarak sürdürecektir.

EWE TÜRKİYE GRUBU İK GÖSTERGELERİ (31 Aralık 2016 itibarıyla)
EWE Turkey Holding
Bursagaz
Kayserigaz
EWE Enerji
Enervis
Millenicom
GENEL TOPLAM

Toplam çalışan sayısı
31
267
116
50
306
136
906

Kadın
17
81
26
18
27
43
212

Erkek
14
186
90
32
279
93
694

Orta öğrenim
5
80
41
5
156
15
302

Yükseköğrenim ve üzeri
26
187
75
45
150
121
604
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BURSAGAZ İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARINA 2016’DA DEVAM ETMİŞTİR.
Çalışanlarına her koşulda değer katmayı hedefleyen Bursagaz, 2016
yılında İK uygulama alanlarını geliştirmeyi sürdürmüştür.
ÇAĞDAŞ VE REKABETÇİ BİR İŞE ALIM SÜRECİ
Gerek kurumsal stratejisi gerekse yürüttüğü projeler nedeniyle
Bursagaz’da oluşan iş gücü ihtiyaçları; iç ve dış ilan sistemleri
kullanılarak karşılanmaktadır. Adaylar, işe alım aşamasında Bursagaz
web sitesi veya ilgili işe alım portalı aracılığı ile pozisyonlara ait
ilanlara başvuru yapabilmektedir.
İşe alındıktan sonra oryantasyon programına katılan yeni çalışanlar,
Bursagaz’ı yakından tanıma fırsatı bulmaktadır. Yeni çalışanların
adaptasyon sürecindeki performansı, orta vadeli gelişimi ve kurum
kültürünü benimsemeleri kilit önem taşımaktadır.
İşe yeni girenler, oryantasyon programının ardından, bilgi kazanımının
ölçülmesi adına değerlendirme sınavına tabi tutulmakta, program
etkinliği ve verimliliği konusunda anket gerçekleştirilmektedir.
2016 yılında Bursagaz’ın kadrosuna 26 kişi eklenmiştir.
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BURSAGAZ ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ VE STAJ İMKÂNLARI TAKDİR
TOPLUYOR.
Genç kuşakların yetişmesine ve sektörde daha fazla yer almasına
imkân sunmak adına genç çalışan istihdamına önem veren Bursagaz,
üniversiteler ile iş birliği çalışmalarına devam etmektedir.
Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, 2016 yılında Uludağ
Üniversitesi Gaz ve Tesisat Teknolojisi Meslek Yüksek Okulu (MYO)
ile yapılan protokol ile öğrencilere yönelik İşyeri Eğitim Programı
hayata geçirilmiştir.
2016 yılında, İşyeri Eğitim Programı’na dahil olan 6 öğrenci program
sonrası değerlendirmeye alınmış, teknik yetkinlikler açısından sınavda
1. olan öğrenciye Bursagaz’da iş fırsatı sunulmuştur. Mesleki bilgi ve
tecrübe edinme konusunda lise ve meslek yüksek okulu öğrencilerine
farklı birimlerde staj yapma fırsatı sunan Bursagaz, 2016 yılında
toplam 15 öğrenciye staj olanağı sağlamıştır.
Bursagaz, 2016 yılında katıldığı Uludağ Üniversitesi Kariyer Günleri
organizasyonlarında üniversite öğrencileri ile yakın temas kurma,
Şirket’i ve sektörü yakından tanıtma imkânı bulmuştur.
GRUP ÖLÇEĞİNDEKİ İK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BURSAGAZ…
Bursagaz, 2016 yılında EWE Turkey Holding genelinde süreç
uyumlaştırma konusunda İK alanında işe alım ve işten çıkış süreçleri
üzerine gerçekleştirilen çalışmalara aktif olarak katılmıştır. Sürece
yönelik iyileştirme çalışmaları Grup İK ekibi ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalara 2017 yılında devam edilecektir.
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Bursagaz Akademi, en iyi uygulama örneği olarak tüm EWE Turkey Holding
çalışanlarına açılmış, platformun adı EWE Akademi olarak değiştirilmiştir.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI BURSAGAZ’IN YETKİNLİKLERİNİ
GÜÇLENDİRİYOR, ÇALIŞANLARI GELECEĞE HAZIRLIYOR.
Bursagaz’da eğitim süreci; eğitim ihtiyacının belirlenmesi,
planlanması, bütçelendirilmesi, programın hazırlanması ve
değerlendirilmesi olmak üzere 5 aşamadan meydana gelmektedir.
Bursagaz strateji ve hedefleri doğrultusunda, eğitim programları
tüm görev ve unvanlar için detaylı olarak planlanmakta ve
uygulanmaktadır. Şirket bünyesindeki tüm çalışanlara mevzuat
gereksinimlerinin yanı sıra, görevleri dolayısıyla ihtiyaç duydukları
teknik ve davranışsal yetkinlikler verilmektedir.
Bursagaz’da 2016 yılında çalışanlara 27 adam/saat eğitim
sunulmuştur. Toplam eğitim saati 7.113 saat olarak kaydedilmiştir.

7.113

Bursagaz’da 2016 yılında çalışanlara 27 adam/saat
eğitim sunulmuştur. Toplam eğitim saati 7.113 saat
olarak kaydedilmiştir.

Platformda halen farklı başlıklarda çok sayıda eğitimin yanı sıra,
Bursagaz’a ait Kalite Yönetim Sistemleri farkındalık eğitimleri kura
çekilişleri de gerçekleştirilmektedir. Bursagaz çalışanları bu eğitimleri
kendilerine atanan tarihler kapsamında istedikleri zaman ve mekanda
alma imkânına sahiptirler. Bu proje ile iş-yaşam dengesine katkı
sağlayan Bursagaz, platformun sürekli geliştirilmesini ve teknolojik
entegrasyonun artırılmasını hedeflemektedir.
BURSAGAZ’DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

ÇALIŞAN YETKİNLİKLERİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRARAK
GELİŞMEYE DEVAM...
Bursagaz çalışanlarına sunduğu Mesleki-Teknik Gelişim, Kişisel
Gelişim, Yönetim Becerileri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetim
Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri kullanıcı eğitimleri ile çalışan
yetkinliklerini üst seviyelere çıkarmayı ve müşterisine sunduğu
hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırmayı hedeflemektedir.
Bursagaz, 2016 yılı içinde özellikle ana hizmet sağlayıcısı konumunda
bulunan teknik fonksiyonlarda yer alan çalışanlarına mesleki gelişim
alanında eğitim imkânları sağlamıştır.

Faaliyet konusu gereği çok tehlikeli işyeri sınıfında yer alan
Bursagaz’da, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Şirket bünyesinde
yer alan A sınıfı iş güvenliği uzmanının bulunduğu birim tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Bursagaz, mevzuat gereği her yıl düzenli olarak alınması zorunlu
olan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini gerçekleştirmekte, ek olarak
araç kullanan personellerini çarpışma simülasyon ve psikoteknik
testlerine tabi tutarak, acil durum planları kapsamında tatbikatlarını
gerçekleştirmektedir.
BURSAGAZ KOÇLUK SÜRECİ

Mesleki Yeterlilik Sertifikasyonu’nu 4 farklı meslek grubu için yürüten
Bursagaz, bu gruplarda yer alan çalışanları için; İşletme Bakım
Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi, Polietilen Kaynakçı Mesleki
Yeterlilik Belgesi, Yapım Kontrol Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi,
Bacacı Mesleki Yeterlilik Belgesi alımlarını gerçekleştirmiştir.

Koçluk süreci kapsamında 2016 yılında bir önceki yılın sonunda
gerçekleştirilen anketler baz alınarak süreci iyileştirmeye yönelik
çalışmalar yürütülmüş, sistemde yer alan koçlar için atölye
çalışmaları düzenlenmiş ve eğitimler yapılarak sistemin daha etkin
hale getirilmesi amaçlanmıştır.

BURSAGAZ AKADEMİ SAĞLADIĞI BAŞARI İLE EWE AKADEMİ’YE
DÖNÜŞTÜ.

HEDEFLERLE YÖNETİM - PERFORMANS YÖNETİMİ

2016 yılında devreye alınan online eğitim platformu Bursagaz
Akademi’de, 13 farklı kategoride çalışanların gelişimine katkı
sağlayacak eğitimler aktif hale getirilmiştir. Yılın ikinci çeyreğinde
ise, platformun iyi uygulama örneği olarak tüm EWE Turkey
Holding içinde tanıtılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Bursa
Akademi’nin adı EWE Akademi olarak değiştirilmiştir.

Bursagaz’da kurum stratejilerinin belirlenmesi ile birlikte oluşan
birim karnelerinde yer alan hedeflerin, tüm birimlerde çalışan
bazında yayılımı sağlanmakta ve böylece hedef tutarlılığının tüm
organizasyon kademelerine ulaşması hedeflenmektedir. 2016 yılının
başında, kurum stratejilerinde yer alan hedeflerin başarı düzeyini
ölçmek amacıyla iki farklı performans sözleşmesi gerçekleştirilmiştir.
Ölçülebilir nitelikteki operasyonel işleri gerçekleştiren çalışanlar
için operasyonel performans sözleşmesi; iş ve yetkinliğe dayalı
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operasyonları gerçekleştirmeye yönelik çalışan personeller için
yetkinlik bazlı performans sözleşmeleri devreye alınmıştır.
Söz konusu sistem kişilerin sadece performanslarını ölçmekle
kalmayıp, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve marka değerini artırıcı
faaliyetlere katılım sağlamalarını da desteklemekte; kişisel gelişimleri
için kendi planlarını yaparak, kendilerine ve Şirket’e değer katmalarını
sağlayacak ana alanları kapsamaktadır.

1.075
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2016 yılında Kayserigaz’da, her 10 iş gününün bir
tam günü eğitime ayrılmış; 1.075 adam/gün eğitim
çalışması yapılmıştır.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞİRKET OLMAK

Operasyonel bazda gerçekleştirilen performans değerlendirme
sisteminde çalışanların doğrudan sistemden alınabilen
performanslarının irdelenmesinin yanında, projelere sağlanan katkı,
takım çalışmasına yatkınlık düzeyleri, yaratıcı öneri sunumları, birim
ve birimler arası çalışma düzeyi uyumu da değerlendirilmektedir.

Kayserigaz’ın hedefi, Kayseri’de gerçekleştirilen istihdam
organizasyonlarında her zaman en çok ilgi çeken ve en çok tercih
edilen şirket olmaktır.

KAYSERİGAZ İNSAN KAYNAKLARI ALANINDA
KARARLI ADIMLARLA İLERLİYOR.

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 İK stratejilerinden birisi olarak belirlemiştir.

Kayserigaz’ın insan kaynağı ihtiyacı, politikaları, çalışan ve yönetici
ilişkileri, çevresel ve örgütsel gelişmeler karşısında çalışanların
durumu gibi geniş kapsamlı stratejileri İnsan Kaynakları departmanı
tarafından yürütülmektedir.
KAYSERİGAZ’DA EĞİTİM ÇALIŞMALARI 2016 YILINDA BAŞARIYLA
DEVAM ETMİŞTİR.
Kayserigaz, her zaman bir adım önde olmak adına çalışanlarının
eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına özel önem vermektedir. Bütün
çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçları yıllık eğitim programları
kapsamında planlamaktadır.
Çalışanların bilgi ve becerilerini tanımalarına yardım edilerek,
gelişim ihtiyaçları ortaklaşa belirlenmekte; bu ihtiyaçların en uygun
eğitimlerle giderilmesine imkân sağlanmaktadır. Kayserigaz’da
çalışanlara sunulan eğitim çalışmaları, yetkinlik geliştirme
eğitimlerinin yanında yoğun olarak teknik bilgi ve beceri eğitimlerini
de içermektedir.
2016 yılı içerisinde 24 gün kişisel gelişim, 31 gün teknik ve 9 gün İş
Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri olmak üzere, toplam 64 günlük eğitim
programı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu verilere göre, 2016 yılında
Kayserigaz’da, tatil günleri hariç, her 10 iş gününün bir tam günü
eğitime ayrılmıştır. Eğitimlere Kayserigaz’ın bütün çalışanları katılmış;
1.075 adam/gün eğitim çalışması yapılmıştır.
KAYSERİGAZ’DA “BENİM İÇİN DAHA FAZLASI VAR”
Genel Müdür ile çalışanları buluşturan açık kapı uygulamasının
yanı sıra çay sohbetleri, kahvaltı ve piknik organizasyonları, Şirket
içerisindeki kulüp faaliyetleri, Kayserigaz’da çalışan motivasyonu
adına yapılan çalışmalarda önemli yere sahiptir.
Kayserigaz, Şirket bünyesinde gerçekleştirilen sosyal ve sportif
faaliyetlere ve kulüp faaliyetlerine destek de vermektedir.
Kayserigaz gerçekleştirdiği çalışmalarla; tüm üst yönetim ile birlikte
her seviyeden, her ekipten çalışan ile Kayserigaz’da “Benim İçin
Daha Fazlası Var” mottosunda temellenen, insan odaklı bir kültürün
yaşatılmasına destek olmaktadır.

Gelişen rekabet ortamında potansiyeli yüksek çalışanları kazanmak
için etkin işe alım süreçleri uygulanmaktadır.

Kurumsal öğrenme, işe yeni başlayan çalışana verilen oryantasyon
eğitimi ile başlamakta, sonrasında 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.
ÇALIŞAN YETKİNLİĞİ VE EĞİTİM
Kayserigaz hizmet alanı içerisinde büyüme odaklı yaklaşımı ile
uzun vadeli, kalıcı bir politika izlemektedir. Bu hedef doğrultusunda
orta ve uzun vadeli nitelikli insan kaynağı, Kayserigaz’ın büyüme
hedefinin temel yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Kayserigaz,
bütün çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini önemsemekte ve
desteklemektedir.
Çalışanların niteliklerini, iş süreçlerinde verimliliğini artırmak ve
daha kaliteli ürün/hizmet sunmak için, her yıl yapılan yetkinlik bazlı
ölçümler sonucunda tespit edilen Kişisel Gelişim ve Teknik Eğitim
ihtiyaçları yıllık olarak planlanmaktadır.
2016 yılında yapılan yetkinlik ve yetenek çalışmaları sonucunda 2017
yılı için 177.000 TL’lik bir eğitim bütçesi belirlenmiştir.
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE KURUM ANALİZİ ANKETLERİ
Kayserigaz’da yıllık bazda yapılan çalışan memnuniyeti ve kurum
analizi anketleri ile iş tatmini, müşteriye sunulan hizmet, kurum vizyon
ve politikaları, Kayserigaz çalışanı olmaktan duyulan memnuniyet,
bölümler içi iş birliği ve takım ruhu, yönetim tarzı, çalışanlara
verilen eğitim, iç iletişim, işyeri koşulları ve sosyal haklar, takdir ve iş
değerlendirme, ücret politikası konularında çalışanların memnuniyet
düzeyleri tespit edilmektedir.
Şirket, memnuniyet düzeyi görece düşük olan konularla ilgili olarak
memnuniyeti artırıcı faaliyetler planlanmakta ve yürütmektedir.
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Kayserigaz büyüme odaklı yaklaşımı paralelinde insan kaynağında uzun vadeyi ve
kalıcılığı gözeten bir politika izlemektedir.

MUTLU ÇALIŞANLAR
Çalışanların Şirket’e olan bağlılığı ve memnuniyeti, Kayserigaz’ın
en çok önem verdiği noktaların başında gelmektedir. Bu önem
doğrultusunda, çalışanlar arası iletişimi, motivasyonu ve çalışan
memnuniyetini artırmaya 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.

PGS

Çalışanların doğum günleri 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 çalışanlara duyuru
yapılmaktadır.

Kayserigaz çalışanlarına, evlilik, ev-araba alımı, sağlık harcamaları
gibi ihtiyaçları nedeniyle, talepleri doğrultusunda faizsiz kredi imkânı
sunmaktadır.

Çalışanların iş dışında, stres atabilecekleri ve etkinliklerin yapıldığı
sosyal mekanlar; spor salonu, konferans salonu, kütüphane,
voleybol ve basketbol sahası ve yeşil alanlar Şirket’in yerleşkesinde
bulunmaktadır.
KAYSERİGAZ PERFORMANS GELİŞTİRME SİSTEMİ
Kayserigaz’da tüm çalışanlara Şirket hedefleri doğrultusunda yön
verebilmek, Şirket önceliklerini ortaya koyabilmek, kaydedilen
ilerlemeleri görebilmek ve kişisel gelişimlerini artırmak için
Performans Geliştirme Sistemi (PGS) uygulanmaktadır.
PGS, 2014 yılı içerisinde 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.
2016’nın başında yapılan Personel Geliştirme Sözleşmeleri önceden
belirlenen aralıklarla değerlendirerek sürecin gidişatı izlenmiş, geri
bildirimler yapılmış ve yılın sonunda değerlendirmesi yapılarak nihai
puanlama ile çalışanın performansı takip edilmiştir.

Kayserigaz’da tüm çalışanlara Şirket hedefleri
doğrultusunda yön verebilmek, ilerlemeleri görebilmek ve
kişisel gelişimlerini artırmak için Performans Geliştirme
Sistemi uygulanmaktadır.

KAYSERİGAZ ÇALIŞANLARINI EK HAKLARLA DA DESTEKLİYOR,
HAYATLARINA DEĞER KATIYOR.

İş göremezlik raporu alan çalışanların ücretlerinde kesinti
yapmayarak, SGK Prim gün sayısı kaybı ve maaşından daha az ödenek
alması gibi mağduriyetlerin yaşanmaması sağlanmaktadır.
Kayserigaz’da çalışanların işe geliş gidişlerinde servis ve öğle
yemeği hizmetleri sunulmaktadır. Vardiyalı çalışan veya sahada
çalışan personellere yemek hakları, yemek ücreti verilmek suretiyle
karşılanmaktadır.

EWE ENERJİ YENİ ORGANİZASYON YAPISI İLE
İK ALANINDA DAHA DA İDDİALI
EWE Enerji’nin toplam çalışan sayısı 2016 yıl sonu itibarıyla 50’ye
ulaşmıştır.
EWE Enerji, 2016 yılında kadın çalışan sayısını %10 oranında
artırmıştır. EWE Enerji çalışanlarının %36’sı kadın; %90’ı yüksek okul
mezunudur.
2016 yılında EWE Enerji’de, yetenek değerlendirme ve transferi
çalışmaları çerçevesinde 6 çalışan yeni görevlerine atanırken, 2
çalışan tercihleri doğrultusunda diğer Grup şirketlerine transfer
olmuştur.
EWE Enerji, hızlı bir değişim içinde olan enerji sektörünün arz ettiği
dinamiklere ve piyasa rekabet koşullarına daha iyi cevap vermek
amacıyla, 2016 yılında organizasyonel yapısını yeniden tasarlamıştır.
Diğer taraftan, yıl içerisinde, EWE Enerji’deki tüm pozisyonlara ait
görev tanımları revize edilmiş, iş değerlenme yöntemiyle ücret ve
kariyer sistemine baz oluşturan kademe çalışması tamamlanmıştır.
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EWE Enerji, 2016 yılında organizasyonel yapısını
yeniden tasarlamıştır.

Şirket, dünyadaki ve sektöründeki insan kaynakları trendlerini takip
etmekte olup, öncü iş süreçlerine sahip olmak amacıyla 15 insan
kaynağı sürecini sıfırdan tasarlamış, en iyi uygulamaları bünyesine
uyarlamıştır.
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Millenicom’un İK stratejileri; bağlı kılan liderler,
güçlü işveren markası oluşturmak, sürdürülebilirlik
ve performans odaklı kültür yaratmak ana başlıkları
altında toplanmıştır

Harmony

Millenicom, 2016 yılında, organizasyonel
gelişim ve süreç çalışması Harmony’yi
başlatmıştır.

61 İYİLEŞTİRME ÖNERİSİ
EWE Enerji’de gerçekleştirilen çalışan görüş anketi uygulaması
kapsamında, departmanlar kırılımında toplam 12 toplantı
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılarda çalışanların farklı
konularda sundukları 61 iyileştirme önerisi hayata geçirilmiştir.

MİLLENİCOM’UN DEĞERLERİ

EWElence LANSMANI 2016’DA YAPILDI.

2016 yılında çalışanlara sunulan yan haklarda düzenlemeler
yapılmıştır.

EWE Enerji’de çalışan bağlılığını daha da güçlendirmek amacıyla
hazırlanan sosyal aktivite platformu EWElence’in lansmanı 2016
yılında yapılmıştır. EWElence, çalışan motivasyonunu ve bağlılığını
artırmaya yönelik çeşitli uygulama ve aktiviteler içeren bir
platformdur. Özel gün kutlamaları, sosyal aktiviteler ve kurumsal
sosyal sorumluluk projeleri gibi bir çok aksiyon ile hayat bulmaktadır.
Aktivitelerine, her departmanı temsil eden bir katılımcının
bulunduğu komite karar vermekte ve tüm çalışanların ifade edilmesi
sağlanmaktadır.
EWE ENERJİ’DE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
İnsan kaynağının kişisel yetkinliklerini olduğu kadar profesyonel bilgi
seviyesini de sürekli artırmayı hedefleyen EWE Enerji’de 2016 yılında
toplam 2.979 saat eğitim gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı eğitimlerinin
%41’i şirket içi eğitim çalışması şeklinde düzenlenirken, çalışan
başına yıllık ortalama eğitim 60 saat olmuştur.

MİLLENİCOM, İLK FAALİYET YILINDA İNSAN
KAYNAKLARI ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR
ATMIŞTIR.
2016 yılının başında EWE Turkey Holding bünyesine katılan
Millenicom, ilk faaliyet yılında İK stratejilerini oluşturmuş ve önemli
adımlar atmıştır. Bu çerçevede Şirket’in İK stratejileri; bağlı kılan
liderler, güçlü işveren markası oluşturmak, sürdürülebilirlik ve
performans odaklı kültür yaratmak ana başlıkları altında toplanmıştır.

Özü Sözü Bir, Hızıyla ve Hizmetiyle İlham Veren ve Birbirine Bağlı,
Müşterisine Tutkun olarak belirlenmiştir.

Millenicom 2016 hedef belirlemeleri ve performans yönetimi sistemi
hayata geçirilmiştir.
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNDE ARTIŞ
Millenicom bünyesinde Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere, iki kez
Çalışan Memnuniyet Anketi gerçekleştirilmiş ve anket sonucunda
çalışan memnuniyetinde önemli ölçüde artış gözlenmiştir.
Bütün çalışanların katılımıyla, “Sizi Dinliyoruz” toplantıları yapılmış;
çalışanların sorunları ve önerileri derlenmiştir. Diğer taraftan,
Tea&Talk toplantılarında, çalışanlar, departman yöneticileriyle bir
araya gelmiş, Sizi Dinliyoruz toplantılarının çıktıları paylaşılarak
kendi sorun ve önerileri alınmıştır. Tüm çalışanların katılımıyla,
Şirket hedef ve stratejileri ile Şirket değerlerinin paylaşıldığı etkinlik
düzenlenmiştir.
Başarılara imza atan çalışanların ödüllendirilmesi hedefiyle “millEN”
projesi devreye alnmıştır.
Millenicom çalışanlarına kişilik envanteri uygulanmış ve bu suretle
yetkinliklerin ölçümü için başlangıç yapılmıştır.
Yeni yıl projesi “Dileğim” kapsamında, Millenicom bünyesindeki
bütün çalışanlardan, gerçekleşmesini istedikleri dilekleri derlenmiş,
3 çalışanın dileği hayata geçirilmiştir.
2016 yılının bir diğer önemli adımı, organizasyonel gelişim ve süreç
çalışması Harmony’nin başlatılması olmuştur.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

EWE Turkey Holding, grup şirketlerinin hedef ve ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde
değerlendirmek ve yönetmek amacıyla tek bir çatı altında birleştirerek daha güçlü
bir yapı ortaya çıkarmak amacıyla “OneIT” Projesi başlatmıştır.

REKABET VE MALİYET AVANTAJLARI SAĞLAYAN STRATEJİK
KATKI
EWE Türkiye Grubu, enerji ve telekomünikasyon gibi teknoloji
alanında üst seviyede değişime ve gelişime ihtiyaç bulunan
sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bu değişimi takip etmek
ve daha da ötesinde değişimin önüne geçerek sektöre öncülük
edecek teknoloji altyapı ve sistemler kurulmuş ve kesintisiz hizmet
verecek şekilde konumlandırılmıştır. Enerji ve telekomünikasyon
sektörlerinin en önemli başarı kriterlerinden olan sürdürülebilirliğe
olan yatırımlar ön plana çıkmıştır. Büyüme ve yeni iş alanları
geliştirme amacıyla da “Değer Üreten” bir teknoloji alt yapısı
oluşturulmuştur.
Hedeflerin ve ihtiyaçların farklı sektörlerde yer alan grup şirketleri
açısından değerlendirilmesi ve etkin yönetilebilmesi amacıyla
OneIT projesi başlatılmıştır. OneIT projesi, grup genelindeki
BT birimlerinin organizasyon veya yönetişim seviyesinde
birleştirilmesini amaçlamaktadır.
Merkezileşmeyle birlikte öncelikle büyümeye olan teknolojik
desteğin en verimli şekilde yapılması amaçlanmıştır. Uzmanlaşma
ve buna bağlı olarak hizmet kalitesinin artması, maliyetlerin
yeniden yapılandırılması ve daha etkin biçimde yönetilmesi
hedeflenmiştir.
BT departmanı önümüzdeki yıllarda Müşteri Memnuniyeti
yaklaşımı ile iş birimlerine en etkin seviyede destek olmayı
hedeflemektedir. Bu süreçte kavramlar ve tanımların
netleştirilmesi ve ana operasyon ihtiyaçlarının ön planda
tutulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu ihtiyaçların daha hızlı
ve etkin karşılanabilmesi için SLA (Hizmet Seviyesi Sözleşmesi)
ve KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) her bir BT hizmeti için
değerlendirilmekte ve ölçülebilecek şekilde yapılandırılmaktadır.
Bu çalışmalar esnasında alınan sonuçlar raporlanarak OneIT
yapısının kurulmasında girdi olarak kullanılması hedeflenmektedir.
EWE Grubu stratejisine bağlı olarak, ana faaliyet alanı olan
doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin OneIT projesi kapsamında olan
teknoloji hizmetleri çerçevesinde, merkezileştirilmesine karar
verilmiştir. Elektrik perakende ve telekomünikasyon sektörlerinin
ihtiyaçlarına da hızlı, etkin ve rekabetçi çözümler üretecek BT
süreç ve sistemlerini tasarlamak ve hayata geçirmek için projelere

destek verilmeye devam edilmekte, en verimli desteğin ortaya
konması amacıyla global organizasyon ve yönetişim metotları
değerlendirilmektedir.
SÜREÇ YÖNETİMİ
EWE Türkiye Grubu’nda OneIT yapılanması ile birlikte, hizmetlerin
tam zamanında ve talep edilen şekilde karşılanması için süreçlerin
kalitesi büyük önem taşımaktadır. Sistemler ve süreçler devamlı
izlenmekte, süreklilik ve iyileştirme hedeflenmektedir. Teknolojik
gelişmelere ve hedeflere uygun değişimler kontrollü bir şekilde
gerçekleştirilmektedir.
Grup bünyesinde iş süreçlerinin ve BT süreçlerinin kalite
standartlarında sunulması için belgelendirilme süreçleri yürütülmekte;
Hizmet kalitesinin ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmeler, iç ve dış
denetimler, müşteri memnuniyet anketleri ile takip edilmektedir.
ISO 27001 sertifikalarını devam ettirmek ve bağlı olunan regülasyon
kurumlarının denetimlerini yerine getirebilmek için çalışmalar devam
etmektedir.
İŞ BİRLİĞİ PLATFORMLARININ GELİŞTİRİLMESİ
EWE AG bünyesindeki köklü deneyim ve bilgi birikiminin
Türkiye’ye aktarılması için iş birliği çalışmaları geliştirilmekte, bu
yolla Almanya’daki iyi uygulama ve modeller Grup şirketlerinin
yararlanması amacıyla Türkiye’ye taşınmaktadır. Yeni ürün ve
teknolojilerde iş birimlerinin de katılımıyla fikir alışverişi yapılarak
ilerlemek amaçlanmaktadır.
Benzer şekilde, EWE Türkiye Grubu şirketleri arasındaki iş birliğinin
daha da artırılması adına çalışmalar yapılmakta ve bunları
destekleyecek sanal platformlar geliştirilmektedir.
BİLGİ GÜVENLİĞİ
EWE Türkiye Grubu bünyesinde şirketlerin sahip olduğu bilgiyi
korumak ve BT sistemlerini güvenliğini üst seviyede tutmak için bilgi
güvenliği faaliyetleri yürütülmektedir. Bu doğrultuda, bütün Grup
ve iş ortaklarını da kapsayan güvenlik politikaları ve prosedürler
uygulanmakta ve denetlenmektedir. İç ve dış denetimler ile
yapılan kontrol ve sızma testleri ile sistem kalitesini ve güvenliğini
sağlamaktadır. Sistemlerin sürdürebilirliğini ve bütünlüğünü
sağlamak için gerekli tedbirleri alıp iyileştirmelerde bulunulmaktadır.
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EWE Türkiye Grubu olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale
(USOM) tarafından Siber Olay Müdahale Ekibi (SOME) olarak
belirlenmiş olmakla birlikte GAZBİR ile de ortaklaşa çalışmalarda
bulunulmaktadır. Bu çalışmalar ile Dünya ve Türkiye standartları
takip edilerek geliştirilmesin de katkı sağlanmaktadır. BTK ve ISO
27001 denetimleri kapsamında çıkan eksikler projelendirilerek yerine
getirilmektedir. Kişisel Veri Koruma kanunu ile gelen yükümlülükler
için tüm grup şirketlerini kapsayan proje yapılacaktır.

2016 yılında komitelere gelen 202 talebin %85’i bir hafta içerisinde
yanıtlanarak iş süreçlerinin verimliliği ve sürekli gelişimine en üst
seviyede destek verilmiştir.
BT Yardım Masası’na toplam 7.505 çağrı açılmış olup bunların 5.921
tanesi Talep (yeni bir iş-geliştirme) statüsündedir. Başta Müşteri
Hizmetleri ve Finans birimleri olmak üzere iş süreçlerinin sürekliliği
ve geliştirilmesi hedefiyle açılan çağrıların %96’sı çok kısa sürede
cevaplanarak kapatılmıştır.

BT TALEP YÖNETİMİ VE DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI
BT talep ve değişiklik yönetim süreçleri iş birimlerinin ihtiyaçlarına
en doğru çözümleri üretebilmek ve etkin planlama yapabilmek adına
talep ve değişiklik yönetimi komiteleri yapılandırılmıştır.
Haftalık yapılan toplantılarda şirket politikalarına uygun talepler
CAB komitesi tarafından değerlendirilmektedir. Tüm talepler BT
talep değerlendirme süreçlerinde yer alan CAB ve daha üst komite
yapılarınca değerlendirilerek EWE Turkey Holding grup stratejisine
uygun olanlar projelerle desteklenmektedir.
Komite yapısı, BT ve iş birimleri arasındaki anlayış ve iş birliği
seviyesinin artmasını, daha etkin zaman ve maliyet planlama ve
doğru önceliklendirme yapılmasını, iş birimleri ve BT üzerinde oluşan
iş yükünün dengelenmesini sağlamaktadır.

2016 yılında komitelerde görüşülerek karara bağlanan
çağrıların şirketlere göre dağılımı

Bursagaz %92,46
Kayserigaz %25,12
Enervis %1,1
EWE Turkey Holding %25,12
EWE Enerji %59,29

2016 yılında komitelere gelen 202 talebin %85’i bir hafta
içerisinde yanıtlanarak iş süreçlerinin verimliliği ve sürekli
gelişimine en üst seviyede destek verilmiştir.
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Son kullanıcıların açtığı çağrılar dışında BT tarafından 1.462 adet
bakım ve kontrol operasyonu gerçekleştirilmiştir.
BT OPERASYON VE PROJE YÖNETİMİ
EWE Türkiye Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketlere
hızlı ve kaliteli BT hizmetleri sunabilmek amacıyla operasyonlar
sürekli izlenmekte ve muhtemel sorunlara karşı proaktif çözümler
üretilmektedir.
Aynı şekilde EWE proje yönetim metotları kullanılarak ortak
projelerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve raporlanması
sağlanmaktadır. Proje yönetiminde tüm grup şirketleri tarafından
kullanılan ortak bir araç üzerinden alınan raporlar alınan raporlar
ilgilileri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu şekilde ilgili kişilerin
eşit bilgi seviyesinde tutulması sağlanmaktadır.
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS)

EWE Türkiye Grubu, şirketlerinin faaliyet gösterdiği bölgeler ağırlıklı olmak
üzere, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri ile gerek
toplumsal hayatın gelişmesine katkı sağlamayı gerekse bireylerin gelişimine
destek sunmayı hedeflemektedir.

2016 YILINDA GRUP ŞİRKETLERİNDE EĞİTİM, KÜLTÜR-SANAT VE
SPOR ALANINDA ÖNE ÇIKAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
FAALİYETLERİ AŞAĞIDA ÖZETLENMİŞTİR.

BURSAGAZ KSS ÇALIŞMALARINDAN SATIR
BAŞLARI…
%31’lik kadın çalışan oranı ile enerji sektöründe en fazla kadın
çalışana sahip şirketler arasında yer alan Bursagaz, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nde düzenlenen kutlama programıyla kadın
çalışanlarına çeşitli hediyeler takdim etmiştir.
Spora ve sporcuya önem veren, faaliyet gösterdiği Bursa’daki
sportif faaliyetleri destekleyen Bursagaz, Dünya, Avrupa ve Balkan
şampiyonalarında Türkiye’yi temsil ederek derece alan 99 Bursalı
sporcu ve antrenörü ödüllendirmiştir. Bursagaz’ın ana sponsor olarak
yer aldığı tören, Bursa Valiliği ve Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.
Bursagaz’ın geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 4.’sü
gerçekleştirilen kitap toplama kampanyası kapsamında toplanan
kitaplar, dağ köylerinde bulunan ve daha önce Bursagaz tarafından
yenilenen köy okullarının kütüphanelerine bağışlanmıştır.

Bilgi Yarışması Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel, Gürsu,
Gemlik ve İznik olmak üzere 8 ilçede yapılmıştır. İlçelerde yapılan ilçe
elemelerinin ardından 7 okul finalde yarışmış ve yarışmanın galibi
Mudanya İmam Hatip Lisesi olmuştur. Yarışmada dereceye giren
okulların öğrencilerine ve okullarına çeşitli hediyeler verilmiştir.
Bursagaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda,
geçtiğimiz yıllarda yenileme çalışmasını gerçekleştirdiği Yakuplar
Köyü İlkokulu’nu ziyaret etmiştir. Öğrencilerin 23 Nisan gösterilerini
izleyen Bursagaz çalışanları, öğrencilere hediyeler sunmuş ve eğlenceli
bir gün geçirmiştir.
Bursagaz Anneler Günü’nde, tüm çalışan annelere LÖSEV
Dükkanı’ndan alınan hediyelik ürünler ve yazlık şal hediye etmiştir.
LÖSEV’e sağlanan dolaylı destek nedeniyle, annelere sertifika
verilmiştir.
Çalışanlarının memnuniyet ve motivasyonunu artırmak amacıyla
çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyen Bursagaz, geleneksel
voleybol turnuvasına 2016 yılında devam etmiştir. 10 takımın
katıldığı Bursagaz 6’ncı Geleneksel Voleybol Turnuvası’nda 1’incilik
kupası Diriliş takımının olmuş; ilk 3’e giren ekiplere altın hediye
edilmiştir.

Bursagaz tarafından gençleri çevre konusunda bilinçlendirmek
amacıyla 2016 yılında 6.’sı düzenlenen Liselerarası Çevre Konulu

Bursagaz, Bursagaz Ormanı Projesi çerçevesinde Sürdürülebilir Yaşam
Platformu gönüllülerinin katılımıyla 2015’te Nilüferköy bölgesinde
çıkan yangında zarar gören ormanlık alana yaklaşık 4.000 adet fidan
dikmiştir. Söz konusu proje ile şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan

Bursagaz Arama Kurtarma Ekibi (BURAK)

Köy Okullarında 23 Nisan Kutlaması

EWE TURKEY HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2016

etkileri en aza indirgemek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir
dünya bırakmak, iklim değişikliği ile mücadelede çevre bilincini
yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.
Bursagaz, üniversite-özel sektör iş birliği doğrultusunda, 2016
yılında Uludağ Üniversitesi Gaz ve Tesisat Teknolojisi Bölümü’nden
42 öğrenciye Temel Harita Bilgisi, Doğal Gaz Şebekesi Tasarımı ve
Gasworks Programı eğitimleri sunmuştur. Öğretim Görevlisi Dr. Uğur
Öz’ün koordinatörlüğünde düzenlenen ve Bursagaz Proje Müdürlüğü
tarafından verilen 4 haftalık eğitimin altıncı yılı tamamlanmıştır.
Teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarıldığı derslerin ardından, sınavda
başarılı olan öğrencilere sertifikaları verilmiştir. Bursagaz, Bursa İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin desteği
ile ilk ve ortaöğretim çağındaki öğrencileri doğal gaz konusunda
bilgilendirmeyi amaçlayan eğitim sunumlarına yıl boyunca devam
etmiştir. Bursa genelinde hazırlanan eğitim sunumlarında, öğrencilere
doğal gazın kullanım alanları, kullanırken dikkat edilmesi gereken
hususlar gibi konularda bilgiler verilmiştir.

Bursa Yıldızları Basketbol Kulübü

6. Liselerarası Çevre Konulu Bilgi Yarışması
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Bursagaz Arama Kurtarma Ekibi (BURAK)
Bursagaz’da paydaş katılım planları, paydaş beklentileri dengeleme
çalışması kapsamında takip edilmekte, bu çalışmaya ana hizmet
ve yatırım tedarikçileri de katılım sağlamaktadır. Bursagaz, Valilik,
Aykome ve il, ilçe belediyelerinin çeşitli komitelerinde yer alarak hem
alt yapı güvenliği hem de kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla
gerçekleştirilen çalışmalara iştirak etmektedir.
Topluma katkı çalışmaları kapsamında kurulmuş bulunan 35 kişilik
Bursagaz Arama Kurtarma Ekibi (BURAK), AFAD ekiplerine destek
vererek, acil durumlarda arama kurtarma operasyonlarını yönetecek
ve katkı sağlayacak bir yapıya sahiptir. Bursagaz’ın toplumsal
katkılarının dışında, doğrudan veya dolaylı mali veya ayni siyasi desteği
bulunmamaktadır. BURAK, sektöründe ilk ve tek olan bir uygulamadır.
Basketbola destek
Gençlere spor alışkanlığının kazandırılması amacıyla spora verdiği
desteği 2016 yılında da sürdüren Bursagaz, 5 profesyonel antrenör
eşliğinde Bursa Yıldızları Kulübü çatısı altında basketbol oynayan 150
gence destek sağlamıştır.
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Bursagaz, 2016 yılında güvenli ve bilinçli doğal gaz kullanımına dikkat çekmek
üzere yaptığı çalışmaları “Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde” konseptiyle
sürdürmüştür.

Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde
Bursagaz, 2016 yılında güvenli ve bilinçli doğal gaz kullanımına
dikkat çekmek üzere yaptığı çalışmaları “Ailenizin Güvenliği Sizin
Elinizde” konseptiyle sürdürmüştür. Bursagaz, ciddi yaralanmalı ve
ölümlü kazalara sebep olan bilinçsiz doğal gaz kullanımının önlenmesi
konusunda uzun süredir çalışmalarını sürdürmektedir. Güvenli
doğalgaz kullanımı konulu bilinçlendirme çalışmaları kapsamında
okullar, iş yerleri, dernek ve odalarda konuyla ilgili bilgilendirici eğitim
ve konferanslar verilmeye 2016 yılında devam edilmiştir. Diğer
taraftan, bilgilendirme çalışmalarının geniş kitlelere duyurulması
amacıyla iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmiş, yıllık olarak düzenlenen
güvenli doğalgaz kampanyası tekrarlanmıştır.
Güvenli doğalgaz kullanımına yönelik olarak doğal gaz tesisatlarında
can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurları gidermek için
yapılması gerekenler konusunda uyarılar yapılmış; bilinçlendirme
kampanyasıyla tüm bu kaza ve yaralanmaların azaltılması
hedeflenmiştir. Çevre dostu, ekonomik, konforlu bir yakıt olan doğal
gaz, kurallara uygun olarak kullanıldığında en güvenli yakıtlardan

biridir. Diğer tüm yakıtlarda olduğu gibi kurallara uyulmadığında ve
bazı temel önlemler alınmadığında ise can ve mal güvenliğini tehdit
edebilecek durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bursagaz bu konuya
dikkat çekmek adına çalışmalarını sürdürmekte; okullar, iş yerleri,
dernek ve mesleki odalarda eğitimler vermektedir.
Çalışmalar kapsamında şehrin çeşitli bölgelerindeki billboardlarda,
raketlerde, otobüs ve metro duraklarında, metro içi reklam
panolarında, gazetelerde ve 3 ay boyunca da Nilüfer ve Osmangazi
ilçelerinde seyreden halk otobüslerinde kampanya görselleri yer
almaktadır. Bunların yanı sıra Bursagaz şirket araçlarında, bölge
regülatörlerinde ve sosyal medyada kampanya kapsamındaki
bilgilendirmeler yapmıştır. TV programları, gazete, TV-radyo
reklamları, sosyal medya ve fatura üzerindeki bilgilendirmelere de yıl
boyunca devam edilmiştir.
Bursagaz, güvenli ve bilinçli doğal gaz kullanımı konusunda yürüttüğü
bilgilendirme çalışmalarını ve kampanyalarını çeşitli projeler ve
çalışmalarla sürdürmeye devam edecektir.
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KAYSERİGAZ KSS ÇALIŞMALARINDAN SATIR
BAŞLARI…
Kayserigaz çalışanlardan oluşan Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Grubu Mavi Köprü’nün, Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası
dolayısıyla başlattığı Kitap Toplama Kampanyası ile toplanan kitaplar,
Kayseri’nin Develi ilçesindeki Develi İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu’nun
kütüphanesine hediye edilmiştir. Mavi Köprü araştıran, sorgulayan,
öğrenen ve öğreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak üzere
söz konusu kampanyayı başlatmıştır. Kitaba ulaşma noktasında
yeterli imkâna sahip olmayan çocuklara kitap ulaştırmak, ilköğretim
öğrencileri için eğitici ve öğretici kitapları toplayarak çocukların kitap
okuma alışkanlığı kazanması hedeflenmiştir.
Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumaya önem veren Kayserigaz,
bu kapsamda, her yıl olduğu gibi 2016 yılında da tüm çalışanlarını
sağlık taramasından geçirmiştir.
Kayserigaz, dünyada kabul görmüş önemli günlerde de, farklı
uygulamalar ve projeler gerçekleştirerek sektörde örnek firma olma
yolunda ilerlemeye devam etmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle kadın çalışan ve abonelerinin Dünya Kadınlar Günü
kutlanmış; çalışanlar için de özel hediyeler sunulmuş, saha çalışanları
gittikleri ev ve işyerlerinde ki bayan abonelere gül hediye etmiştir.
Kayserigaz bünyesinde kurulan Kayserigaz Doğa Sporları Kulübü,
çalışanların sosyal hayatta da birlik ve beraberlik içerisinde güzel vakit
geçirmesi amacıyla Erciyes Kayak Merkezi’nde kış sporları faaliyetinde
bulunmuştur.
2016 yılında, Kayserigaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş.
ve Kayseri’de faaliyet gösteren şirketlerin katkılarıyla düzenlenen 6.
Erciyes Engelliler Ulusal Kar Festivali’ne destek olarak, Türkiye’nin

Erciyes Üniversitesi Mesleki Eğitim Çalışması

3.000
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Dolgi Çocuk Tiyatrosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı Haftası’nda ve Ramazan akşamları,
Kayseri’nin yeni yatırım alanları Develi ile Bünyan
ilçelerinde, 3.000’den fazla çocuğa ulaşmıştır.

farklı bölgelerinden gelen 200’den fazla engellinin kayak yapmasına
imkân sağlamıştır. Gerçekleştirilen etkinlikte Kayserigaz ekibi engelli
vatandaşların yanında bulunarak organizasyonu yerinde takip
etmiştir.
Kayserigaz, yerel ve ulusal basın mensupları katılımıyla
gerçekleştirdiği Basın Dostluk Bovling Turnuvası’nın ardından
çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak ve çalışanların
şirketlerine duydukları aidiyet duygusunu artırmak için 5. Çalışan
Bowling Turnuvası’nı düzenlemiştir.
Eğitime bilgiye ve tecrübeye verilen önem ışığında, Erciyes
Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu iş birliği ile
gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında “Doğal Gaz Yakıcı
Cihazlar, Doğal Gaz Sayaçları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Kapsamında Belgelendirme” konularında eğitimler gerçekleştirilerek,
geleceğin tekniker adaylarına meslek hayatlarında fayda sağlayacak
bilgiler aktarılmıştır. Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlamış
olduğu eğitim programı kapsamında sırasıyla Elginkan ECA ile
Doğal Gaz Sayaçları, Eraslan Group bünyesinde faaliyet gösteren
ERS Baca Sistemleri’nin katkılarıyla Doğal Gazlı Bacalar, Viessman
ve UGETAM ile birlikte Doğal Gaz Yakıcı Cihazlar konulu eğitimler
gerçekleştirmiştir.
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Kayserigaz, 6. Türkiye Enerji Zirvesi, 2016 yılı Altın Vana Doğal Gaz Piyasası Başarı
Ödülleri’nde, Altın Vana Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

Kayserigaz, 6. Türkiye Enerji Zirvesi, 2016 yılı Altın Vana Doğal
Gaz Piyasası Başarı Ödülleri’nde, Altın Vana Ödülü’nü almaya hak
kazanmıştır. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk bakış açısını Sektöre ve
Tüm Paydaşlarına İlham Veren Marka Olmak vizyonuyla birleştirerek
halkın ihtiyaçları doğrultusunda şehre sunan Kayserigaz, 2015 yılında
gerçekleştirdiği “Dünya Engelliler Günü ve Yaşlılara Saygı Haftası”
kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle bu ödüle layık görülmüştür.
Kayserigaz, sertifikalandırılmış iç tesisat firmaları için belli aralıklarla
düzenlediği eğitimlerle, yetkili firmaları bilgilendirme çalışmalarını
sürdürmüştür.
Kayserigaz, toplum odaklı projelerinde çocuklara öncelik vermektedir.
Kayserigaz, Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nun gösterileriyle, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nda ve Ramazan
akşamları iftardan sonra, Kayseri’nin yeni yatırım alanları Develi
ile Bünyan ilçelerinde, 3.000’den fazla çocuğa ulaşmıştır. Çocuklara
çevrenin korunması, doğal gaz ve enerji tasarrufu konularında
interaktif mesajlarla, eğitici ve öğretici aktiviteler sunulmuştur.
Bünyan İlçesi’nde ilkokul öğrencileri ile birlikte yüzlerce fidan dikimi
gerçekleştirilmiştir.
Altın Vana Ödül Töreni

Dolgi Çocuk Tiyatrosu Temsili (Develi)
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Kayserigaz KSS Grubu Mavi Köprü’nün organizasyonunda, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, Bünyan İlçesi’nde
çocuklar doğal gaz, çevrenin korunması, temizlik ve enerji tasarrufu
hakkında bilgilendirilmiş; Dolgi Çocuk Tiyatrosu ve Fidan Dikim
Etkinliği gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kayserigaz’ın maskotu Dolgi,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla
öğrencileri Kayserigaz Kampüsü’nde ağırlamış, yanı sıra Dolgi Çocuk
Tiyatrosu Kayseri’nin Develi İlçesi’nde ve Ramazan Ayı’nda da
temsiller sunmuştur.
Güvenliğe büyük önem veren Kayserigaz, çalışanlarına emniyet
kemeri kullanımının önemini daha iyi aktarabilmek amacıyla Kayseri
İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan
Trafik Simülasyon Eğitim Aracı ile eğitim gerçekleştirmiştir.

Çevre Günü
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Kayserigaz, 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde çalışanlarına ve abonelerine
fidan dağıtmıştır.

KSS Grubu Mavi Köprü şirket içinde gerçekleştirdiği kahvaltı kermesi
ile toplanan bağışlarla, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında iaşe
yardımı gerçekleştirmiştir.

Kayserigaz’ın çalışanlarını motive etmek ve konsantrasyonunu
artırmak için her yıl düzenlediği Kayserigaz Voleybol Turnuvası’nın
9.’su sekiz takımın katılımıyla düzenlenmiş, Tahakkuk 1. Takım
turnuvayı kazanmıştır.

“Yeşil ile Barışık Mavi ile Dost Temiz bir Kayseri için” sloganıyla çevre
ve doğaya verdiği önemi vurgulayan Kayserigaz, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nde çalışanlarına ve abonelerine fidan dağıtmıştır.
Kayserigaz, gün boyunca Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne gelen tüm
abonelerine ve Acil 187 ekiplerinin ziyaret ettiği ev ve işyerlerindeki
müşterilerine fidan hediye etmiş ve Dünya Çevre Günü’nü
kutlamıştır.

Kayserigaz İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda çalışanlarına iş sağlığı
ve güvenliği bilincini artırmak için toplamda 3 seans sürecek eğitim
programı düzenlemiştir. Eğitim programı kapsamında çalışanlar; bilinç
ve nabız kontrol etme yöntemleri, yaralanmalarda ve boğulmalarda
ilkyardım, zehirlenme ve yanık çeşitleri konularında bilgilendirilmiştir.

Bildiğini Paylaş sloganı ile faaliyet gösteren Kayserigaz İlham Çarşısı
Ekibi şirket içinde yağlı boya resim kursu düzenlemiştir. Çalışanlar,
organize edilen yağlı boya resim kursu ile iş yaşamlarına farklılık
katma fırsatı yakalayarak resim çizme kabiliyetlerini daha ileri taşıma
fırsatı elde etmişlerdir.

Kadınlar Günü Etkinliği

Dünya Çevre Günü Fidan Dağıtımı

Mavi Köprü Kitap Kampanyası

Mavi Köprü Kitap Kampanyası
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Kayserigaz atıkların geri dönüştürülerek üretim sürecine kazandırılması için geri
dönüşüm çalışmalarını sürdürmektedir.

Kayserigaz atıkların geri dönüştürülerek üretim sürecine
kazandırılması için geri dönüşüm çalışmalarını sürdürmektedir.
Çevreye, doğaya ve insana verdiği önemi her alanda vurgulayan
Kayserigaz, çevre mevzuatı kapsamında atıkların geri dönüşüm ile
üretime kazandırılmasını sağlamaktadır. Şirket içinde geri dönüşüm
için ayrılan atıklar özelliklerine göre sınıflandırılarak yetkili kurum ve
kuruluşlara teslim edilmektedir.
Kayserigaz, Talas Anadolu Lisesi öğrencilerine doğal gazla ilgili
güvenlik tedbirleri, tasarruflu doğal gaz kullanımı, enerji verimliliği ve
tasarrufu konularını içeren Doğal Gazın Güvenli Kullanımı ve Enerji
Verimliliği hakkında eğitim vermiştir. Eğitimden sonra öğrencilere
ve öğretmenlere Kayserigaz Güvenli ve Verimli Doğal Gaz Kullanım
Rehberi ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtılmıştır.

dikim projesi ile 2016 yılında 7. Türkiye Enerji Zirvesi’nde Altın Vana
ödülünün sahibi olmuştur.
Kayserigaz, aktif araç kullanan çalışanları için trafikte oluşabilecek
olası senaryolara hazırlıklı olmak adına defansif (güvenli) sürüş
ve anti-skid (kaymayı önleyici) eğitimlerini kapsayan İleri Sürüş
Teknikleri eğitimi sunmuştur. Sürücüler, teorik eğitim aldıktan sonra
eğitmenler eşliğinde gerçek trafik koşullarından oluşan trafiğe kapalı
alanda, kaygan pistlerde araç kullanarak trafik risklerine karşı daha
bilinçli ve hazırlıklı olarak sürüş gerçekleştirmişlerdir.

Kış ayları öncesinde doğal gazın güvenli kullanımına dikkat çeken
Kayserigaz, “Mutlu Yuvalarınızın Güvenliğini Riske Atmayın!” sloganı
ile doğal gaz kullanımında farkındalığı artırma çalışması kapsamında
hazırlanan görsel çalışmalar şehrin birçok noktasında yer almıştır.
Kayseri genelindeki billboardlarda ve raketlerde yer alan doğal gazın
güvenli kullanımı konulu görsellerle doğal gaz aboneleri uyarılmıştır.
Kayserigaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında,
Kayseri’nin Bünyan İlçesi’nde çocuklara çevre ve tasarruf bilincinin
aşılanmasını hedefleyen Dolgi Çocuk Tiyatrosu etkinliği ve fidan

İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi

Kayserigaz Voleybol Turnuvası
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FİNANSAL PERFORMANS

FİNANSAL GÖSTERGELER
2016
2.268
1.917
739
212
117
187

Konsolide Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Özkaynaklar (milyon TL)
Brüt Kâr (milyon TL)
Faaliyet Kârı (milyon TL)
Yatırımlar (milyon TL)

2015
2.174
1.967
607
161
79
84

Değişim (%)
4
-3
22
32
48
123

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

İLERİYE DÖNÜK RİSKLER

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, işletmenin sürekliliğini gözetmek
kaydıyla, ortaklarımızın gelirini maksimize etmek amacı üzerine inşa
edilmiştir. Şirketimizin kâr dağıtımı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri
doğrultusunda ve Ana Sözleşme’de belirlenmiş olan usul ve esaslar
dahilinde yasal süreler içerisinde yerine getirilmektedir. Her pay
sahibi dağıtılan kâr payı oranında kâr hakkına haizdir. Kâr dağıtımına
ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Dağıtılacak kâr, şirketin likidite durumu
ve yapacağı yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle Genel Kurul’da
belirlenmektedir. Önceki yıla ait kârların dağıtımı ve yıllık temettü
ödemesi, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’un onayına
sunmak için yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulu, eğer
gerçekleşmişse, temettü miktarı ile beraber kârların dağıtımını teklif
edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, Genel Kurul
marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir.

Grup, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz
kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski, kur riski, makul değer faiz oranı
riski, fiyat riski ve nakit akım faiz oranı riski, kredi riski ve likidite
riskidir. Grubun genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların
değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerinin Grubun finansal
performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye
yoğunlaşmaktadır.

Şirketimiz, hissedarlarına kâr payı ödemesine ilişkin olarak genel
politikasını, şirketin operasyonel performansı, mali durumu ve diğer
faktörlerdeki gelişmeleri gözetmek suretiyle benimsemiştir.
RİSK YÖNETİMİ
RİSK YÖNETİM POLİTİKASI
Şirket 2012 yılında EWE AG Entegre Risk Yönetimi (ERY) Birimi
liderliğinde ERY çalışmalarını başlatmıştır. Bu doğrultuda Grup
şirketlerinde ilgili eğitimler verilmiş, risk ile ilgili sorumlular
belirlenmiş, riskler ve ilgili kontrollerin tespiti ile ilgili süreçler
tanımlanmıştır. Çeyrek dönemlerde yöneticiler ve çalışanlarıyla
düzenlenen risk değerlendirme çalışmalarında, stratejik, finansal,
pazar fiyatı, yasal ve uygunluk, operasyonel, likidite, kredi, proje ve
raporlama riskleri belirlenir ve gözden geçirilir. Bu süreçte risklerin
etki ve olasılıkları ölçümlenip derecelendirilir ve risklerle ilgili
kontroller tanımlanır. Bu kontroller ise senelik olarak değerlendirilir
ve varsa kontrol eksikliklerine karşı gerekli aksiyonlar alınır. Bu
süreçlerle ilgili periyodik olarak yönetim raporları hazırlanır. Risk
yönetim sürecinin takibi için SAP GRC yazılımı kullanılmaktadır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar
çerçevesinde uygulanmaktadır.
A) PİYASA RİSKİ
Kur Riski
Grup, yabancı para işlemlerinden ötürü kur riskine maruz kalmaktadır.
Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan yabancı para
aktif ve pasifler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Yönetim, Grubun döviz
pozisyonunu analiz ederek takip etmekte ve sınırlandırmakta ve
gerekli gördüğü durumlarda döviz alım sözleşmeleri aracılığıyla kur
riskini yönetmektedir.
Fiyat Riski
Grubun kâr marjı doğal gaz tedarik fiyatları ile bağlantılıdır. Satışlar ve
satışların maliyeti doğal gaz tedarik fiyatlarındaki dalgalanmalardan
etkilenmektedir. Dolayısıyla, doğal gaz tedarik fiyatlarında piyasa
riskine maruz kalmaktadır. Yönetim, Grubun tedarik fiyatlarını analiz
ederek takip etmekte ve gerekli gördüğü durumlarda emtia swap
sözleşmeleri aracılığıyla piyasa riskini yönetmektedir.
Faiz Riski
Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler
üzerinde yaptığı etkiyle finansal sonuçlar açısından önemli bir
risk oluşturmaktadır. Faiz oranı dalgalanmalarından en az şekilde
etkilenmek amacıyla, bir yandan finansal borçların ve alacakların faiz
değişim dönemleri uyumlaştırılırken, diğer yandan bu borçların kendi
içlerinde “sabit faiz/değişken faiz” ve “kısa vade/uzun vade” dengeleri
gözetilmektedir.
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B) KREDİ RİSKİ
Grup, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda
tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır. Bu
vadeler genel olarak bir aydan kısadır. Satışlarda gerekli görüldüğü
takdirde teminat alınmaktadır. Grubun herhangi bir tahsilat sorunu
bulunmamaktadır.
C) LİKİDİTE RİSKİ
Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı,
yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanabilirliğini
ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Finansal
yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço ve nakit
akışının uyumlu bir şekilde yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir. Bu
kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen
gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, net işletme
sermayesi yönetimi hedefleri konulmakta ve bilanço oranlarının belli
seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.
SERMAYE RİSK YÖNETİMİ
Grubun ana hedefleri arasında yer alan ortaklarına getiri ve diğer
hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak için
Grup en uygun sermaye yapısını sürdürmeye çalışmakta ve bu şekilde
Grubun faaliyetlerinin devamını sağlamaktadır.
Grup, sermayeyi net finansal borç/toplam özsermaye oranını
kullanarak izlemektedir. Net finansal borç, finansal borçlar toplamının
(uzun ve kısa vadeli finansal borçları içerir) nakit ve nakit benzerleri
değerlerden düşülmesiyle hesaplanmaktadır. Bu oran net finansal
borcun, bilançoda bulunan toplam özkaynaklara bölünmesiyle
bulunur.
HUKUKİ RİSKLER

davaların muhtemel sonuçlarını hukuk müşavirlerinden alınan görüş
çerçevesinde değerlendirerek olası kazanç ve yükümlülüklere karşı
gerekli görülen karşılıkları ayırmaktadır.
ÇEVREYE YÖNELİK RİSK VEYA ZARAR YARATTIĞI KONULAR, İŞ
GÜVENLİĞİ RİSKLERİ
Çevre ve İş Sağlığı ile ilgili riskler Entegre Risk Yönetimi içerisinde
takip edilmektedir. Çeyrek dönemlerde yöneticiler ve çalışanlarıyla
düzenlenen risk değerlendirme çalışmalarıyla, ilgili risklerinin
belirlenmesi, kontrollerin tanımlanması, bu kontrollerin senelik olarak
değerlendirilmesi ve ilgili aksiyonların alınması, süreçle ilgili yönetim
raporlarının hazırlanması faaliyetleri gerçekleşmektedir.
Bursagaz ve Kayserigaz ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS
18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerine sahiptir.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ
Bilgi Teknolojileri ile ilgili riskler Entegre Risk Yönetimi içerisinde
takip edilmektedir. Çeyrek dönemlerde yöneticiler ve çalışanlarıyla
düzenlenen risk değerlendirme çalışmalarıyla, ilgili risklerinin
belirlenmesi, kontrollerin tanımlanması, bu kontrollerin senelik olarak
değerlendirilmesi ve ilgili aksiyonların alınması, süreçle ilgili yönetim
raporlarının hazırlanması faaliyetleri gerçekleşmektedir. Bursagaz ve
Kayserigaz ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgesine
sahiptir.
ACİL DURUM EYLEM PLANI
Doğal afetlerde doğal gaz şebekesinde meydana gelebilecek olası
bir hasar durumunda; hızlı, etkili bir şekilde müdahale edilmesi
ve bunlardan dolayı oluşabilecek zararlardan en az ölçüde
çıkılması amacıyla Bursagaz - Kayserigaz ortak acil eylem planı
oluşturulmuş olup, ilgili ekipler tatbikatlar, toplantılar, eğitimler
gerçekleştirmektedir.

Gruba dahil olan dağıtım şirketleri lehine ve aleyhine açılmış ve
halihazırda devam eden davalar bulunmaktadır. Grup, söz konusu

Nakit ve Nakit Benzerleri
Eksi: Finansal Borçlar
Net Finansal Varlık
Toplam Özkaynaklar
Net Finansal Varlık/Özkaynak Çarpanı

31 Aralık 2016
169.750.128
(36.965.420)
132.784.708
739.249.941
%17,96

31 Aralık 2015
338.067.069
(128.430.280)
209.636.789
607.309.131
%34,52
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İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA
BİLGİLER
İç Denetim Departmanı, sistem, uygunluk, organizasyonel,
operasyonel, süreç ve performans denetimlerini bağımsızlık ve
tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir. Yönetim Kurulu adına
özel denetimler, inceleme ve soruşturmalar yapar. Bunlarla birlikte
iç kontrol sisteminin şekillenmesine yardımcı olmak amacıyla yıl
içerisinde danışmanlık hizmeti sağlar.
Departman Grup Şirketleri ile mutabık kalınan risk esaslı denetim
planı çerçevesinde aşağıdaki amaçları gözeterek çalışmalarını
sürdürür:
•
•
•
•
•
•

Yasal düzenlemelere uyum,
Şirket yönetmeliklerine, dış gerekliliklere uyum,
Ekonomik verimliliği de gözeterek Şirket varlıklarının korunması,
Etkin ve uygun bir iç kontrol sisteminin temin edilmesi,
Usulsüzlüklerin önlenmesi,
Şirket genelinde süreçlerin optimize edilmesi.

İç Denetim Departmanı denetim bulgularını temel alarak süreçler,
yönetmelikler ve prosedürlerle ilgili gerekli değişiklik önerilerini sunar.
BAĞIMSIZ DENETİM
Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde Gruba dahil
şirketler tarafından Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun mali
tablolar ve dipnotlar hazırlanmakta ve bu mali tablolar ve ilgili
dipnotlar bağımsız denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member
firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetime tabi
tutulmaktadır. Daha sonra bu finansal veriler ilgili Finansal Raporlama
Direktifleri’ne göre EWE Turkey Holding finansal raporlama birimi
tarafından incelenmekte ve kontroller yapıldıktan sonra konsolide
mali tablolarda dikkate alınmaktadır. Hazırlanan konsolide mali
tablolar bağımsız denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member
firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetime tabi
tutulmaktadır.
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DİĞER HUSUSLAR
ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK
NİTELİKTEKİ DAVALAR
Grubun, BOTAŞ ve EPDK ile arasında geçmiş yıllardan kalma
bazı anlaşmazlıkları mevcuttur. Rapor tarihi itibarıyla Grubun bu
anlaşmazlıklar ile ilgili olarak BOTAŞ ve EPDK ile arasında devam
eden davalar bulunmaktadır. Grup yönetimi ve Grubun hukuk
danışmanının bu davalar ile ilgili muhtemel nakit çıkışına ilişkin
görüşü ve ihtiyatlılık gereği 44.826.112 TL konsolide finansal
tablolarda karşılık olarak ayrılmıştır.
PLANLANAN ÖNEMLİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Grubun halihazırda devam eden ve önümüzdeki yıllar için planladığı
önemli bir araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.
HAKİM ŞİRKET YARARINA HUKUKİ İŞLEMLER
Yönetim Kurulunca bilinen hal ve şartlara göre EWE Turkey
Holding’in 2016 yılı hesap dönemi içerisinde kendi hakim şirketi
pozisyonunda olan EWE AG ile veya ona bağlı bir şirketle ya da EWE
AG’nin yönlendirmesiyle ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki
işlemlerin tamamında uygun edimler sağlanmıştır. Şirketi zarara
uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem
olmadığından hareketle denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir
husus da bulunmamaktadır.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra EWE Türkiye Grubu’nda
meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve
kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte önem taşıyan herhangi
bir olay gerçekleşmemiştir.
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BİZ BİR AİLEYİZ

EWE Turkey Holding 2016 yılı performansını üreten
906 çalışanına teşekkür eder.
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