EWE Turkey Holding 2017 Faaliyet Raporu

10. YIL RAPORUMUZ HAKKINDA
Almanya enerji piyasasının en büyük katılımcılarından EWE AG’nin,
EWE Turkey Holding ile Türkiye piyasasına girişinin 10. yılı geride kalmıştır.
EWE Türkiye Grubu, bu süre zarfında gerçekleştirdiği yatırımlarla, önemli
atılımları hayata geçirmiş, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde güçlü bir
konuma ulaşmıştır.
Yıl dönümünü betimleyen özel logoya kapağının odağında yer veren 2017
Faaliyet Raporu, EWE markasının Türkiye yolculuğunun retrospektifini
sunarken, 2017 yılında sağlanan gelişmeleri detaylı olarak irdelemektedir.
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2007-2017

EWE MARKASININ
TÜRKİYE’DEKİ
10 YILI
Bursagaz’daki hisse payı
%80’e çıktı.
Kayserigaz’ın %80
hissesi alındı.
Alman enerji grubu
EWE AG, EWE Turkey
Holding ile Türkiye
pazarına girdi.
Bursagaz’ın %40 hissesi
alındı.

2007

Bursagaz, EFQM Avrupa
Kalite Büyük Ödülü
sahibi oldu.

2008

EWE Enerji kuruldu.
EWE, Türkiye’de
toptan gaz
ticaretine başladı.

2009

EWE Enerji’nin doğal
gaz ticaret hacmi
1 milyar m³’e ulaştı.

2011

2012
Enerji servis hizmetleri
şirketi Enervis kuruldu.
EWE Enerji elektrik
satışına başladı.
EWE Enerji, Fortune 500
Türkiye listesinde 259.
sırada yer aldı.
Bursagaz SCADA
Merkezi açıldı.
7. Türkiye Çağrı Merkezi
Ödülleri-En Övgüye
Değer Çağrı Merkezi
ödülü alındı.

Bursagaz, Great
Place to Work Türkiye
yarışmasında Türkiye’nin
en iyi 3. İşvereni seçildi ve
Türkiye’yi Avrupa’da ilk
50 sıralamasında temsil
eden tek şirket oldu.

2013

Bursagaz ve Kayserigaz
lisans alanları genişledi:
Bursagaz İznik temel
atma töreni, Kayserigaz
Develi ve Erciyes
oteller bölgesi yatırımı
gerçekleşti.

2014
Bursagaz, Great Place
to Work-Türkiye’nin
en iyi işvereni ödülünü
aldı.

Enervis, AB 2023,
Avrupa Enerji
Hizmetleri Girişimi
Programı kapsamında
“En İyi Servis Şirketi”
listesinde yer aldı.

2015
EWE Enerji Bursa ve
Kayseri bölge ofisleri
açıldı.
Kayserigaz, Bünyan
doğal gaz alt yapı
çalışmalarına başladı.

Kayserigaz, EPDK’dan
sektörün tek Ar-Ge
onayını alan şirket oldu.

Kayserigaz, Develi
ve Erciyes oteller
bölgesine doğal gaz
ulaştırdı.

Kayserigaz 10. yılını kutladı.

EWE Enerji EPİAŞ
hissedarı oldu.

Kayserigaz Develi Ofisi
açıldı.

Kayserigaz kampüs alanı
içinde Doğal gaz Eğitim Evi
açıldı. Çevre dostu CNG’li
araçlar Kayserigaz Acil 187
araçlarında kullanılmaya
başlandı.

Enervis Türkiye’de ISO
50001 Belgesi alan ilk
ve tek enerji verimliliği
danışmanlık şirketi
oldu.

Bursagaz Birinci
Sürdürülebilir Yaşam
Konferansı düzenlendi.

Kayserigaz lisans alanı
genişledi: Develi temel atma
töreni yapıldı.

EWE Enerji 2 milyar m³’lük
ticaret hacmi ile Türkiye’nin
en büyük özel doğal gaz
toptan satış şirketi oldu.
Bursagaz ofissiz hizmet
dönemi başladı.
Kayserigaz SCADA Merkezi
açıldı.
Enervis enerji verimliliği
sektörüne girdi.

Kayserigaz ISO 31000
kurumsal risk yönetim
sistemi standardını aldı.

Telekomünikasyon
sektörüne girildi ve
Millenicom satın alındı.

2016
Grup, toplam
1,38 milyon BBS’ye
ulaşan abonesi ile
Türkiye’nin 4. büyük
doğal gaz tedarikçisi
oldu. Grubun doğal
gaz şebeke uzunluğu
9.736 km’ye ulaştı.
EWE Turkey Holding’in
Kayseri güneş enerjisi
santrali yatırımı hayat
buldu.
Bursagaz İznik’e doğal
gazı ulaştırdı.
Millenicom’un abone
sayısı 150 bini aştı;
Türkiye’nin en geniş
fiber hizmet sağlayıcısı
oldu.
Kayserigaz, doğal gazı
Bünyan’a ulaştırdı.

2017
EWE Turkey Holding’in
Türkiye’deki 10. yılı
kutlandı.
Kayseri güneş enerjisi
santrali devreye alındı.
Bursagaz Genel Müdürlük
Binası, bölgesinin LEED
Platinum sertifikasını alan
ilk ve tek binası oldu.
EWE Enerji bireysel satış
kanallarını oluşturdu.
3.613 km ile devralın
şebeke uzunluğu 10. yılda
9.736 km’ye ulaştı.
2007’de 581.520 BBS olan
abone sayısı, 10. yılda
1,44 milyon BBS’ye
yaklaştı.
2 Şehrin Dokusu Fotoğraf
Sergisi Ankara, Bursa,
İstanbul ve Kayseri’de
fotoğraf severler ile
buluştu.
EWE, doğal gaz, elektrik
ve telekomünikasyon
müşteri hizmetlerini tek
bir noktada toplayacak
EWE Mağazaları’nın ilkini
Kayseri’de açtı.
Millenicom, Gerçek
Sınırsız İnternet Paketi’ni
bireysel, BULUT Wi-Fi
uygulamasını ise kurumsal
müşterilerine sunmaya
başladı. Millenicom’un
toplam müşteri sayısı 224
bine ulaştı.
Millenicom yeni kurumsal
kimlik ve yeni web sitesini
lanse etti.

KURUMSAL PROFİL

GÜÇLÜ MALİ YAPI,
DOĞRU YATIRIMLAR

TÜRK ENERJİ PİYASASININ GÜÇLÜ VE İTİBARLI BİR
KATILIMCISI
2017 yılında, Türkiye pazarındaki 10. faaliyet yılını kutlayan EWE Turkey
Holding, Alman EWE AG’nin bir iştirakidir. EWE Turkey Holding iştirak
şirketleri Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom ile
müşterilerine;
· doğal gaz dağıtım,
· enerji ticareti ve satışı,

Enerji verimliliği alanında uzmanlaşmış Enervis, enerji piyasasının ihtiyaç
duyduğu etüt, tasarım, projelendirme, danışmanlık, yatırım, servis ve
bakım-onarım hizmetleri sunmaktadır.

· enerji hizmetleri ve
· telekomünikasyon
iş kollarında katma değeri güçlü hizmetler sunmaktadır. Grup
şirketlerinin koordinasyon ve yönetiminden sorumlu olan EWE Turkey
Holding, %100 müşteri memnuniyetine odaklı iştirakleri ile çok
yönlü faaliyetlerini yürütmekte, sinerjik iş birlikleri ile Türkiye enerji
piyasasında kilit önemde projelere imza atmaktadır.

İKİ SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 5 ŞİRKET
EWE Turkey Holding’in iştirak portföyünde yer alan şirketler, enerji ve
telekomünikasyon iş kollarında faaliyet göstermektedir.

EWE Turkey Holding iştirak şirketleri Bursagaz, Kayserigaz,
EWE Enerji, Enervis ve Millenicom ile müşterilerine doğal
gaz dağıtım, enerji ticareti ve perakende satışı, enerji
hizmetleri ve telekomünikasyon iş kollarında katma değeri
güçlü hizmetler sunmaktadır.

EWE Turkey Holding, faaliyetlerini
sürdürülebilirlik temelinde yürütmektedir.
Grubun stratejisi ekonomiye, çevreye ve topluma
kesintisiz katkı sağlamayı; başta müşterileri olmak
üzere tüm paydaşları için artı değer üretmeyi
içermektedir.

EWE Turkey Holding’in çoğunluk hissedarı olduğu Bursagaz ve
Kayserigaz Türkiye’nin önde gelen doğal gaz dağıtım şirketleridir.
Bursagaz ve Kayserigaz, gerçekleştirdikleri yatırımlar ile sayısı
her yıl artan hane ve iş yerini çevreci bir yakıt olan doğal gaza
kavuşturmaktadır. Bursagaz, 2017 yıl sonu itibarıyla 6.229 km’lik
şebeke uzunluğuna, 951.734 BBS’ye ulaşan abone sayısına
ve 2.4 milyon m3 taşıma ve gaz satış hacmine sahiptir. Aynı dönem
itibarıyla, Kayserigaz’ın abone sayısı 488.549 BBS’ye, şebeke hattı
uzunluğu ise 4.274 km’ye ulaşmıştır.
EWE Enerji, doğal gaz ve elektrik toptan ve perakende ticareti
alanlarında çalışmalar yürütmektedir. EWE Enerji, yıllık 2,5 milyar
m3’lük doğal gaz tedarik hacmi ile Türkiye’nin en büyük portföylerinden
birini yönetmektedir.

Telefon, internet ve bulut çözümler konusunda piyasanın lider
hizmet sağlayıcıları arasında yer alan Millenicom, 30.000’den fazla
şirket ve 180.000’i aşkın haneye sabit ses ve sabit internet hizmetleri
sunmaktadır. Millenicom’un, 2017 yıl sonu itibarıyla toplam abone
sayısı 200.000’i aşmıştır.

İŞTİRAKLER ARASI SİNERJİK İŞ BİRLİĞİ İLE İVMELENEN
BAŞARI
2017 yıl sonu itibarıyla 916 kişinin görev aldığı EWE Turkey Holding
ve iştiraklerinin konsolide cirosu ise toplam 2.391 milyon TL olarak
kaydedilmiştir. Grup şirketleri aynı dönemde toplam 1,44 milyon BBS
abone sayısına ulaşmış, şirketlerin toplam konsolide gaz tedarik hacmi
4,1 milyar m3 ve elektrik satış hacmi 0,6 milyon kW/s olmuştur.
EWE Turkey Holding portföyündeki aktif abone sayısı itibarıyla,
Türkiye’nin dördüncü büyük gaz tedarikçisi konumunu sürdürmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA VE MUTLU PAYDAŞLAR İÇİN
EWE Turkey Holding, faaliyetlerini sürdürülebilirlik temelinde
yürütmektedir. Grubun stratejisi ekonomiye, çevreye ve topluma
kesintisiz katkı sağlamayı; başta müşterileri olmak üzere tüm paydaşları
için artı değer üretmeyi içermektedir.

EWE TURKEY HOLDİNG’DEN SATIRBAŞLARI (2017)

1
2
3

2.391 MİLYON TL-KONSOLİDE SATIŞ GELİRİ
4,1 MİLYAR M3-KONSOLİDE GAZ TEDARİK HACMİ (TAŞIMA DAHİL)
10.503 KM-ŞEBEKE UZUNLUĞU
1,44 MİLYON BBS

7,2 BİN ABONE

2017 yıl sonu itibarıyla Grubun toplam doğal
gaz abone sayısı

2017 yıl sonu itibarıyla Grubun toplam elektrik
dağıtım abone sayısı

224 BİN ABONE
2017 yıl sonu itibarıyla Grubun toplam
telekomünikasyon abone sayısı
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%80

BURSAGAZ
951.734 müşteri (BBS)
şebeke hattı uzunluğu 6.229 km
Bursagaz, Türkiye’nin en büyük üçüncü doğal gaz dağıtım
şirketi ve sektöründe örnek gösterilen rol model bir işletmedir.

KAYSERİGAZ
488.549 müşteri (BBS)
şebeke hattı uzunluğu 4.274 km

%100

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

EWE ENERJİ
8.008 elektrik abonesi
14 kurumsal doğal gaz abonesi

%100

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

ENERVİS
Türkiye’de Enerji Verimliliği Projesi
(EnEffTurN)
Verimli Tesis Kurulumu
Enervis, sanayide ve binalarda enerji verimliliği danışmanlığı ve
uygulamaları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı,
yenilenebilir enerji sistemleri danışmanlık ve uygulamaları,
altyapı yapım hizmet faaliyetleri, bakım ve işletme faaliyetleri
ile ilgili hizmetler sunmaktadır.

%100

2017 yıl sonu
itibarıyla 916
kişinin görev
aldığı EWE
Turkey Holding
ve iştiraklerinin
konsolide cirosu
ise toplam
2.391 milyon TL
olarak
kaydedilmiştir.

EWE TURKEY HOLDİNG

Grup şirketlerinin
koordinasyon ve
yönetiminden
sorumlu olan
EWE Turkey
Holding,
%100 müşteri
memnuniyetine
odaklı iştirakleri
ile çok yönlü
faaliyetlerini
yürütmekte,
sinerjik iş birlikleri
ile Türkiye enerji
piyasasında kilit
önemde projelere
imza atmaktadır.

%80

BİR BAKIŞTA EWE TÜRKİYE GRUBU

MİLLENİCOM
223.718 abone
Türkiye’nin en geniş fiber ağı alt yapısı
Millenicom, Türkiye’nin en yenilikçi ve özel
telekomünikasyon çözümlerini bireysel ve kurumsal
kullanıcılara sunmaktadır.

EWE TURKEY HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

5

YÖNETİM EKİBİNİN DEĞERLENDİRMESİ

EWE Turkey Holding, 2017 yılında,
Türkiye’deki sürdürülebilir büyüme
yolculuğunun 10. yılını geride bırakmıştır.
Grup, 2007’de ilk yatırımını gerçekleştirdiği
Türkiye piyasasında hedeflerine emin
adımlarla ilerlemiş ve çok sayıda başarıya
imza atmıştır.

DR. FRANK QUANTE
EWE Turkey Holding Genel Müdürü

2017 yılı Grup açısından, hedeflere eksiksiz
ulaşılan bir dönem olurken; doğal gaz
dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz,
yatırımlarını ara vermeksizin sürdürmüş,
lisans bölgelerini daha da genişletmiş ve
abone kitlelerini büyütmüşlerdir.

HASAN YASİR BORA
EWE Turkey Holding Operasyondan Sorumlu Genel Müdür

Dikey ve yatay entegrasyon eksenlerinde
başarılı çalışmalara imza atan Grup, enerji ve
telekomünikasyon hizmetlerini tamamlayıcı
ürün paketlerinde bir araya getirmekte ve
değer önerisi güçlü çözümler sunmaktadır.

ÖZKAN AKYILDIZ
EWE Turkey Holding Satıştan Sorumlu Genel Müdür
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Değerli Paydaşlarımız,
TÜRKİYE’DE 10 YIL

Santralin anahtar teslim yapım işini Grup şirketlerinden Enervis
üstlenmiştir. Söz konusu yatırım EWE Turkey Holding’in Türkiye’deki
ilk yenilenebilir enerji yatırımı olması açısından da önem taşımaktadır.

EWE Turkey Holding, 2017 yılında, Türkiye’deki sürdürülebilir
büyümesinin 10. yılını geride bırakmıştır. On yıl içinde inşa edilen
kilometre taşları, yönetim ekibini olduğu kadar Grubun tüm
çalışanlarını da gururlandırmaktadır.

Daha geniş bir coğrafyada daha çok haneye erişmek hedefi

Grup, 2007’de ilk yatırımını gerçekleştirdiği Türkiye piyasasında
hedeflerine emin adımlarla ilerlemiş ve çok sayıda başarıya imza
atmıştır.

Doğal gazın Bursa’daki 25. yılı geride kalırken, gerçekleştirilen yeni
şebeke yatırımları ile Gölyazı, Gürsu, Kestel ve Osmangazi’ye bağlı
olmak üzere 8 köy doğal gaz ile buluşturulmuştur. Benzer şekilde
Kayseri’de tamamlanan yeni hat yatırımları ile Yeşilhisar Kayserigaz’ın
hizmet kapsamına eklenmiştir. Çevreci bir yakıt olan doğal gazı,
büyük şehirlerin dışındaki bölgelere ulaştırmak, EWE Türkiye Grubu
için bir hedef olmaya devam etmektedir.

EWE, Türkiye piyasasına doğal gaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve
Kayserigaz’ın %80’er hissesini satın alması ile başlamıştır. Toptan ve
perakende enerji ticareti iş kolunun en büyük katılımcılarından EWE
Enerji, anahtar teslim enerji projeleri ve enerji verimliği alanlarında
ihtisaslaşan Enervis ve son olarak alternatif telekomünikasyon
sektörünün liderlerinden Millenicom’un 2016 yılında Gruba katılımı
ile EWE markası, Türkiye enerji ve telekomünikasyon iş kollarında
bugünkü güçlü ve itibarlı konumuna ulaşmıştır.
Türkiye; demografik özellikleri, dinamik ve sağlam makroekonomik
yapısı, iyi yapılanmış finansal sistemi ve girişimci iş dünyası ile orta ve
uzun vadede güçlü bir potansiyel sunmaktadır. Bu büyüme potansiyel
faaliyet gösterdiğimiz enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde
özellikle belirginleşmektedir.
Doğu ile Batı arasında stratejik bir kavşak noktasında konumlanmış
Türkiye, yatırımcılar için sürdürülebilir ve kârlı büyüme olanakları
sunmaktadır. Telekomünikasyon iş kolu da gerek güçlü talep, gerekse
düşük penetrasyon oranları ile sürdürülebilir büyüme sahalarını işaret
etmektedir. EWE Turkey Holding gerçekleştirdiği yatırımlarla ülkenin
hedeflerine katkısını sürdürürken paydaşları için kalıcı değer üretmeye
devam etmektedir.

2017 YILI PERFORMANSIMIZDAN SATIRBAŞLARI…
EWE Turkey Holding, 2017 yılında, küresel ve ulusal ekonomi yaşanan
dalgalanmaların varlığında, yıl için belirlediği hedeflerine ulaşmış,
başarılı bir mali ve operasyonel performans kaydetmiştir.
Grubun cirosu 2016’ya oranla %5 büyüme göstererek 2,4 milyar TL’ye
ulaşmıştır. En önemli operasyonel göstergelerden biri olan konsolide
gaz tedarik hacmi ise 2017 yılında 2,5 milyar m3’e yükselmiştir.
Enerji ve telekomünikasyon iş kollarında, müşterilerine ayrıcalıklı ürün
ve hizmetlerini ulaştırmaya devam eden Grubun doğal gaz dağıtım
iş kolundaki iştirakleri Bursagaz ve Kayserigaz’ın hizmet sunduğu
toplam abone sayısı 1,4 milyon BBS’yi aşarken, Kayseri ve Bursa
bölgelerindeki doğal gaz dağıtım şebekesi uzunluğu 11 bin km’ye
yaklaşmıştır.
Grubun telekomünikasyon iş kolundaki iştiraki Millenicom’un toplam
müşteri sayısı, aynı dönemde, %39 artışla 224 bine ulaşmıştır.
2017 yılında kaydedilen performans, Grubun ve iştiraklerinin güçlü
olan mali yapısını daha da perçinlemiştir.

Kayseri güneş enerjisi yatırımı Grup için önemli bir
kilometre taşıdır.
2016 yılında başlanan Kayseri İncesu’daki 52 bin m2’lik güneş
enerjisi santral yatırımı 2017 yılında tamamlanmış ve faaliyete
geçmiştir. Santralin yılda ortalama 5 milyon kWs enerji üretmesi
beklenmektedir.

Doğal gaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz, doğal gaz
dağıtım şebekesi yatırımlarını sürdürmüş, lisans bölgelerini daha da
genişletmiş ve abone kitlelerini büyütmüşlerdir.

Müşteri memnuniyetine büyük önem veren Grup şirketleri alt
yapılarını geliştirmeyi de sürdürmektedir. Bu süreçte ilk adımı
Bursagaz atmış, kendi enerjisini üreten akıllı bina özelliklerine sahip
yeni genel müdürlük binasına 2016 yılında taşınmıştır. 2017 yılında
LEED Platinum Sertifikası alan Bursagaz Genel Müdürlük binası,
bölgesinde bu standarda sahip tek hizmet yerleşkesidir.
Müşteriye sunulan değeri pekiştirmeye yönelik bir diğer adım 2017
yılında Kayserigaz’dan gelmiştir. Şirketin 6.500 m2’lik kullanım
alanına sahip olması planlanan yeni binasının temel atma töreni
Aralık ayında yapılmış olup, Kayserigaz’ın yeni Genel Müdürlük
binasının 2018 Aralık ayında hizmete girmesi hedeflenmektedir.
Grubumuzun doğal gaz dağıtımı iş kolundaki temel amacı, hizmet
coğrafyası kapsamında ulaştığı abone sayısını artırmak, doğal gazın
henüz ulaşmadığı bölgelere ise hızla ulaşmasını sağlamaktır.

Doğal gaz konforlu olduğu kadar güvenli bir enerji
kaynağıdır.
Grup bünyesinde yer alan iştirak şirketleri doğal gaz dağıtım ve
kullanım döngüsünün her aşamasında güvenliğin sağlanmasına
yönelik önlemleri önceliklendirmekte ve bu alandaki farkındalığın
gelişmesi için yaygın çalışmalar yürütmektedir. Şirketlerin
operasyonel mükemmelliğe odaklanan ekipleri, güvenli doğal gaz
arzı için gerekli tüm altyapı ve teknik donanıma sahiptir ve işkolundaki
küresel gelişme ve yenilikleri çok yakından takip etmektedirler.
Özetle, EWE Türkiye Grubu’nun bünyesinde yer alan doğal
gaz dağıtım şirketleri, güvenli ve kesintisiz doğal gaz arzının
sağlanmasından, sorunsuz ve hızlı tahsilat süreçlerine kadar hizmet
döngüsünün her bir halkasının müşteri memnuniyeti açısından son
derece önemli olduğunun bilicinde olarak çalışmalarına devam
etmektedir.

Müşteri her şeyin odağında
Grup, benimsediği proaktif stratejilerle, müşterilerinin beklentilerini
öngörmekte ve cevaplamaktadır. Müşteriyi faaliyet döngüsünü odak
noktasında kabul eden bir iş anlayışının temsilcisi olan EWE Türkiye
Grubu, enerji ve telekomünikasyon tedarikçisi olmanın çok ötesinde,
insan hayatını kolaylaştıran akıllı hizmetler geliştiren ve tüketiciye
değer önerisi güçlü çözümler sunan bir hizmet sağlayıcıdır.
Grup, doğal gaz, elektrik ve telekomünikasyon hizmetini tek odaktan
sağlamaktadır. Hedefimiz, müşterilerimize sunduğumuz katma
değeri sürekli geliştirmek, kaliteyi pekiştirmek ve son tahlilde müşteri
memnuniyetini yükseltmektir. EWE Enerji’nin Türkiye çapında elektrik
tedariki hizmetine başlayarak kurumsal iş ortaklıkları dışında binlerce
EWE TURKEY HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU
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haneye ulaşması bunun en somut örneklerinden birini oluşturmuştur.
Kayserigaz’ın ve Bursagaz’ın müşteri memnuniyet skorları, 2017
yılında sırasıyla %99 ve %90 olarak ölçümlenmiştir.

EWE Enerji, dijital dünyada yenilikçi uygulamalara imza attı.
EWE Enerji, 2017 yılında dijital dünyada yenilikçi uygulamalar
hayata geçirmiştir. Kafam Rahat müşteri konsepti kapsamında
gerçekleştirilen çalışmalar, Şirketin dijital mecralardaki varlığının
müşteri odaklı ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturulmasını
hedeflemiştir. Kurumsal web sitesini de yenileyen EWE Enerji
sosyal medya mecralarında aktif olarak yer almış, kullanıcı sayısını
artırmış ve müşterileri tarafından 7/24 ulaşılır bir hizmet sağlayıcıya
dönüşmüştür.

EWE Enerji, doğal gaz ticaretinde 6. yılda en büyük
portföye sahip şirkettir.
EWE Enerji 2017’de daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin her
bölgesindeki müşterilerine satış yaparak lider konumunu sürdürmüş
ve 2,5 milyar m3’lük doğal gaz ticaret hacmi ile Türkiye’de faaliyet
gösteren özel sektör doğal gaz tedarikçileri arasında birinci sırada yer
almıştır.
EWE Enerji yıl içinde devreye aldığı yeni bireysel satış kanalı aracılığı
ile Türkiye’nin her yerinde bireysel ve kurumsal müşterilerine artan
oranda dokunmaya da başlamıştır. Şirketin bayi alt yapısında
önemli gelişmeler yaşanırken, bayiler güvenilir birer iş ortağı olarak
konumlanmıştır. Diğer taraftan, geliştirilen çok sayıdaki marka iş
birliği ile müşteriye sunulan değer daha da pekiştirilmiş ve hizmet
sunulan müşteri kitlesi genişlemiştir.
EWE Enerji, 2017’de bir diğer Grup şirketi Millenicom ile
telekomünikasyon ve elektrik bundle ürünleri de sunmaya
başlamıştır. Üretilen bu sinerji, toplam müşteri kitlesinin büyümesini
desteklemiştir. EWE Enerji aynı süreçte, hizmet kalitesini ileriye
taşımak hedefi doğrultusunda müşteri ilişkileri süreçlerini de
dijitalleştirmeyi sürdürmüştür.

Millenicom ürettiği değeri daha geniş bir müşteri kitlesine
sunmaya başlamıştır.
Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Millenicom, 2017’yi
her yönüyle bir atılım yılı olarak tamamlamıştır. Yeni kurumsal kimliği
ve ulusal kanallarda yayınlanan TV reklamları ile marka bilinirliğini
ve değerini bir üst yörüngeye taşıyan Millenicom, müşteri bazında
%39’luk bir büyüme sağlamıştır.
Bayi ağını %47 oranında büyüten ve satış oranlarını önemli oranda
artıran Millenicom, 2017 yılında Kurumsal Bulut Santral Servisini
lanse etmiştir. KOBİ’lerin maliyetlerini düşürerek iş yapış şekillerini
iyileştirmeyi hedefleyen BULUT Santral Servisi yıl sonu itibarıyla
7.000’den fazla kurumsal müşteriye ulaşmış bulunmaktadır.
Millenicom, bu sonuçla, Türkiye’nin lider bulut santral ağlarından biri
olmayı başarmıştır.

İlk EWE Mağaza Kayseri’de hizmete açıldı.

EWE Türkiye Grubu, 2017’de enerjiyi sanatla buluşturdu.
Grubun ana iki hizmet bölgesi arasında yer alan Bursa ve Kayseri’yi
etkileyici karelerle betimleyen fotoğraf sergisi, Türkiye’deki 10.
yılda enerjiyi sanatla buluşturma imkânı sunmuştur. Ankara, EPDK
Sergi Salonu’nda düzenlenen “2 Şehrin Dokusu” sergisi, Türkiye’nin
sanayisiyle öne çıkan ve aynı zamanda kültürel açısından da zengin
olan iki ilimizin tarihi, yerel ve modern yüzlerini sanatseverlere
ulaştırmıştır. 2 Şehrin Dokusu sergisi, takiben Bursa, Kayseri ve
İstanbul’da da sanatseverlerle buluşmuştur.

2017 yılında Holding seviyesinde yeni bir yapılanmaya
geçilmiştir.
EWE Türkiye Grubu, iş kolları arasındaki sinerjiyi pekiştirmek ve iştirak
şirketlerinin koordinasyonunda daha verimli bir noktaya erişebilmek
hedefiyle 2017 yılında Holding çatısı altında yeni bir yönetim
yapılanmasına geçmiştir.
2017 yılı 3. çeyreğinden başlayarak, doğal gaz dağıtımı ve ilgili
hizmetleri yürüten Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ile enerji
ticareti de dâhil olmak üzere tüm satış faaliyetlerini yürüten Satıştan
Sorumlu Genel Müdür, EWE Türkiye Grubu Genel Müdürü’ne destek
vermektedir.
Yeni yapılanmanın, icra, sevk ve idare boyutlarındaki kazanımları kısa
sürede gözlenmeye başlanmış, iş kollarımız arasındaki sinerji önemli
oranda ivmelenmiştir.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile paylaşılan değer
Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini üyesi olduğu topluma fayda
ve katkı sağlamak ana eksenlerinde kurgulayan EWE Türkiye Grubu,
bu kapsamda gerek Holding seviyesinde gerekse iştirakleri kanalıyla
uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.
Farklı grup şirketleri, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında, 2017 yılı boyunca sinerjik bir iş birliği içinde hareket
etme başarısı göstermiş, çalışanlar gönüllü katkının somut ve
güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. İnanıyoruz ki, kitap ve
oyuncak toplama kampanyalarından doğal gazın güvenli kullanımı
konusundaki bilincin artırılmasını öngören eğitimlere kadar
farklılık gösteren bu projelerimiz, paydaşlarımıza kattığımız değeri
çeşitlendirmekte ve pekiştirmektedir.

En önemli payda müşteri memnuniyeti
2007’den bu yana kaydettiğimiz başarılar bir tesadüf eseri olmayıp,
sağlam bir ekibin, sürdürülebilir bir stratejinin ve sahip olduğumuz
paydaş desteğinin sonucudur.
10. yılımız geride kalırken tüm kulvarlarda başarıya ulaştığımızı
ve iş kollarımızda örnek projelere imza attığımızı ifade etmekten
memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda, Grup çalışanlarımıza,
müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve diğer paydaşlarımıza EWE
markasına gösterdikleri ilgi, değerli katkı ve güven için teşekkürü borç
biliyoruz.

Grup, 2017 yılında, doğal gaz, elektrik ve telekomünikasyon müşteri
hizmetlerini tek bir noktada toplayacak EWE Mağazaları’nın ilkini
Kayseri’de açmıştır.

Grubumuz, önümüzdeki dönemde, Türkiye piyasasında hizmet
sunduğu müşteri kitlesini daha da büyütmeye, dağıtım şebekesine
yeni şehirler eklemeye devam etmeye enerji sektöründeki özgün
varlığını geliştirmeye odaklıdır.

Grup müşterileri, bu yeni kavram ile iştirak şirketlerinin sunduğu tüm
hizmetlere tek bir noktadan ulaşabildikleri gibi birbirinden avantajlı
kampanyalardan kolayca yararlanma imkânı da bulmuşlardır.

Yönetim Kurulumuz ve Holding Yönetim Ekibi olarak paydaşlarımıza
saygılarımızı sunarız.
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2017 SATIRBAŞLARI
8.008

%5

11

EWE ENERJİ’NİN ELEKTRİK
ABONESİ SAYISI

GRUBUMUZUN CİROSU 2017
YILINDA %5 BÜYÜDÜ.

KAYSERİ VE BURSA’DAKİ DAĞITIM
ŞEBEKEMİZİN UZUNLUĞU

224

52

25

bin

bin m2

bin km

.Yıl

TELEKOMÜNİKASYON ABONE
SAYIMIZ

KAYSERİ İNCESU GES’İN TOPLAM
ALANI

BURSA’DA DOĞAL GAZIN 25. YILI

LEED

%99

2

BURSAGAZ GENEL MÜDÜRLÜK
BİNASI LEED PLATINUM
SERTİFİKASI ALDI.

KAYSERİGAZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYET SKORU

10

Şehrin
Dokusu

ANKARA, İSTANBUL, BURSA
VE KAYSERİ’DE DÜZENLENEN
FOTOĞRAF SERGİMİZ

.Yıl

TÜRKİYE PİYASASINDAKİ
10. YILIMIZI KUTLADIK.
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WOLFGANG MÜCHER
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MICHAEL HEIDKAMP

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DR. FRANK QUANTE

ALEXANDER VON LEDEBUR

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi
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EWE TURKEY HOLDİNG VE İŞTİRAKLERİ ÜST YÖNETİMİ

DR. FRANK QUANTE
EWE Turkey Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (CEO)
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.

HASAN YASİR BORA
EWE Turkey Holding Operasyondan Sorumlu Genel Müdür (COO)
1974 İstanbul doğumlu. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra; 1998-2000 yılları
arasında Sakarya Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nde yüksek
lisans eğitimini tamamlamıştır. 2012-2014 yılları arasında 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 2017 yılına kadar Kayserigaz Genel Müdürü olarak devam etmiştir.
2017 Ağustos ayında ise EWE Turkey Holding’in Operasyondan Sorumlu Genel
Müdürlüğü’ne atanan Bora evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÖZKAN AKYILDIZ
EWE Turkey Holding Satıştan Sorumlu Genel Müdür (CSO)
EWE Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (CEO)
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, 2017 Eylül ayından itibaren bu
görevine ek olarak EWE Turkey Holding Satıştan Sorumlu Genel Müdür görevini
yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

EWE TURKEY HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

11

EWE TURKEY HOLDİNG VE İŞTİRAKLERİ ÜST YÖNETİMİ

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.

ADEM DİNCAY
Kayserigaz Genel Müdürü
1974 Çorum doğumlu olan Adem Dincay, 1997 yılında İTÜ Makina
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1999
yılında Koç Holding’e bağlı İzocam A.Ş.’de Üretim Mühendisi olarak
başlamıştır. 2003 yılında Yıldız Holding’e Proje Mühendisi olarak katılan
Dincay, 2004 yılında enerji sektörüne geçerek Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC)
Ham Petrol Boru Hattı Projesinde Supervisor olarak çalışmaya başlamıştır.
2004-2013 yılları arasında BTC Boru Hattının Türkiye kısmını işleten
BOTAŞ International Limited bünyesinde Boru Hattı İşletme Müdürlüğü,
Acil Müdahale Müdürlüğü ve Bakım Planlama Müdürlüğü görevlerini
üstlenen Dincay 2013 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak Kayserigaz’a
katılmıştır. 1 Ocak 2018’de Kayserigaz Genel Müdürü olarak atanan Adem
Dincay evli ve 3 çocuk babasıdır.

OSMAN KİPOĞLU
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. Bu tarih itibarıyla enerji
sektöründeki 22 yıllık çalışma hayatını, Enervis Enerji Servis San. ve Tic.
A.Ş. Genel Müdür’ü olarak sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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SEFER ÖZEL
Millenicom Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO)
Sefer Özel, 1996 yılında Boğaziçi İşletme Bölümü’nden şeref derecesi
ile mezun olduktan sonra Arthur Andersen (Denetim ve Danışmanlık
Hizmetleri), VF Corporation Türkiye (Giysi Perakende Sektörü) ve
Gima Romanya (Perakende Satış Zincirleri) için finans, muhasebe ve
yönetim alanlarında birçok farklı görevi başarıyla üstenmiştir. 2003
yılında Millenicom Almanya’da Kontrol ve Finans Müdürü olarak
göreve başlayan Özel, 2010 yılından beri ise Millenicom’da CFO
(Finans Birimi Direktörü) görevini başarıyla sürdürmektedir. Sefer
Özel evli ve 2 çocuk babasıdır.

MEHMET ILGAZ
Millenicom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (CTO)
1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olmuştur ve 2003 yılında Bilgi Üniversitesi’nden
yüksek lisans derecesi almıştır. 2009 yılında George Washington
Üniversitesi’nde MBA programını tamamlamıştır. İş hayatına 1999’da
Biltam’da Destek Mühendisi olarak başlayan Ilgaz, 2000 ve 2005
yılları arasında Sabancı Telekom’da görevler üstlenmiş; 2005 yılında
Borusan Telekom’a katılmıştır. 2007-2015 yılları arasında TT Net
şirketinde Şebeke ve Cihaz Direktörü olarak çalışan Ilgaz, 2016 yılında
Millenicom’da CTO görevini üstlenmiştir.
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EWE TURKEY HOLDİNG’İN STRATEJİSİ

DİNAMİK VE
PROAKTİF
Güçlü öngörü ve proaktif hareket edebilme yetkinlikleri, Grubun Türkiye stratejisini icradaki en
önemli temellerini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, piyasaların sunduğu iş olanakları objektif,
uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilmektedir.

EWE TURKEY HOLDİNG’İN STRATEJİSİNİN ÜÇ TEMEL ÜZERİNE
YAPILANDIRILMIŞTIR.

1

KALICI DEĞER
EWE, öncü şirket konumunu
koruyarak, Türkiye’de faaliyet
gösterdiği bütün sektörlerde örnek
alınan, saygın bir katılımcı olmayı
amaçlamakta, yatırımlarıyla kalıcı
değer üretmeyi 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,
· müşteri portföyünü genişletmeyi,
· faaliyet gösterdiği tüm
sektörlerde örnek olmayı
öngörmektedir.
EWE Turkey Holding, başta doğal
gaz dağıtım ve toptan satış, elektrik
perakende satış, telekomünikasyon
ve enerji verimliliği gibi
alanlarda olmak üzere, güçlü
ve değer oluşturabileceği iş
kollarında varlığını sürdürmeyi
hedeflemektedir.

2

BÜYÜME
EWE, Türkiye’deki ana faaliyet
kollarından biri olan doğal gaz
dağıtım sektöründe organik
büyüme fırsatlarını yakından takip
etmektedir. Bu doğrultuda Bursa ve
Kayseri’de geçtiğimiz yıllarda önemli
ölçekte yatırımlar gerçekleştirilerek
yeni ilçelere doğal gaz ulaştırılmıştır
ve önümüzdeki yıllarda da yeni
ilçelere doğal gaz götürme hedefine
devam edecektir.
EWE Turkey Holding, 2016 yılı
başında gerçekleştirdiği satın
alma ile beraber enerji sektörünün
yanında telekomünikasyon
sektörüne de adım atmıştır. Bu yeni
iş kolunda başlayan faaliyetleri ile
daha da büyüyecek olan EWE Turkey
Holding, hissedarı EWE AG’nin
Almanya’daki telekomünikasyon
sektör deneyimini de arkasına
alarak Türkiye pazarında da
önemli oyunculardan biri haline
gelmeyi hedeflemektedir. Ayrıca
enerji, telekomünikasyon ve bilgi
teknolojileri alanında uzun yıllara
dayanan deneyimi ile müşteriye
tek bir çatı altında ulaşarak müşteri
memnuniyeti odaklı bir şirket olmayı
amaçlamaktadır.
EWE Grubu, büyümeyi hedeflediği
bir diğer alan olan elektrik
perakende satış sektöründe
önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi
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beklenen tam serbestleşmeyi
desteklemekte ve serbestleşen
piyasanın güçlü oyuncularından
biri olmayı hedeflemektedir.
Tüketicilerin merkeze alınacağı
bir elektrik perakende piyasasının
varlığının önemine inanan EWE
Turkey Holding, serbestleşme
yolundaki bu piyasada müşteri
memnuniyetini ve operasyonel
verimliliği temel başarı ölçütleri
olarak görmektedir. EWE Turkey
Holding, bu ölçütler doğrultusunda
yatırımlarını devam ettirmektedir.
EWE’nin Türkiye’de büyümeyi
öngördüğü bir diğer alan da enerji
verimliliğidir. Grup, enerji verimliliği
alanında entegre çözüm yaklaşımı
ile farklı iş kollarında danışmanlıktan
uygulamaya, ölçümlemeden
finansmana tüm ihtiyaçları tek bir
ürün ve paket çerçevesinde tek bir
noktadan sağlayacak yetkinliklere
sahiptir.
Yenilenebilir enerji alanı, EWE’nin
sürdürülebilirlik ve çevre dostu enerji
tedariki bakış açısı kapsamında
global trendlerle uyumlu olarak
yatırım yaptığı bir diğer alandır.
Pilot proje özelliği taşıyan Kayseri
İncesu bölgesinde yer alan 3,25 MW
kapasiteli güneş enerjisi santrali
2017 yılında devreye alınmıştır
ve elektrik üretimine devam
etmektedir.

3

MÜŞTERİ ODAKLILIK
EWE, değer zincirinin müşteriye
yakın segmentinde kendini
konumlandırmakta ve iş sahalarında
müşteriye odaklı ve yenilikçi
iş modelleriyle fark yaratmayı
hedeflemektedir. İlerleyen
piyasa serbestleşmesiyle beraber
rekabetin hızlanacağı ve müşteri
alışkanlıklarının değişeceği yakın
gelecekte EWE müşteriyi merkeze
alan yaklaşımıyla piyasalardaki
konumunu güçlendirecektir.
EWE Turkey Holding, Türkiye’nin
hızla gelişen enerji piyasasında
ve rekabetçi telekomünikasyon
sektöründe uzmanlığının sunduğu
gücü kullanmaktadır.

EWE, TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTERDİĞİ ALANLARDA LİDER BİR KONUMA ULAŞMAYI
HEDEFLEMEKTEDİR.
EWE Turkey Holding, EWE AG’nin Almanya enerji, telekomünikasyon
ve bilgi teknolojileri piyasasında inşa ettiği bilgi birikimi ile hareket
etmektedir.

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 Türkiye Grubu’nun başarısında rol
oynamaktadır.

Güçlü öngörü ve proaktif hareket etme yetkinlikleri, Grubun Türkiye
stratejisini destekleyen temelleridir. Piyasaların sunduğu iş olanakları
objektif ve sürdürülebilirlik odaklı bir düzlemde değerlendirilmekte ve
adımlar atılmaktadır.
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TEMEL FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

EWE TURKEY HOLDİNG’İN KONSOLİDE CİROSU 2017 YILINDA 2,4 MİLYAR TL’YE ULAŞMIŞTIR.
EWE Türkiye Grubu
Konsolide Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Özkaynaklar (milyon TL)
Yatırımlar (milyon TL)
Konsolide Gaz Tedarik Hacmi-Taşıma dahil (milyar m3)
Toplam Abone Sayısı (milyon BBS)
Şebeke Uzunluğu (km)
Toplam Çalışan Sayısı (kişi)

2017
2.391
2.070
677
120
4,1
1,44
10.503
916

2016
2.268
1.880
739
187
3,9
1,38
9.736
906

Değişim (%)
5
10
-8
-36
5
4
8
1

TOPLAM VARLIK BÜYÜMESİ

ABONE SAYISINDAKİ BÜYÜME

ŞEBEKE UZUNLUĞUNDAKİ BÜYÜME

%10

%4

%8

EWE Turkey Holding’in toplam varlıkları
2017 yılında %10 artarak 2.070 milyon
TL’ye ulaşmıştır (2016: 1.880 milyon TL).

Grup şirketlerinin toplam abone
sayısı 2017 yılında %4 büyüme
kaydetmiş ve 1,44 milyon BBS’ye
ulaşmıştır (2016: 1,38 milyon BBS).

EWE Türkiye Grubu doğal gaz
dağıtım şirketlerinin toplam
şebeke uzunluğu 2017 yılında %8
büyüme kaydederek 10.503 km’ye
ulaşmıştır (2016: 9.736 km).

EWE TURKEY HOLDİNG’İN BAŞLICA PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2017 YILINDA SAĞLIKLI GELİŞMESİNİ
SÜRDÜRMÜŞTÜR.

187
84

758

120

906

916

10.503

9.736

8.771

4,1

3,9

4,0

1,44

1,38

1,31

2.391

2017

2.268

2016

2.174

2015
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KONSOLİDE
SATIŞ GELİRİ

TOPLAM
ABONE
SAYISI

KONSOLİDE
GAZ TEDARİK
HACMİ

ŞEBEKE
UZUNLUĞU

TOPLAM
ÇALIŞAN
SAYISI

YATIRIMLAR

(milyon TL)

(milyon BBS)

(milyar m3)

(km)

(kişi)

(milyon TL)
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EWE TURKEY HOLDİNG’İN ORGANİZASYON YAPISI

Merkezi Fonksiyonlar

Gaz Dağıtım Operasyonları

Satış ve Ticari Operasyonlar

GRUP CEO
DR. FRANK QUANTE

GRUP COO
HASAN YASİR BORA

GRUP CSO
ÖZKAN AKYILDIZ

Bilgi Teknolojileri

Bursagaz

EWE Enerji
Doğal Gaz Ticaret ve Satışı

İnsan Kaynakları

Kayserigaz

EWE Enerji
Elektrik Ticaret ve Satışı

Finans

Enervis
Servis Hizmetleri

Millenicom
Enervis
Enerji Verimliliği

Hukuk
Yönetim Ofisi
Kurumsal İletişim
Kurumsal Geliştirme
İç Denetim ve Risk Yönetimi

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
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EWE TURKEY HOLDİNG’İN ORTAKLIK YAPISI VE İŞTİRAKLERİNDEKİ PAY ORANLARI

EWE Turkey Holding’in konsolidasyona dâhil edilen şirketlerinin
sermayeleri içindeki doğrudan ortaklık pay oranları 19. 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. Şirketlerin, 2017
yılında yatırımları tamamlanarak elektrik üretimine başlamıştır. 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.
2017 yılı faaliyet döneminde EWE Turkey Holding’in ortaklık yapısında
herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Topluluğa dâhil 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 Doğal gaz 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

YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR
EWE Turkey Holding ve iştiraklerinin Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi’ne 2017 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 12.789.173 TL’dir.
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MÜŞTERİ ODAKLI VE
YENİLİKÇİ
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EWE AG HAKKINDA

YENİLİKÇİ
VE KÖKLÜ
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.

EWE AG HAKKINDA

FAALİYET GÖSTERDİĞİ İŞ ALANLARI

2017 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 9.134
çalışana sahip olan EWE AG, 8 milyar
Euro’yu aşkın cirosu ile Almanya’nın en
büyük enerji şirketlerinden biridir.

· Enerji

ALMANYA’NIN YENİLİKÇİ, GÜÇLÜ VE
KÖKLÜ ENERJİ GRUBU

TOPLAM SATIŞLARI

8,25
EWE AG’nin toplam satışları 2017 yılı
sonunda 8,25 milyar Euro’ya ulaşmıştır.

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

· Telekomünikasyon
· Bilgi Teknolojileri (BT)

TÜRKİYE DOĞAL GAZ
SEKTÖRÜNDEKİ EN BÜYÜK YABANCI
YATIRIMCI
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 bilgi birikimini 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 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
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EWE AG’NİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ ÜLKELER

Oldenburg Bremen
Hannover

Berlin

ALMANYA

Poznan

Varşova
POLONYA

İstanbul
Bursa

Ankara

TÜRKİYE
Kayseri

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, biogaz ve hidroelektrik
santralleri, halihazırda 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’nin liderliğinde hareket eden 75
ortaklı bir girişim grubu, 2017 yılında,
geleceğin akıllı enerji arzını oluşturacak
büyük bir proje üzerindeki çalışmalarına
başlanmıştır.
EWE AG’nin Almanya’daki rüzgâr, güneş,
biogaz ve hidroelektrik santralleri 370
MW’den fazla kurulu bir güce sahiptir.

EWE AG’NİN HİZMETLERİ İLE ELDE
EDİLEN KAZANIMLAR
· Rüzgâr santralleri, biogaz, 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

EWE TURKEY HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU
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2017 SATIRBAŞLARI

EWE’NİN
TÜRKİYE’DEKİ
10. YILI
EWE, 2017 yılında Türkiye’deki 10. yılını kutladı. 10
yılın kilometre taşları için bkz. sayfa 2-3.

10. YIL YEMEĞİ
EWE Türkiye Grubu, 10
yılını 7 Kasım 2017’de
İstanbul, Yeniköy’deki
tarihi Sait Halim Paşa
Yalısında düzenlediği
akşam yemeğinde kutladı.
Toplantıya, EWE Türkiye
Grubu yöneticilerinin yanı
sıra iş ortakları başta olmak
üzere geniş bir davetli kitlesi
katıldı.

EWELUTION İÇ İLETİŞİM
ÇALIŞMALARI

2 ŞEHRİN DOKUSU SERGİLERİ
EWE Türkiye Grubu, 10. yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği
2 Şehrin Dokusu Sergisi’ni Ankara, Bursa, İstanbul ve Kayseri’de
paydaşları ile buluşturdu. Bkz. sayfa 90.
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EWE’nin Türkiye’deki 10. yılı olan 2017; EWE Türkiye Grubu
bünyesindeki iştirak şirketlerinin ortak gücünden doğan sinerji,
tutkuyla bağlı olunan değerler, verimlilik ve başarıya odaklı
birliktelik, değişimi yakalama ve ona yön verme hedefi ve iş odağına
yerleştirilen sürdürülebilirlik anlayışıyla yaratılan EWELUTION
konsepti ile dolu dolu geçti. EWELUTION teması ve bu temayı
destekleyen 5 odak değer “Değişim, Verimlilik, Tutku, Sinerji ve
Sürdürülebilirlik”; hazırlanan posterler, bina içi giydirmeler, e-posta
duyuruları, birbirinden farklı etkinlikler, myEWE’de yayınlanan
EWELUTION değerleriyle ilgili hayatın içinden yazılarla tüm yıl
boyunca çalışanlarla buluştu.

EWE MAĞAZALARI
Grup, 2017 yılında perakende faaliyetlerini geliştirme planları
kapsamında yeni bir adım atarak doğal gaz, elektrik ve
telekomünikasyon hizmetlerini tek bir noktada toplayan ilk EWE
Mağazası’nı Kayseri’de açtı. Grup müşterileri, bu yeni kavram
ile iştirak şirketlerinin sunduğu tüm hizmetlere tek bir noktadan
ulaşabildikleri gibi birbirinden avantajlı kampanyalardan da
yararlanma imkânı buldu.

SOLAR YATIRIMI
EWE Türkiye Grubu’nun Türkiye’deki ilk güneş enerji yatırımı olan ve
Enervis tarafından inşa edilen Kayseri, İncesu santrali 2017 yılı Mayıs
ayında enerji üretimine başladı. Bkz. sayfa 70.

Bursagaz
LEED PLATINUM SERTİFİKASI
Bursa, Osmangazi’de bulunan Bursagaz Genel Müdürlük binası,
2017 yılında LEED Platinum Sertifikası almaya hak kazandı. Bina,
yenilenebilir enerji sistemleriyle mimari tasarımı bütünleştiren
konsepti kadar çalışanlara sağladığı sosyal yaşam alanlarıyla da
yeni nesil ofis tasarımlarına örnek niteliklere sahiptir.
Bkz. sayfa 44.

BURSAGAZ YENİ YÖNETİM BİNASI
Bursa, Turkey

LEED 2009
NEW CONSTRUCTION AND MAJOR RENOVATIONS

April 2017
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BURSAGAZ’DAN BİR
SERGİ ÜÇ KUTLAMA
25 yıldan bu yana Bursa’ya kesintisiz doğal
gaz hizmeti sunan Bursagaz, 950 bini aşkın
abonesine kesintisiz ve güvenli doğal gaz
tedarik çalışmalarına ve yatırımlarına devam
etti. 2 Şehrin Dokusu Sergisine ev sahipliği
yaptı. Bkz. sayfa 41, 90.

HAVA KALİTESİNİ
ARTIRMA PROJESİ
Bursagaz, çevreci yakıt
doğal gaz ile Bursa’nın
hava kalitesine katkı
sağlamaktadır. Bursagaz,
Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin başlattığı
Hava Kalitesini Artırma
Projesi’ne destek olarak 2
bine yakın hanenin doğal gaz
dönüşümüne katkı sağladı.
Bkz. sayfa 41.

SPRING PROJESİ
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Bursagaz, 2017 yılında Bütünsellik Yönetim Sistemi (SPRING) projesini devreye almıştır. Türkiye
enerji sektöründe örnek oluşturan bu uygulama ile Bursagaz, acil durumlara anında müdahale
etme imkânı sunan en güncel donanıma sahip oldu.
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Kayserigaz
YATIRIMLARLA DOLU BİR YIL

FOTOĞRAF SERGİSİ
Kayserigaz, 2 Şehrin Dokusu Sergisine ev
sahipliği yaptı. Bkz. sayfa 90.

2017 yılı Kayserigaz için yatırımlarla dolu geçti. Kayseri’nin
Yeşilhisar ilçesine doğal gaz ulaştırılırken, Yahyalı ilçesine doğal
gaz arzını sağlayacak projenin temel atma töreni yapıldı. Yıl
sonuna doğru ise Kayserigaz’ın yeni ve modern Genel Müdürlük
yerleşkesinin temel atma töreni yapıldı. Yılın bir diğer önemli
gelişmesi ilk EWE Mağazası’nın açılışı oldu. Bkz. sayfa 50-53.

OYUNCAK VE KİTAP TOPLAMA
KAMPANYALARI
Kayserigaz, 2017 yılında da Grup ölçeğinde gerçekleştirilen oyuncak
ve kitap toplama kampanyalarında aktif rol aldı ve çok sayıda ilçe
okuluna oyuncak ve kitap ulaştırılmasını sağladı. Bkz. sayfa 90.

SEKTÖRDE BİR İLK: HIGH LEVEL
STRUCTURE VE ANNEX SL
SEVİYESİNDE BELGELENDİRME
Kayserigaz, 2017 yılında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin revizyon geçişlerini
tamamladı ve Türkiye’de belgelendirmesini High Level Structure ve
Annex SL seviyesinde TÜRKAK akreditasyonu ile tamamlayan ilk doğal
gaz dağıtım firması oldu. Bkz. sayfa 56.
EWE TURKEY HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU
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KAYSERİGAZ’A AR-GE ÖDÜLÜ
Kayserigaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğü
ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Doğal Gaz Dağıtıcıları
Birliği Derneği’nin (GAZBİR) ev sahipliğinde 19 Aralık 2018’de düzenlenen
3. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda Ar-Ge Başarı Ödülü’nü aldı.

EWE Enerji
BİREYSEL SATIŞ KANALLARININ
YARATILMASI-EWE ENERJİ HER
YERDE!
EWE Enerji, özellikle elektrik ticareti alanında daha çok müşteriye
ulaşabilmek, pazarda görünür olmak ve marka bilinirliğini artırmak
hedefleriyle 2017 yılı içerisinde alternatif satış kanallarını geliştirdi.
“Kafam Rahat” konsepti ile lansmanı gerçekleştirilen yeni satış
kanalı, EWE Enerji müşterilerinim 7/24 hizmet almalarına olanak
sundu. Bkz. sayfa 61-62.

İŞ SÜREÇLERİ OTOMASYONU
EWE Enerji’de yürütülen alt yapı iyileştirme çalışmaları
kapsamında, müşteri ilişkileri ve Çağrı Merkezi için geliştirilen
“One-screen Modelling for Call Center” Projesi, iki departmanın
tek tuşla tüm müşteri deneyimini gözlemlemesine, müşteri
verilerine erişim sağlamasına ve işlemleri tek bir ekran üzerinden
yapabilmesine olanak sundu. Bkz. sayfa 64.

GRUP ŞİRKETLERİ SİNERJİSİ İLE
ÜRÜN YELPAZESİ ÇEŞİTLİLİĞİ
EWE Enerji, 2017 yılı içerisinde EWE Turkey Holding’in diğer grup
şirketleriyle iş birliği içinde bundle projeler gerçekleştirdi, bireysel
ve kurumsal müşterilere fayda sağlayacak birçok projeye imza
attı. Bkz. sayfa 65.

DİJİTAL DÜNYA’DA GELİŞİM
EWE Enerji, 2017’de dijitalleşme adına önemli adımlar attı.
Kurumsal web sitesi yenilenirken, sosyal medya faaliyetleri
ivmelenerek daha geniş kitlelere ulaşıldı.
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Enervis

Millenicom

VERİMLİ TESİS KURULUMU

YENİ KURUMSAL KİMLİK VE TV
REKLAMLARI

Enervis, gelişmiş mühendislik hizmetleri, fizibilite çalışmaları,
uygun teknik ve finansal çözümler ile verimli ve sürdürülebilir
tesisler tasarlayarak anahtar teslim projeler gerçekleştirmeye
2017 yılında devam etti. Bkz. sayfa 70-71.

Kurumsal web sitesini yenileyen Millenicom, çok daha ergonomik
bir site yapısıyla müşterilerine hizmet sunmaya başlarken, reklam
filmleri ile ulusal kanallarda yer aldı.

DÜŞÜK KARBON
KAHRAMANLARI ÖDÜLÜ
Enervis karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliği ile
mücadeleye destek olan şirketlerin ödüllendirildiği 4. İstanbul
Karbon Zirvesi’nde, tekstil sektöründe atık su ısı geri kazanımı
projesi ile “Düşük Karbon Kahramanları” ödülünü aldı. Bkz.
sayfa 66.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM
SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI
Türkiye’de enerji hizmetleri sektöründe öncü bir şirket olan
Enervis, 2017 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Danışmanlığı kapsamındaki hizmetlerini farklı sektörlerden
müşterilerine ulaştırdı ve kalıcı değer üretmeye devam etti.
Bkz. sayfa 69.

TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
PROJESİ

MİLLENİCOM GERÇEK SINIRSIZ
İNTERNET PAKETİ
2017 yılında Gerçek Sınırsız İnternet Paketi ile AKN ve kota derdini
ortadan kaldıran ve çok uygun fiyatlarla müşterilerine sınırsız ve
özgürce internet kullanım fırsatını sunan Millenicom, bu avantajlı
ürün paketini yayınladığı TV reklamları ile tüm Türkiye’ye duyurdu.

Enervis’in EWE AG iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’de Enerji
Verimliliği-EnEffTurN (Energy Efficiency in Turkey Now) projesi,
2017 yılında başarılı bir şekilde tamamlandı. Bkz. sayfa 67-68.
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TEKNOLOJİDEKİ
GELİŞMELER
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.

30

EWE TURKEY HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

DÜNYA ENERJİ SEKTÖRÜ
Ekonomik gelişme ve nüfus artışı, küresel
ölçekte artmakta olan enerji talebinin
temel güçleridir. Diğer taraftan, küresel
enerji tüketimindeki büyümede, gelişmekte
olan ekonomilerin ağırlığının devam ettiği
izlenmektedir. Birincil enerji kaynakları
tüketiminde petrol ilk sıradadır ve kömürün
payı yavaş da olsa azalmaktadır. Doğal
gaz ve yenilenebilir enerjinin payları ise
yükselmektedir.

KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜNDEN
KÜRESEL PİYASANIN GÖRÜNÜMÜNÜ ŞEKİLLENDİREN MEGA TRENDLER

1
2
3

Kaya gazı devrimi ile petrol ve doğal gaz
kaynaklarının kullanımı artarken, teknolojideki
gelişmeler yenilenebilir enerji maliyetlerinde
düşmeyi desteklemiş ve buna bağlı olarak
yenilebilir enerjinin payında artış yaşanmıştır.

EKONOMİK GELİŞME VE NÜFUS ARTIŞI
GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERİN PAYINDAKİ ARTIŞ
YENİLENEBİLİR ENERJİNİN YÜKSELİŞİ

TALEP VE ARZ YÖNLÜ GELİŞMELER KÜRESEL ENERJİ
SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜNÜ ETKİLEMEKTEDİR.

LNG’de beklenen büyüme 2016’da başlamıştır.
Avrupa doğal gaz piyasasında talebin artması
ve doğal gaz üretimindeki azalmayla ithalatta
artış gözlenmiştir.

PETROL FİYATLARINDAKİ SEYİR

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİMİ

ÇİN’İN TÜKETİMDEKİ PAYI

%23,3

%71,5

%23

2017 yılında en yüksek fiyat artışının
yaşandığı emtialardan biri petrol
olmuştur.

Çin, hidroelektrik enerji üretiminde
%4’lük artış göstererek dünyanın en
büyük hidroelektrik üreticisi olurken aynı
zamanda %71,5’lik büyüme ile Almanya
ve ABD’yi geride bırakarak dünyanın en
büyük güneş enerjisi üreticisi konumuna
da gelmiştir.

Çin, aldığı pay ile global birincil
enerji tüketiminin %23’ünü
gerçekleştirmiştir.

EMTİA VE HAM PETROL FİYATLARINDAKİ SEYİR
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KÖMÜR
TÜKETİMİNDE DÜŞÜŞ
Global kömür tüketimi 2016 yılında %1,7 düşmüş, global birincil enerji tüketimindeki payı %28,1
olmuştur. Çin, kömür tüketiminde %50,6 payla liderliğini sürdürürken, -%1,6’lık büyüme oranı,
10 yıllık büyüme ortalaması olan %3,7’nin altında kalmıştır.

2017 BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre; birincil enerji
kaynaklarındaki tüketim, ciddi ölçüde yavaşlayarak 2016’da sadece
%1’lik büyüme kaydetmiştir. Petrol, küresel enerji tüketiminin
%33,2’si ile dünyanın başlıca yakıtı olarak yerini korurken, doğal gaz
tüketimi %1,5’lik büyüme ile birincil enerji tüketiminin %24,1’ini
karşılamıştır.

yüksek düşüş %14,8 ile İtalya’da gerçekleşti. Rusya’nın doğal gaz
üretimi ise 2016 yılında 2015 yılına kıyasla %0,5 oranında arttı.
Avustralya’da doğal gaz üretimi 10 yıllık ortalama olan yıllık %7
ortalamanın çok üzerinde gerçekleşirken %25,2 oranında artış
sağladı. Aynı dönemde Ortadoğu’da üretim %3,3 ve Uzakdoğu’da
%2,9 ile 10 yıllık ortalamalarının altında kaldı.

Avustralya’nın doğal gaz üretimindeki %25,2’lik büyüme ve LNG
ithalat ve ihracatındaki %6,2’lik artışın da etkisiyle doğal gaz ticareti
2016 yılında %4,8 büyümüştür.

Küresel doğal gaz ticareti 2016 yılında %4,8 artmıştır. Global LNG
ticaretindeki büyüme ise %6,2 olmuştur.

Global kömür tüketimi 2016 yılında %1,7 düşmüş, global birincil
enerji tüketimindeki payı %28,1 olmuştur. Çin, kömür tüketiminde
%50,6 payla liderliğini sürdürürken, -%1,6’lık büyüme oranı, 10 yıllık
büyüme ortalaması olan %3,7’nin altında kalmıştır.
Yenilenebilir enerjinin birincil enerji kaynakları içerisindeki payı ise
%0,5 artarak %10’a ulaşmıştır. Nükleer enerji, Çin’de hayata geçirilen
yatırımlar nedeniyle 2016 yılında %1,5 büyümüş ve global birincil
enerji tüketiminin %4,4’ünü oluşturmuştur.

LNG ticaretindeki bu büyüme Mısır, Pakistan ve Polonya’nın büyüyen
LNG piyasasına girmesine neden olmuştur. LNG ticaretinin doğal gaz
ticareti içerisindeki payı ise %32 olarak gerçekleşmiştir.
BP 2018 Enerji Görünümü Raporu’na göre; 2040 yılına doğru global
LNG arzının iki katına çıkması beklenmektedir bu büyümenin %40’ının
ise önümüzdeki beş yılda gerçekleşmesi öngörülmektedir. LNG’deki
bu artışın büyük kısmının ABD ve Katar’dan gelmesi beklenmektedir.

BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİNDE KÜRESEL GÖRÜNÜM

Gelecekte, LNG piyasasının gelişimine paralel olarak, uzun vadeli
boru hattı gazı kontratlarının yerini spot LNG endeksli fiyatlara
bırakması beklenmektedir.

Çin, birincil enerji kaynakları tüketimi 2016 yılında %1,3 artmıştır.
Çin, aldığı pay ile global birincil enerji tüketiminin %23’ünü
gerçekleştirmiştir.

Talep tarafında 2040 yılına doğru öngörülen %47’lik artışın endüstri
ve elektrik üretiminde doğal gazın payını artıran Çin ve Orta Doğu
liderliğinde gelişeceği düşünülmektedir.

Aynı dönemde, Amerika ve Japonya’da birincil enerji tüketimi %0,4,
düşerken; Ortadoğu’da %2,1, Avrupa ve Avrasya genelinde ise %0,4
oranında artış göstermiştir.

Sektörel bazda yaşanan en hızlı talep artışının ise kamyon taşımacılığı
ve deniz taşımacılığında doğal gaz kullanımının artmasıyla
desteklenen ulaşım sektöründe gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu
büyümeyle ulaşımın doğal gaz tüketimindeki payının 2016’daki
%2’den 2040’ta %5’e çıkması öngörülmektedir.

Çin, hidroelektrik enerji üretiminde %4’lük artış göstererek dünyanın
en büyük hidroelektrik üreticisi olurken aynı zamanda %71,5’lik
büyüme ile Almanya ve ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük
güneş enerjisi üreticisi konumuna da gelmiştir. Enerji tüketimindeki
büyüme Amerika ve Avrupa’da 10 yıllık ortalamanın altında kalırken,
Ortadoğu ve Uzakdoğu 10 yıllık ortalama olan yıllık %1,8 büyüme
hızının üzerinde gerçekleşmiştir.
2016 yılında, küresel doğal gaz üretimi %0,3 ile 10 yıllık ortalama
olan %2,5’in altında büyürken ABD’de %2,6 Norveç’te %0,7 azaldı.
İran’da %6,6, Irak’ta ise %12,6 artış gösterdi. Avrupa Birliği’nde en
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2017 BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre; Amerika’da petrol
üretiminde 2008 yılından bu yana ilk defa düşüş yaşanırken 2016
yılına göre üretim %4,2 oranında azalmıştır.
Dünya petrol üretimi %0,5 artış ile 10 yıllık ortalama olan yıllık %1
büyümenin altında kalmıştır. Kısıtlı büyümenin %2,2’si Rusya, %5,8’i
Ortadoğu ve %2,9’u Suudi Arabistan’dan gelmiş; bu bölgelerde
büyüme 10 yıllık büyüme ortalamalarının üzerine çıkmıştır.

DOĞAL GAZDA BÜYÜME

2016-2040

BP 2018 Enerji Görünümü Raporu’na göre
2016-2040 yılları arasında konvansiyonel
gaz üretimi artışının büyük ölçüde Amerika,
İran ve Katar’dan gelmesi beklenmektedir.
Gerçekleşen bu büyümeyle Amerika’nın
doğal gaz üretiminde Rusya ve Ortadoğu’yu
geçerek %25 pay ile liderliğe oturması
öngörülmektedir

%25

Avrupa’da doğal gaz üretiminin yılda %2,8
oranında düşmesi beklenmektedir. Bunun
nedeni mevcut doğal gaz sahalarının olgunluk
dönemine girmiş olması ve yeni kaynakların
eksikliğidir. Bu durum, Avrupa’nın 2016
yılında %50 mertebesinde olan ithal doğal
gaz oranının 2040’larda %80’lere çıkmasına
neden olacaktır.

2040

AMERİKA’NIN KÜRESEL DOĞAL GAZ
ÜRETİMİNİN ULAŞACAĞI SEVİYE

LNG ticaretindeki bu büyüme
Mısır, Pakistan ve Polonya’nın
büyüyen LNG piyasasına
girmesine neden olmuştur.
LNG ticaretinin doğal gaz
ticareti içerisindeki payı ise
%32 olarak gerçekleşmiştir.

%80
AVRUPA’NIN DOĞAL GAZ
İTHALATININ ULAŞACAĞI SEVİYE

Uluslararası Enerji Ajansı ise önümüzdeki 20
yıl içerisinde fiyatın arz ve talep dengesiyle
belirlendiği entegre ve global bir doğal gaz
piyasası öngörmektedir. Fiyatların bölgesel
değişimindeki en büyük etkenin de doğal
gazın transfer edilmesinden oluşan maliyetin
olacağı tahmin edilmektedir.
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GÜÇLÜ
BİR SEKTÖR
2017 yılında doğal gaz tüketimi %15,87 oranında
artarak 53,9 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir.
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TÜRKİYE ENERJİ
SEKTÖRÜ
Türkiye’de 2016 yılında doğal gaz tüketimi
azalmış; petrol, kömür ve yenilenebilir enerji
tüketimi artış göstermiştir.
2017 yılında ise petrol tüketimi %5,9
kömür tüketimi %10,6 artarken, doğal gaz
tüketimi ise %15,87 oranında artmıştır. 2017
yılı için toplam doğal gaz tüketim miktarı
53,9 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir.
Ülkemiz, doğal gaz ihtiyacının %99’unu
ithalatla karşılamaktadır. 2017 yılında, doğal
gaz ithalatının %52’si Rusya kaynaklarından
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,
2017 yılında toplam elektrik üretiminin
%37’sini doğal gazdan sağlamış, bu pay
2016’ya göre %4 artış göstermiştir. Sanayi
ve konutta kullanılan doğal gaz oranları
2016 yılına göre sırasıyla %8 ve %16 artış
göstermiştir.

TÜRKİYE, 2017 YIL SONU İTİBARIYLA
5.021 SANTRALDE 85.200 MW
KURULU GÜCE SAHİPTİR.
TEİAŞ verilerine göre, elektrik enerjisi
üretiminde doğal gaza dayalı kurulu güç
2016 yıl sonu itibarıyla 23.063 MW olup,
Türkiye’nin toplam kurulu gücünün %27,1’ini
temsil etmektedir.

TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDEN...
ENERJİ SEKTÖRÜNDE İDDİALI HEDEFLER

1
2
3

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI-MİLLÎ
ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI
DAHA ÇOK YERLİ, DAHA ÇOK YENİLENEBİLİR HEDEFİ
ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI
TÜRKİYE’DE SON 15 YILDA YAŞANAN YÜKSEK
PERFORMANSLI EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ
TÜKETİMİNİN DE HIZLA ARTMASINA NEDEN
OLMUŞTUR.

İTHALAT

TÜRKİYE’NİN KURULU GÜCÜ (MW)

%52

85.200

Türkiye, 2017 yılında, doğal gaz
ithalatının %52’sini Rusya kaynaklarından
gerçekleşmiş, İran ve Azerbaycan diğer
ithalat yapılan ülkeler olarak paylarını
korumuştur.

Türkiye’nin toplam kurulu gücü
2017 yıl sonu itibarıyla, 5.021
santralde 85.200 MW’a ulaşmıştır.

Toplam elektrik tüketimi 2017 yılında
ekonomideki büyümeye paralel olarak %6
artışla yaklaşık 294.939 GWh’ye ulaşırken,
2017 yılı tüm zamanların en çok elektrik
tüketilen yılı olmuştur.

DOĞAL GAZ TÜKETİMİ

53,9

milyar m3

TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ TÜKETİMİ
2017 YILINDA %15,87 ARTMIŞTIR.
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EKONOMİK BÜYÜME
POTANSİYELİ
Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle doğal gaz ve petrolün kaynak ülkelerden tüketici ülkelere
ulaştırılmasında önemli bir güzergâh görevine sahiptir.

TÜRKİYE, DOĞAL GAZ BORU HATLARININ STRATEJİK BİR GEÇİŞ
NOKTASIDIR.
Doğal gaz, Türkiye’nin enerji tüketiminde büyük paya sahiptir. Diğer taraftan ülkemizin
doğal gaz tedarikinde neredeyse tümüyle ithalata bağımlı olması, Türkiye’yi uluslararası
enerji piyasalarında önemli bir piyasaya dönüştürmüştür.
Türkiye, gerek tüketim hacmi gerekse ekonomik büyüme potansiyeli ile küresel doğal gaz
kaynağına sahip ülkeler için güçlü bir potansiyel alıcı konumundadır.

TÜRKİYE, JEOPOLİTİK KONUMU
NEDENİYLE DOĞAL GAZ
VE PETROLÜN KAYNAK
ÜLKELERDEN TÜKETİCİ ÜLKELERE
ULAŞTIRILMASINDA ÖNEMLİ BİR
GÜZERGÂH GÖREVİNE SAHİPTİR.
Şahdeniz II Sahası’ndan sağlanacak doğal
gaz, 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, inşaat aşamasına
geçilmiş ve 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 imzalanmış olup 2017 yılı içerisinde
inşaatında önemli yol kat edilmiştir.
2017 yılında Aliağa’da devreye alınan ilk yüzer
sıvılaştırılmış doğal gaz terminali ve buna ek
olarak 2018 yılında devreye alınan BOTAŞ’ın
Hatay Dörtyol’da yatırımını gerçekleştirdiği
yüzer LNG terminali, doğal gaz sektörünün
liberalleşmesi ve arz güvenliğinin sağlanması
açısından çok önemli rol oynamaktadır.
Bunun yanı sıra 2003 yılında ÇED olumlu
kararı verilen ve 2013 yılında inşaatına
başlanan Tuz Gölü Yer Altı Depolama
Projesi’nde 1 milyar m3 kapasite ile başlanılmış
olup proje kapasitesinin ileriki yıllarda
6 milyar m3’e çıkarılması planlanmaktadır.
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İŞLETMECİ SAYISI

451
TÜRKİYE ELEKTRONİK
HABERLEŞME SEKTÖRÜ

KÜRESEL TELEKOMÜNİKASYON
SEKTÖRÜ
Dünya dijitalleşme ile beraber büyük bir
değişim geçirmektedir. İnternete erişimi ve
veri kullanımı sürekli artarken, son on yılda
görülen data kullanım artışı, sektördeki
şirketleri farklı iş modelleri aramaya itmiştir.
Hem rekabetçi koşullarda servis kalitesini
artırmaya çalışan piyasa oyuncuları, hem de
artan veri kullanımı ile beraber sürekli altyapı
geliştirmek durumunda kalmışlardır.
Bu gelişmelere paralel olarak sunulan ürünler
de değişmiş, OTT (over-the-tech) internet
bazlı ürünler ile bulut bazlı veri depolama
ürünleri iş modellerine eklenmiştir.
Bağlantısallığın gittikçe arttığı bir dünyada,
sosyal medya, akıllı telefonlar, aplikasyonlar,
akıllı ev uygulamaları, internet tabanlı
çözümler tüketici davranışlarını da
değişime uğratmaktadır. Dünyada sağlanan
telekomünikasyon servislerinin yaklaşık %10’u
OTT servisleri olarak tanımlanmaktadır.
Bu süreçte, eski teknoloji olarak nitelenen
sabit hat telefon sektörünün gittikçe küçülen
bir sektöre dönüştüğü ve yerini mobil
servisler ile internet kullanımına bıraktığı
izlenmektedir.
International Telecommunication Union’ın
2017 yılı verilerine göre, dünya çapında
sabit geniş bant aboneliği penetrasyon
oranı, %11,9’dan %13’lere çıkmıştır. Mobil
geniş bant aboneliği ise %52,4’ten %56,4’e
yükselmiştir. Yine aynı verilere göre, dünyada
evde internet erişimi bulunma oranı %53,6
olarak açıklanmıştır. Gelişmiş ülkelerde aynı
oran %84,4 olmakla beraber, gelişmekte olan
ülkelerde bu oran %42,9’dur.

TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ
Türkiye’de 2017 yıl sonu itibarıyla fiber internet abone sayısının toplam abone sayısındaki
payı %3,3 olmuştur. Bu oranı düşük bulan Türksat, Turkcell Superonline, Vodafone ve
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği üyesi şirketler Türkiye’deki fiber altyapı
sorununa çözüm bulmak amacıyla ortak altyapı şirketi kurulmasını planlamıştır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üç aylık verilerine göre, 2017 yıl sonu itibarıyla
elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 451’dir. Bu
işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 801’dir.
2017 yılı dördüncü çeyreğinde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış
gelirleri yaklaşık 10,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer işletmecilerin net satış gelirleri
ise 2017 yılı dördüncü çeyreğinde 3,2 milyar TL mertebesinde gerçekleşmiştir.
Toplam gelirlerdeki payını sürekli artıran mobil şebeke işletmecilerinin pazar payı
2016 yılında %58,1 seviyesine ulaşırken Türk Telekomünikasyon AŞ’nin payı %19,8
seviyelerindedir.
Geniş bant özelinde bakıldığında dünya ile benzer bir trend içerisinde olan Türkiye’de sabit
telefon hattı kullanımının azaldığı, yerini internet kullanımına ve mobil servislere bıraktığı
görülmektedir.
2017 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla sabit telefon abone sayısı 11,31 milyona yaklaşırken,
penetrasyon oranı %14,2 seviyelerine gerilemiştir.
2017 dördüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 68,9 milyon internet abonesi
bulunmaktadır. 2017 yılında bir önceki yıla göre toplam internet abone sayısında %10,6
oranında artış gerçekleşmiştir.
Türkiye sabit pazar penetrasyon oranı 2017 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla 11.308.444
abone ile bir önceki çeyreğe göre %0,3 artmış ve %14,2 seviyesine ulaşmıştır. Aralık 2017
itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %96,3 penetrasyon oranına karşılık gelen, makinalar arası
iletişim aboneleri dâhil, 77.800.170 mobil abone bulunmaktadır.
3G abone sayısı 10.249.690’a düşerken 4.5G abone sayısı 64.558.929 olmuştur. 3G ve
4.5G hizmetleriyle mobil bilgisayarlardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant
abone sayısı 56.944.673’e yükselmiştir. 2008 yılında 6 milyon olan geniş bant internet
abone sayısı 2017 yılı dördüncü çeyreğinde 68,9 milyonu aşmıştır.
2017 yılı dördüncü çeyreğinde xDSL abone sayısı 8,7 milyonu geçmiş, fiber abone sayısı
ise 2,3 milyonu aşmıştır. Kablo internet abone sayısı, önceki çeyreğe oranla %2,8 artarak
827.000’e çıkmıştır. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %10,6 olarak
gerçekleşmiştir. Bunun 56,9 milyonu mobil abone iken 12 milyonu ise sabit geniş bant
internet abonesidir.

Mobil geniş bant 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 %50,9’dur.
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“BURSAGAZ, 2016 YILINDA TAŞINDIĞI YENİ GENEL MÜDÜRLÜK
BİNASI, ÇEVRECİ ÖZELLİKLERİ İLE KÜRESEL ÖLÇEKTE EN YÜKSEK
SEVİYEYİ İŞARET EDEN LEED PLATINUM SERTİFİKASINI ALMAYA HAK
KAZANMIŞTIR.”

Bursagaz, 2017 yılında Bütünsellik Yönetim
Sistemi (SPRING) ve Deprem Riskleri Yönetim
Sistemi (ERMS) projelerini devreye almıştır.
Türkiye enerji sektöründe örnek oluşturan
bu uygulamalarla Bursagaz, acil durumlara
anında müdahale etme imkânı sunan en
güncel donanıma sahip olmuştur.

SAP Alarm Yönetim Sistemi Projesi’yle
güvenliğe katkı

GENEL MÜDÜR’ÜN DEĞERLENDİRMESİ
Bursa’da doğal gazla geçen 25 yıl
Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden Bursa, tam 25 yıldır doğal gazın konforunu
yaşamaktadır. 1992 yılında BOTAŞ tarafından başlatılan doğal gaz satışı ve dağıtımı
çalışmaları, 2002 yılından bu yana Bursagaz tarafından başarıyla yürütülmektedir.
Bursagaz, Bursa’da doğal gazın 25. yılında, 950 bini aşkın abonesi ve 6.229 km’ye
ulaşan hat uzunluğuyla Bursalılar için çalışmaya devam etmektedir.

Bursagaz, 2017 yılında Kayserigaz’la ortak
projelere de imza atmıştır. SAP Alarm Yönetim
Sistemi Projesi’yle Bursagaz ve Kayserigaz’ın
SCADA ekran yapıları yeniden ve aynı olacak
şekilde tasarlanmıştır. SCADA sistemleriyle
şebekelerini tek bir merkezden izleyebilen ve
raporlayabilen Türkiye’nin iki büyük doğal
gaz dağıtım şirketi Bursagaz ve Kayserigaz,
SAP Alarm Yönetim Sistemi Projesi’yle şebeke
güvenliklerini bir üst seviyeye taşımışlardır.

LEED Platinum Sertifikasını kazanmanın gururu
Çevreci ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla sektöre örnek olan Bursagaz, 2017
yılında önemli bir başarıya daha imza atmıştır.
2016 yılında taşındığı yeni Genel Müdürlük binası, çevreci özellikleri ile küresel ölçekte
en yüksek seviyeyi işaret eden LEED Platinum Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
İnşasında ve dekorasyonunda kullanılan yeşil bina standartlarına uygun malzeme
ile farklılaşan Genel Müdürlük binasında su ve enerji tüketiminin kontrolü
otomatikleştirilmiş sistemlerle sağlanmakta; dış cephedeki fotovoltaik panellerin yanı
sıra terasında yer alan güneş panelleri ve rüzgâr türbini toplam enerji ihtiyacının %7’sini
sağlamaktadır.

Operasyonel verimlilik ve şebeke güvenliği için yoğun çalışmalar devam
ediyor.
Güvenli doğal gaz kullanımı konusunda farkındalık oluşturma odağı ile çalışmalarına
devam eden Bursagaz, operasyonel verimliliğini artırmak ve şebeke güvenliğini en üst
seviyeye çıkarmak adına faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bursagaz kurumsal web sitesine
erişmek için kare kodu tarayıcınıza
okutunuz.
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BURSAGAZ

BURSA’DA DOĞAL GAZIN 25. YILINI BAŞARILARLA TAMAMLAYAN
BURSAGAZ, 950 BİNİ AŞKIN ABONESİNE KESİNTİSİZ VE
GÜVENLİ DOĞAL GAZ HİZMETİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞMALARINA
DEVAM EDECEK, KÂRLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞİRKET OLARAK
PAYDAŞLARINA KALICI DEĞER SUNACAKTIR.

EĞİTİM

7.500
BURSAGAZ, GÜVENLİ DOĞAL
GAZ EĞİTİMLERİYLE 2017’DE
7.500 KİŞİYE ULAŞMIŞTIR.

Bursa’nın hava kalitesine katkı
Çevreci bir yakıt olan doğal gaz Bursa’nın hava
kalitesine katkı sağlamaktadır.
Bursagaz, Bursa’da doğal gaz kullanımının
yaygınlaştırılması ve hava kalitesinin
artırılması amacıyla Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin başlattığı Hava Kalitesini
Artırma Projesi’ne destek olarak Bursa
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2 bine
yakın hanenin doğal gaz dönüşümüne katkı
sağlamıştır.

Spora, sanata ve eğitime sistematik
destek
İki önemli sanayi şehri Bursa ve Kayseri’nin
fotoğraflarından oluşan “İki Şehrin Dokusu”
sergisiyle sanata da yatırım yapan Bursagaz,
“İki Şehrin Dokusu” sergisini EPDK binasından
sonra Bursa’ya taşımıştır. Bursa’da doğal gaz
kullanımının 25. yılı kapsamında tüm şehri
gezen sergiyi 21 bini aşkın kişi ziyaret etmiştir.

Bursagaz, eğitime olan katkılarıyla da ön plana çıkmaktadır. Şirket, EFQM yönetim modeli
uygulamasındaki bilgi birikimi ve tecrübesini Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşmaya
başlamıştır. 3 yıl boyunca devam edecek program kapsamında, Bursa İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne 28 öğretmenin rehberliğinde EFQM Mükemmellik Modeli entegrasyonu
yapılacaktır.
Güvenli doğal gaz kullanımına da büyük önem veren Bursagaz, çok sayıda bilinçlendirme
ve farkındalık çalışması yapmaktadır. Üniversite ve özel sektör iş birliklerine de imza
atan Bursagaz, Uludağ Üniversitesi’nde de eğitimlerine devam etmiş; güvenli doğal gaz
eğitimleriyle 2017’de 7.500 kişiye ulaşmıştır. Buna ek olarak Bursagaz, sosyal medya
mecralarından yürüttüğü kampanyalar ile 500 bin kişiye, tesisat bazlı mektup gönderimi ile
250 bin kişiye, güvenli doğal broşürleri ile 1,5 milyon kişiye ve outdoor çalışmaları ile tüm
Bursa halkına ulaşmıştır.

Geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz!
Bursagaz, enerji sektörüne yön veren yöneticilerin liderlik yeteneklerine katkı sağlamak ve
geleceğin liderlerini yetiştirmek için Liderlik Programı’na başlamıştır. İlk aşamada Bursagaz
ve EWE Türkiye Grubu’na üye şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, ikinci aşamada da
birim yöneticilerinin dâhil olacağı koçluk, geri bildirim yetenekleri ve eğitimlerden oluşan
program, Şirket’in sürdürülebilirliğini ve yüksek kalite standardını diğer nesillerle de devam
ettirmeyi amaçlamaktadır.
Bursa’da doğal gazın 25. yılını başarılarla tamamlayan Bursagaz, 950 bini aşkın abonesine
kesintisiz ve güvenli doğal gaz hizmeti sunmak için çalışmalarına devam edecek, kârlı ve
sürdürülebilir bir şirket olarak paydaşlarına kalıcı değer sunacaktır.

DR. MARKUS RAPP
Bursagaz Genel Müdürü

Destekçisi olduğumuz Bursa Yıldızları
basketbol takımı bizi gururlandıran sonuçlara
imza atmıştır. Bursa Yıldızları, Yıldız Erkekler
Türkiye Şampiyonası kapsamında oynadıkları
5 maçın tamamını kazanarak final maçına
çıkmışlar ve Türkiye ikincisi olmuşlardır.
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BURSAGAZ

ÖRNEK ALINAN
ROL MODEL ŞİRKET
Bursagaz, Türkiye’nin üçüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketidir. Şirket, imza attığı projelerle
Türkiye enerji sektöründe örnek alınan, rol model bir şirkettir.

25 YILDIR BURSA’YA ÇEVRECİ ENERJİ
SUNAN BİR ŞİRKET
Bursa’da doğal gaz çalışmaları 1989 yılında
BOTAŞ tarafından başlatılmıştır. Bursa’ya
doğal gaz hizmeti sunmak amacıyla 2002
yılında kurulan Bursagaz, 2004 yılında
özelleştirilmiş; 2007 yılında ise EWE Turkey
Holding bünyesine katılmıştır.
Bursagaz, Türkiye’nin üçüncü büyük doğal gaz
dağıtım şirketidir. Şirket, imza attığı projelerle
Türkiye enerji sektöründe örnek alınan, rol
model bir şirkettir.
Bursagaz, 2017 yıl sonu itibarıyla 6.229 km’lik
şebeke uzunluğuna, 951.734 BBS’ye ulaşan
abone sayısına ve 2.385 milyon m3’lük taşıma
ve gaz satış hacmine ulaşmıştır.

ŞEBEKE OPTİMİZASYONUNA
ODAKLANMIŞ BİR HİZMET SAĞLAYICI
Tüm faaliyetlerini ülke yararını gözeterek
yürüten Bursagaz, öncelikle Bursa’ya ve sonra
Türkiye ekonomisine değer katan yatırımlar
hayata geçirmektedir.
Bursagaz, sürdürülebilir ve güvenli doğal gaz
arzı sağlamak, yasal mevzuata uygun kaliteli,
çevreci ve çözüm odaklı dağıtım hizmeti
sunmak misyonu doğrultusunda çalışmalarını
sürdürmektedir.
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POLİETİLEN HAT YATIRIMI

Şebeke optimizasyonunu hedefleyen
Bursagaz, Bursa’nın dört bir
yanını çevre dostu doğal gaz ile
buluşturmakta, her geçen yıl ulaştığı
kişi ve kurum sayısını artırmaktadır.
Şirket, bu kapsamda, 2017 yılında
30,5 milyon TL’lik alt yapı yatırım
harcaması gerçekleştirmiştir.
Bursagaz’ın toplam yatırım harcaması
ise 47 milyon TL olmuştur.

2017 yılında Bursa’nın farklı noktalarında
23 km’lik çelik hat, 75 km’lik servis hattı
ve 149 km’lik polietilen hat yatırımı
tamamlanmıştır. 2017 sene sonu itibarıyla
toplam 206.538 servis kutusuna, 6.229 km
toplam şebeke büyüklüğüne ulaşılmıştır.
Bursagaz, 2017 yılında şehir içi dağınık hat
taleplerinin yanı sıra Gürsu Kazıklı, İğdir,
Karahıdır, Ağaköy, Cambazlar, Kumlukalan,
Osmangazi ilçesi Karabalçık, Kestel Derekızık
ve Nilüfer Gölyazı mahallelerine doğal gaz
yatırımı yaparak buradaki haneleri de doğal
gaz ile buluşturmuştur.

149 km
2017 YILINDA BURSA’NIN FARKLI
NOKTALARINDA 23 KM’LİK ÇELİK
HAT, 75 KM’LİK SERVİS HATTI VE
149 KM’LİK POLİETİLEN HAT YATIRIMI
TAMAMLANMIŞTIR.

Gölyazı Proje kapsamında
9 km 8” çelik iletim hattı,
13 km polietilen anahat,
2,8 km servis hattı ve 455 adet
servis kutusu tesis edilmiştir.

GÖLYAZI PROJESİ
Bursa, Nilüfer ilçesinin en batısında bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi
ada ve yarım adadan oluşan Gölyazı mahallesine 2017 yılında doğal gaz ulaştırılmıştır.
Akçalar mahallesinde bulunan vana odasından başlatılan proje ile Başköy, Karacaoba
ve Çatalağıl köylerine branşman bırakılarak Gölyazı mahallesine ulaşılmıştır. Proje
kapsamında 9,1 km çelik hat, 21 km polietilen ana hat, 3,2 km servis hattı ve 390 adet
servis kutusu tesis edilmiştir.
Tarihi ada ve yarımada kentsel arkeolojik sit ve 1., 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı
içerisinde kaldığından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Anıtlar Kurulu izni ile Bursa İl Müze Müdürlüğü’nden görevli
arkeologlar kontrolünde kazı çalışmaları yapılmıştır.

GÜRSU KÖYLERİ DOĞAL GAZ DAĞITIM PROJESİ
Gürsu İlçesinde daha önceki senelerde doğal gaz dağıtımı yapılan Hasanköy, Adaköy
ve Kumlukalan mahallelerini takiben Ağaköy, Cambazlar, Kazıklı, İğdir ve Karahıdır
mahallelerine de doğal gaz ulaştırılmıştır. 25,5 km ana hat, 6,3 km servis hattı ile 765 adet
servis kutusu tesis edilmiştir.
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BURSAGAZ

ENERJİ VE ÇEVRESEL
TASARIMDA LİDERLİK
Bursagaz, çevreye duyarlı Genel Müdürlük binası ile en yüksek sertifika seviyesi olan LEED
Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design-Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik)
Sertifikası’nın sahibi olmuştur.

BİNANIN TEKNİK VE ÇEVRECİ ÖZELLİKLERİNDEN
SATIRBAŞLARI

BURSA’NIN İLK VE TEK “YEŞİL BİNA SERTİFİKASI LEED
PLATINUM” BURSAGAZ’IN
2016 yılında hizmet sunmaya başlayan Bursagaz yeni Genel Müdürlük
binası, 2017 yılında LEED Platinum Sertifikası almaya hak kazanmıştır.
Teknoloji odaklı yönetim anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Bursagaz,
çevreye duyarlı Genel Müdürlük binası ile en yüksek sertifika seviyesi
olan LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental DesignEnerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) Sertifikası’nın sahibi olmuştur.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde konumlanan Bursagaz Genel
Müdürlüğü, yenilenebilir enerji sistemleriyle mimari tasarımı
bütünleştiren konsepti kadar çalışanlara sağladığı sosyal yaşam
alanlarıyla da yeni nesil ofis tasarımlarına örnek niteliklere sahiptir.
Bursagaz, LEED Platinum sertifikasyonu kapsamında, kullanıcılar
ve çevre üzerindeki negatif etkileri en aza indiren inşaat ve tasarım
uygulamalarını içeren yeni yerleşkesi ile uluslararası 11 standart, 110
kriter ve 110 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 83 puan alma
başarısını göstermiştir.
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· Bursagaz yönetim binası, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir
mimarlık firması tarafından, çevresel performansı ve yenilenebilir
enerji kaynaklarından yararlanmayı maksimuma çıkaracak şekilde
tasarlanmıştır.
· Bursagaz yönetim binası inşaatında LEED’e uygun sürdürülebilir
bir saha çalışması gerçekleştirilmiş; tüm mekanik ve elektrik
sistemleri enerji verimliliği göz önünde bulundurularak seçilmiş,
yenilenebilir kaynaklardan (güneş ve rüzgâr) maksimum derecede
yararlanılması amaçlanmıştır.
· Binanın teras ve güney cephesinde, güneş ışınlarının bileşenlerini
soğurarak enerjilerini elektronlara çeviren, fotovoltaik etkiden
yararlanarak elektrik üreten fotovoltaik paneller kullanılmıştır.
Binanın güney cephesindeki ve çatısındaki güneş panelleri ile yılda
60.000 kWh elektrik enerjisi üretilmektedir. Teras katında yer alan
8 güneş kolektörü sıcak su gereksinimi sağlamaktadır.
· Binada kurulan trijenerasyon sistemiyle doğal gazdan elektrik
üretilmektedir. Elektrik üretimi sonucu açığa çıkan atık ısıdan
yararlanılmakta, Absorbsiyonlu Chiller (ABS) sistemiyle sıcak su
ve soğuk su elde edilmektedir. Binanın enerji ihtiyacının önemli
bir bölümü ile ısıtma/soğutma gereksinimi verimli bir şekilde
sağlanmakta, karbon salımı %30’a varan oranda azaltılmaktadır.
· Binanın dış cepheleri elektrik ihtiyacının önemli oranda azaltan
ve çalışma ortamının konforunu artıran triple glazed (üçlü cam)
sistemiyle kaplanmıştır.
· Binada, yağmur ve drenaj suları toplanarak bahçe sulamasında
ve WC rezervuarlarında değerlendirilmekte, kullanma ve sulama
suyundan önemli miktarda tasarruf sağlanmaktadır.
· Binanın teras katında bir adet dikey eksenli rüzgâr türbini kurulmuş
olup yıllık 1.300 kWh mertebesinde elektrik üretmektedir.
· Binada elektrikli arabalar için bir dolum istasyonu mevcut olup
bisiklet kullanımını teşvik etmeyi öngören bisiklet parkları
oluşturulmuştur.
· Bursagaz binasında ofis alanları açık ofis şeklinde düzenlenmiştir.
Bina içi akıllı navigasyon sağlanmakta, bina içi yatay ve düşey
dolaşımlar ilgili katlara yönlendirilmektedir.
· Binada, düşük enerji tüketimli LED aydınlatma sistemleri
kullanılmakta; entegre akıllı enerji yönetim alt yapısı ile toplam
enerji gereksinimi belirlenmekte, otomatik olarak izlenmekte ve
yönetilmektedir.

BURSAGAZ

ABONE SAYISI (˜)

950 bin
OFİSSİZ HİZMET İŞ MODELİNİN UYGULAYICISI
Bursagaz, 950 bini aşkın abonesi, teknoloji odaklı yönetim anlayışının
yanı sıra EWE AG’nin deneyimi ile Türkiye’de örnek uygulamalara imza
atmaktadır.
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.

ULUSLARARASI YÖNETİM SİSTEMLERİNİN PEKİŞTİRDİĞİ
BAŞARI
Bursagaz, 2005 yılından beri uluslararası alanda kabul görülen
Yönetim Sistemleri Standartları ile yönetimi, Şirket’in yönetim modeli
olarak kabul etmiş olup eksiksiz uygulamaya odaklıdır.

BURSAGAZ, 950 BİNİ AŞKIN ABONESİ,
TEKNOLOJİ ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞI
İLE TÜRKİYE’DE ÖRNEK UYGULAMALARA
İMZA ATMAKTADIR.

2007 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 2011 yılında
ISO 10002 Müşteri Memnuniyet ve Şikâyet Yönetim Sistemleri, 2012
yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ile kalite yolculuğuna
devam etmiştir.
2016 yılında iş yapış süreçlerindeki etkinliğini yeni bir sertifika ile
taçlandıran Bursagaz; ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği
Yönetim Sistemini, sürekliliğini sağladığı sertifikalar arasına katarak
yönetim sistemlerinin etkinliğini artırmış ve aynı zamanda iş
mükemmelliği ile iş süreçlerinin sürekliliğini sağlamayı başarmıştır.

Bursagaz, aynı zamanda, Şirket çalışanlarının da kendi iş yapış
şekillerini yönetim modeli doğrultusunda gerçekleştirmelerini
desteklemek adına yıllık stratejiler belirlemektedir.
Bursagaz’ın benimsediği bu yönetim yaklaşımı çalışanların
yetkinliklerini geliştirmelerini desteklemekte; Şirket’in müşterileri,
tedarikçileri ve diğer tüm paydaşları için katma değer üretilmesine
olanak vermektedir.
Bursagaz, yıllık olarak gerçekleştirdiği stratejik planlama çalışmaları
kapsamında, yönetim sistemlerinin etkinliğini sağlamayı temel bir
öncelik olarak benimsemiştir.
Bursagaz; 2005 yılında hayata geçirdiği ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi ile bu yolculuğa başlamış; aynı yıl ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile
entegre sistemler yönetimine geçiş sağlanmıştır.
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BURSAGAZ

İHBAR SAYISI

38.940
BURSAGAZ ÖNERİ SİSTEMİ
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.
Öneri Sistemi, teknik ve ticari anlamda süreçlerin iyileştirilmesine
ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Sistem dâhilinde,
önerileriyle süreçlerin gelişmesine ve iyileşmesine katkıda bulunan
çalışanlar motivasyon amacıyla ödüllendirmektedir.
Bursagaz çalışanları iç portal üzerinden önerilerini üst yönetime
iletebilmekte, sisteme kaydedilen tüm öneriler detaylı bir şekilde
değerlendirilmektedir.
2017 yılında Bursagaz Öneri Sistemi’ne 43 çalışan tarafından toplam
205 adet ve 65 adet onaylı uygulanabilir öneri sunulmuştur.

38.940 İHBARA HIZLI ÇÖZÜM
Bursagaz bünyesinde 7/24 hizmet veren acil müdahale ekipleri 2017
yılı içerinde 38.940 adet acil ihbarı değerlendirmiş, güvenli doğal gaz
arzının sağlanması kapsamında; doğal gaz dağıtım şebekesi üzerinde
bulunan 166 bölge regülatörü, 184 müşteri istasyonu, 119 vana
odasının kontrolleri yapılmış ve toplam 2.816 adet kazıya nezaret
edilmiştir.
Bursagaz, şebeke kontrol ve ölçüm çalışmaları dâhilinde, 2017 yılı
içerisinde 782 milyon Sm3 konut tüketimi, 141 milyon Sm3 serbest
sanayi tüketimi, 1,5 milyar Sm3 taşıma tüketimi olmak üzere toplam
2,39 milyar Sm3 gaz ölçümünü yapmıştır.
Bursagaz, 2017 yılında EPDK’nın Ar-Ge Projesi olarak onayladığı,
yeni ölçüm yazılım sistemi POLARIS’e başlamıştır. POLARIS’in yeni
geliştirilen yazılımla, gelecekte muhtemel endüstriyel ve evsel
müşteriler e ait bir milyon sayacın okumasını gerçekleştirebilecek
kapasitede olması hedeflenmektedir.
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BURSAGAZ BÜNYESİNDE 7/24 HİZMET
SUNAN ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ 2017
YILINDA 38.940 ADET ACİL İHBARI
DEĞERLENDİRMİŞTİR.

ŞEBEKE YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM
Bursagaz 2016 yılında aktif olarak SCADA Alarm Yönetimi (SAYS)’ni
kullanmaya başlamıştır. 2017 yılında toplam 32.800, günlük bazda
90 adet alarm SCADA ekip sorumlusu ve istasyonlarda vardiyalı
çalışan operatörler tarafından yönetilmiştir. Gelen alarmların
ortalama sahada kapatma süresi 7 dakika olmuştur.

BURSAGAZ

Bursagaz, genişleyen şebekesini daha etkin bir şekilde
yönetmek amacıyla SCADA 4. faz projesi kapsamında
SCADA nokta sayısını artırmaktadır. Çalışmalar
sonucunda 14 vana odası ve 12 bölge regülatörü SCADA
sistemine bağlanacaktır.

Diğer taraftan, şebeke üzerindeki potansiyel deprem risklerini en aza
indirilmesi amacıyla deprem risk yönetim projesi kapsamında, Bursa
şehrinde depremsel ivme verilerini izleyen 25 adet sismik sensor ve
deprem kayıt serverı şebekeye entegre edilmiş ve SCADA sistemi ile
bağlantıları tamamlanmıştır.
Bursagaz, 2017 yılında doğal gaz tesisat çalışmaları kapsamında
66.206 adet tesisat bazlı projeyi incelemiş ve onaylanmıştır. 2017
yılında ayrıca 165 yetkili firmanın sertifikalandırma ve vize işlemleri de
gerçekleştirilmiştir.

İÇ TESİSAT KONTROL ÇALIŞMALARI
Bursagaz, 2017 yılında iç tesisat kontrol çalışmalarını 60 kişilik saha
ekibi ile yürütmüştür.

2017 yılında SCADA Alarm Yönetim sisteminin SAP entegrasyonu
sağlanırken, ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim
Sistemi kapsamında hem şehir giriş istasyonlarında hem de şehir
istasyonlarında tatbikatlar yapılmış ve iyileştirmeye açık alanlar tespit
edilerek aksiyonlar alınmıştır. Diğer taraftan, kurtarma ve acil durum
eylem planları güncellenmiştir.
Sürekli ve güvenli doğal gaz arzının devamlılığı, mevcut kaynakların
etkin kullanılması, işletme ve şebeke faaliyetlerinin optimizasyonu
amacıyla Ovaakça İstasyonunda yedek filtre hattının montajı
yapılmıştır. Bursagaz bakım ekipleri, 2017’de 453 arızaya müdahale
ederek çözüme ulaştırmış ve 1.037 adet müşteri talebini hayata
geçirmiştir.
Bursagaz ve Kayserigaz SCADA sistemlerinin afet vb. durumlarda
birbirlerini yedekleyici yapıda çalışabilir olmasını hedefleyen SCADA
Disaster proje çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştır. Çalışmalar
kapsamında Bursagaz ve Kayserigaz’da yeni serverlar kurulmuş,
sahadaki SCADA ekipmanlarına yeni konfigürasyonlar yüklenerek
network ayarları yapılmıştır.

Şehrin büyümesi paralel olarak, iç tesisat kontrol adedi %13 artışla,
68.540 adede ulaşmıştır. Kontrollerin ortalama kabul oranı %78
olarak gerçekleşirken, randevu gün süre ortalaması 2 gün olarak
kaydedilmiştir. Randevu gün süresi 5 gün ve altında kalma oranı
%91,4 olarak gerçekleşmiş; aylık evinde sözleşme oranı %95 iken
toplam adet 30.795 olmuştur.
2017 yılında tüm iş türlerinde 266.900 adet iş yapılmıştır. Tür bazlı iş
adet dağılımı aşağıda verilmiştir.

2017 YILI İHBAR BAZLI İŞLERİN DAĞILIMI (%)

İTK

26

Bordro

23

Fesih

18

Açma

15

Acil

11

İlk Sözleşme

5

Etüd

1

PTK

1

Türkiye’de ilk olan uygulama ile birçok farklı işin yapıldığı ortak saha
faaliyetleri ve mobil iş gücü yönetimi anlayışına uygun olarak iş gücü
optimizasyonu yapılmaya devam edilecektir.
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BURSAGAZ

TOPLUMA KATTIĞI
DEĞERİ GELİŞTİRME
Bursagaz, 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.

EĞİTİMİN GELECEĞİNE DEĞER KATAN BİR ÇALIŞMA:
EĞİTİMDE MÜKEMMELLİK PROJESİ
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yer verdiği “Mükemmellik
uygulamalarını yaygınlaştıran kurum ve kuruluşlara destek
olmak” hedefi ile yola çıkan Bursagaz; 2017 yılında başlattığı
“Eğitimde Mükemmellik Programı” çerçevesinde Bursa İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne EFQM mükemmellik modeli ve uygulamaları
kapsamında destek olmaktadır.
2017 yılında 28 öğretmenin katıldığı eğitim çalışmalarına 3 yıllık
program çerçevesinde devam edilmesi hedeflenmektedir. Proje
hakkında detaylı bilgi için 88. sayfaya bakınız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM PLATFORMU
Sürdürülebilir Yaşam Platformu, Bursagaz’ın Sürdürülebilirlik Çarkı
Modeli’ni hayata geçirdiği projeleri 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 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.
Bursagaz Sürdürülebilir Yaşam Platformu’nun orta vadede amacı;
insan, ekonomi, ekoloji, operasyonel mükemmellik ve sosyal
sorumluluk bakış açısıyla geliştirilmiş olan Bursagaz sürdürülebilirlik
çarkı modelinin, tüm sektörler bazında öncü bir çalışma olarak
benimsenmesidir.
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BURSAGAZ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ DÜNYA İLE
PAYLAŞIYOR.
2017 yılında BEV (Binalarda Enerji Verimliliği) ve EFQM kuruluşlarının
başarı öykülerinde iyi uygulama örnekleri ile yer alan Bursagaz, ulusal
ve uluslararası alanda farklı kurum ve kuruluşların gelişimine katkı
sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda, 2017 yılında, EFQM’in online platformunda 20’yi aşkın
ülkeden katılımcıya organizasyonel sürdürülebilirlik uygulamaları
konulu webinar gerçekleştirilmiştir.
Bursagaz, webinarda, sürdürülebilirliği etkileyen sosyal, ekonomik
ve çevresel konu başlıklarını günümüz yerel ve global çaplı faktörleri
de göz önünde bulundurarak sunmuştur. Temel sunumun yanı sıra
katılımcılara, paydaş memnuniyetini baz alan stratejik yaklaşımlar
hakkında da bilgi verilmiştir.
Türkiye genelinde de kamu ve özel sektör kuruluşlarından kıyas
çalışmaları ve eğitim adına yoğun talep alan Bursagaz, Bursagaz
Sürdürülebilir Yaşam Platformu faaliyetleri kapsamında strateji ve
sürdürülebilirlik uygulamalarını paylaşmaya devam etmektedir.
Paylaşımların yanı sıra, Şirket, teknik pek çok yenilik ve özelliği
barındıran Genel Müdürlük binasına yönelik tanıtım gezileri ve
sunumları gerçekleştirmekte, karbon ayak izinin hesaplaması
düzleminde birçok kuruluşa destek olmaktadır.

BURSAGAZ

ÖDÜLLER
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

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)

2017
2016
868
763
820
707
47
54
951.734 925.707
6.229
5.979
247
267

BURSAGAZ’IN SAHİP OLDUĞU
SERTİFİKALAR

Değişim
%14
%16
-%13
%3
%4
-%7

2015

2016

ISO 9001

• 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
• Great Pleace to Work Türkiye’nin 2. En İyi
İşvereni Ödülü

• Dünyanın ilk SDG Map Hizmetli GRI G4
Sürdürülebilirlik Raporu
• KalDer Mükemmellik Elçileri Ödülü
• BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödülü

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi

OHSAS 18001

2017

• Bursagaz Genel Müdürlük Binasına bölgenin
ilk ve tek LEED Platinum Sertifikası
• BHİD Kurum İçi İletişim “En İyi Hiç’ler” Ödülü
• Tütünsüz Kurum Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27001
Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti Yönetimi

ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi

ISO 22301
Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
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“KAYSERİGAZ, HİZMET SUNMA YETKİNLİKLERİ, BİLGİ BİRİKİMİ VE
SEKTÖREL DENEYİMİ İLE KAYSERİ HALKINA KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ
DOĞAL GAZ ULAŞTIRMAKTADIR.”

öncü bir uygulayıcısı olan Kayserigaz, İSG
bilincinin şirket çapında sürekli gelişmesi ve
güncellenmesine yönelik eğitim çalışmalarını da
aralıksız sürdürmektedir.

Kayserigaz 2018’de yeni hizmet
binasına taşınacaktır.
Değişmez hedefi Kayseri halkına en iyi hizmeti
sunmak olan Kayserigaz, 2017 yılı Aralık
ayında yeni hizmet binasının temel atma
törenini gerçekleştirmiştir. Kayserigaz, yeni
hizmet binasının sunacağı güncel teknolojik
alt yapı ile müşteri memnuniyetini daha üst
seviyelere taşıyacak ve sunulan değer önerisini
daha da güçlendirecek bir hizmet yaklaşımını
sürdürmeye odaklıdır.

GENEL MÜDÜR’ÜN DEĞERLENDİRMESİ
Kayserigaz’ın 2017 yılı performansı, her yönüyle başarılıdır.
Kayserigaz 2017 yılında da; üyesi olduğu topluma ve ekonomiye kalıcı değer
katmayı, sektöründe rol model bir oyuncu olmayı, müşterilerinin memnuniyetini en
üst seviyede sürdürmeyi, hissedar ve marka değerini artırmayı, verimli ve etkin bir
organizasyon olmayı başarmış ve dönem için öngördüğü hedeflere ulaşmıştır.
2017 yılında güçlü bir mali ve operasyonel performansa imza atan Kayserigaz, sektörel
gelişmeleri yakından takip eden, öncü ve yenilikçi şirket kimliğiyle kısa, orta ve uzun
vadede büyüme odaklı hizmet yolculuğuna kararlılıkla devam etmiştir.
Kurumsal farklılaşma stratejisinin başarılı bir uygulayıcısı olan ve “benzer işi farklı
yapabilme” yetkinliği ile rekabette her daim öne çıkan Kayserigaz, bu sayede
müşterisine sunduğu değeri daha da perçinlemektedir.
Doğal gazı, Kayseri’nin mümkün olan her noktasına ulaştırmayı hedefleyen Kayserigaz,
rekor sevideki yatırımlarına 2017 yılında da devam etmiş; ulaştırdığı hizmet hacimleri
bakımında sektördeki güçlü ve lider konumunu ileriye taşımıştır.
Kayserigaz’ın kaydettiği bu başarılı sonuçlar, uzun soluklu, stratejik ve sistematik
bir ekip çalışmasının eseridir ve Kayseri halkının güçlü ve sürekli desteği ile hayat
bulmaktadır.

Kayserigaz, 2017 yılında arz güvenliğinin yanı sıra iş güvenliğini de
geliştirmeyi sürdürmüştür.

Paydaşlarımızın takdiri bizleri daha fazla
çalışmak için motive etmektedir.
Sürdürülebilirliği, iş döngüsünde ve kurumsal
stratejilerinde içselleştirmiş bulunan Kayserigaz,
çevresel ekonomik ve sosyal eksenlerde değer
üretmeye ve paylaşmaya odaklıdır. Kayserigaz,
sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarıyla
da örnek bir kurumsal vatandaş olup özellikle
kurumsal sorumluluk projelerine büyük önem
vermektedir.

Her şey müşteri memnuniyeti için
EWE Türkiye Grubu’nun bir üyesi olan
Kayserigaz, mali gücü, hizmet alanında sahip
olduğu köklü bilgi birikimi ve deneyimi ile
güvenli doğal gaz arzı iş modeliyle Kayseri
halkına katma değeri yüksek hizmet sunmaya
kararlılıkla devam edecektir.
Nihai hedefimiz, %99’a ulaşmış bulunan
müşteri memnuniyetini %100’e yükseltmek ve
sektörümüzde bir ilke daha imza atmaktır.

HASAN YASİR BORA
Kayserigaz Genel Müdürü

Kayserigaz, şebeke güvenliğine büyük önem vermektedir. Şirket, son teknoloji SCADA
sistemi kapsamında hizmet sunmakta olup gerçekleştirdiği atılımlarla bu alandaki
gücünü ve iddiasını daha da ileriye taşımıştır. Kayserigaz, 2017 yılında, sistemden
ulaşan alarmların yönetimini SAP alt yapısı ile entegre etmiş, şebeke güvenliğini bir üst
seviyeye taşımıştır.
Kayserigaz, hizmet döngüsü kapsamında, İSG standartlarını geliştirmeye de devam
etmektedir. İşkolunun arz ettiği riskleri özenle yönetmeye odaklanan Kayserigaz,
İSG gereklerini eksiksiz uygulamakta, denetlemekte ve gerekli noktalarda iyileştirme
çalışmaları gerçekleştirmektedir. İş kolunda, küresel ölçekteki en iyi uygulamaların
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Kayserigaz kurumsal web sitesine
erişmek için kare kodu tarayıcınıza
okutunuz.

KAYSERİGAZ

KATMA DEĞERİ
YÜKSEK HİZMET
2003 yılında kurulan Kayserigaz, EPDK (enerji piyasası düzenleme kurumu) tarafından Türkiye’de
gerçekleştirilen ilk doğal gaz dağıtım ihalesi kapsamında faaliyetlerine başlamıştır.

2003 yılında kurulan Kayserigaz,
EPDK (enerji piyasası düzenleme
kurumu) tarafından Türkiye’de
gerçekleştirilen ilk doğal gaz dağıtım
ihalesi kapsamında faaliyetlerine
başlamıştır.
TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN KÖKLÜ
KATILIMCISI
EWE Türkiye Grubu’nun müşteri odaklı hizmet
yaklaşımı doğrultusunda faaliyet gösteren
Kayserigaz, güvenilir ve yenilikçi hizmetleri
ile Kayseri’nin gelişimine çok yönlü katkıda
bulunmaktadır.
Kayserigaz her geçen yıl artan sayıda aboneye
ulaşmaktadır. Kayseri’nin her caddesine ve
sokağına hizmet götürmüş olan Şirket; imarlı
alanların tamamına yakın bölümüne doğal gaz
arzını sağlamıştır.
Kayserigaz, faaliyetlerini 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’ne tam uyumlu olarak
yürütmektedir.

ŞEBEKE YATIRIMI

517 km
KAYSERİGAZ, 2017 YILINDA
TOPLAM 517 KM ŞEBEKE YATIRIMI
GERÇEKLEŞTİRDİ.

DÜNYAYA ÖRNEK PROJELER, GÜÇLÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE KATKIDA
BULUNUYOR.
Kayserigaz faaliyetlerini, 2017 yılında da yüksek müşteri memnuniyeti ile sürdürmüştür.
Müşteri memnuniyetini tüm süreçlerinin odağında kabul eden Kayserigaz, doğal gaz
sektöründe müşteriye yönelik yenilikçi hizmet ve çözüm uygulamaları gerçekleştirmektedir.
Dünya ölçeğinde bir başarı hikâyesine dönüşen Kayserigaz Çözüm Noktası ve Çağrı Merkezi,
Şirket’e aboneleriyle tek ve bütünleşik bir platform üzerinden iletişim kurma ve yönetme
imkânı sunmaktadır.
Abonelerden gelen soru, talep ve beklentiler tek merkezden çözüme kavuşturulmakta;
aboneler Çağrı Merkezine 7/24 ihtiyaç duydukları anda ulaşabilmektedir. Ek olarak,
Kayserigaz, Canlı Destek Hattı ve sosyal platformlar üzerinden de abonelerle sürekli ve
etkileşimli iletişim sağlamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BENİMSEMİŞ BİR ŞİRKET
Çevreye saygılı, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında kültürel, sanatsal,
eğitsel ve sosyal faaliyetleri ile farklılaşan Kayserigaz, hayata geçirdiği projelerle
paydaşlarının takdirini ve beğenisini kazanmaktadır.
Kayserigaz, sorumlulukların bilincinde bir kurumsal vatandaş olarak, Kayseri’ye
kesintisiz ve emniyetli doğal gaz arzı sağlamaya odaklıdır. Şirket, bu doğrultuda genç ve
eğitimli kadrosuyla “Yeşil ile Barışık Mavi ile Dost Temiz Bir Gelecek için” çalışmalarını
sürdürmektedir.

500 BİNE YAKLAŞAN BBS’YE 631 MİLYON M3 DOĞAL GAZ
Kayseri’nin ihtiyacı olan güvenli ve kesintisiz enerji arzının sağlanmasında büyük rol
oynayan Kayserigaz, 2017 yılında abonelerine toplam 631 milyon m³ doğal gaz arz
etmiştir. Kayseri’ye sunulan doğal gaz miktarında bir önceki yıla göre %8 artış gözlenmiştir.
Kayserigaz, doğal gaz hizmetleri sunduğu ilk günden bugüne şehirdeki hava kirliliğinin
azalmasına da önemli bir katkı sağlamıştır.

KAYSERİGAZ 308 MİLYON TL’LİK ŞEBEKE YATIRIMINI TAMAMLAMIŞTIR.
Kayserigaz, 2017 yılında toplam 517 km şebeke yatırımı gerçekleştirmiştir. Altyapı
yatırımlarının hızlanması, doğal gaz kullanım hacimlerinin ve Kayserigaz abone sayısının
artışını sağlamış; güçlü olan müşteri memnuniyeti yenilikçi uygulamalarla daha da
güçlenmiştir.
Şirket’in kaydettiği bu büyüme performansında planlı yatırımlar sonucunda %14 büyüme
sağlanarak toplam 4.274 km’lik şebeke hattına ulaşılmıştır. Kayserigaz, Kayseri’nin ihtiyacı
olan sağlıklı ve kesintisiz doğal gaz arzını sağlamak ve sürdürebilmek için bugüne kadar
toplam 308 milyon TL mertebesinde yatırımı başarıyla tamamlamıştır.
EWE TURKEY HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

51

KAYSERİGAZ

ALT YAPI YATIRIMLARI
DEVAM ETTİ
Kayserigaz, merkezde dağınık konumlanan hatların yanı sıra çeşitli ilçelerde de altyapı yatırımlarını hız
kesmeden sürdürmektedir.

YEŞİLHİSAR 2017 YILINDA DOĞAL
GAZLA BULUŞMUŞTUR.
Kayserigaz, Yeşilhisar ilçesini doğal gaza
kavuşturma projesini 2016 yılı içinde yatırım
planına almış ve 2017 yılı Ağustos ayında
çalışmalara başlamıştır. İlçe, 2017 yılı Aralık
ayında doğal gaza kavuşturulmuştur. Toplam
yatırım harcaması 18 milyon TL olan proje
kapsamında, ilçeye 23 km’lik çelik hat ile
67 km’lik polietilen hat yatırımı tamamlanmış,
2.500 adet servis kutusunun kurulumu
gerçekleştirilmiştir.

YAHYALI’YA DOĞAL GAZ
ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK
ÇALIŞMALARA 2017’DE BAŞLANMIŞTIR.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesine doğal gazı
ulaştıracak projenin temel atma töreni 2017
yılı Ağustos ayında yapılmıştır.
Çevre dostu doğal gazı her haneye ulaştırmak
için çalışan Kayserigaz altyapı çalışmalarına
hızla devam etmektedir. 40 milyon TL’lik bir
yatırım ile tamamlanması planlanan Yahyalı
doğal gaz altyapı çalışması kapsamında
40 km çelik hat, 120 km polietilen hat ile
60 km servis hattı döşenerek 2.600 adet
servis kutusunun kurulması planlanmaktadır.
Develi-Yahyalı ana besleme çelik hattının
tamamlanmasını takiben 2018 yılının
sonunda tüm ilçeye doğal gaz arzı sağlanması
öngörülmektedir.

YEREL HAT YATIRIMLARI HIZ
KESMEDEN DEVAM ETMİŞTİR.
Kayserigaz, merkezde dağınık konumlanan
hatların yanı sıra çeşitli ilçelerde de altyapı
yatırımlarını sürdürmektedir.
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KAYSERİGAZ ÇÖZÜM NOKTASI

2017 yılı içinde İncesu ilçesi sınırları içerisinde
bulunan Süksün Mahallesi ve Hacılar
ilçesi Hacılar Organize Sanayi Bölgesi ile
Yeşilhisar ilçesinde altyapı çalışmalarına
başlanmıştır. Altyapı çalışmaları yıl sonu
itibarıyla tamamlanmıştır. Örenşehir ve
Saraycık Mahalleleri’ne ise 2018 yılında doğal
gaz ulaştırılacaktır. Benzer şekilde altyapı
çalışmalarına başlanan Yahyalı ilçesi ve
Ağırnas Mahallesi’nin de 2018’de doğal gaza
kavuşturulması hedeflenmektedir.

MODERN TEKNOLOJİK ALTYAPIYA
SAHİP SCADA MERKEZİ İLE DAHA DA
GÜVENLİ HİZMET
Kayserigaz, güçlü teknolojik altyapısı ve
SCADA Merkezi ile güvenli hizmette fark
yaratmaktadır.
SCADA Merkezi sahip olduğu teknolojik
altyapısıyla doğal gazın güvenliğinin ve doğal
gaz arzının sürekliliği sağlanmıştır.
Doğal gaz şebekesinde kilit önem taşıyan
veriler tek bir merkezden 7/24 saat kesintisiz
olarak izlenmektedir. Gerekli durumlarda
merkezden müdahale edilebilmekte, can
güvenliği ve gaz arzı sürekliliği en üst seviyede
tutulmaktadır.

107.230

2017 YILINDA, 107.230 ABONEYE DESTEK
SUNULMUŞTUR.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

102.548

Müşteri Hizmetleri Bölümü,
2017 yılında, 11.866 adet
bağlantı anlaşması, 58.029
adet gaz kullanım sözleşmesi,
32.653 fesih dilekçesi olmak
üzere toplam 102.548
adet işlem ile Kayserigaz
abonelerine hizmet sunmuştur.

2017 YILINDA, MÜŞTERİLER İLE YAPILAN
TOPLAM İŞLEM SAYISI 102.548’E
ULAŞMIŞTIR.

ENTEGRE ÇÖZÜMLER MÜŞTERİYE SUNULAN DEĞER ÖNERİSİNİ
GÜÇLENDİRİYOR.
Kayserigaz, 2017 yılında da müşteriye sunduğu değeri pekiştiren çok sayıda çalışmaya imza
atmıştır.
Kayserigaz, yüksek kaliteye ve müşteri memnuniyetine odaklı hizmet stratejisi ile dünyada
bilgi teknolojileri hizmetlerinin en üst seviye süreç yönetim kütüphanesi olan ITIL
(Information Technologies Infrastructure Library-Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)
Hizmet Yönetim Sistemi çerçevesinde hizmet sunmaktadır.
Kayserigaz Çözüm Noktası, 2017 yılında, 107.230 aboneye destek sunmuş, 9.004 abone ile
yüz yüze görüşme gerçekleştirmiştir. 48 anket, 902 e-posta, 332 dilekçe işleme alınırken,
444 5 429 numaralı Çağrı Merkezi’nden 95.495 çağrıya yanıt verilmiştir. Diğer taraftan
Canlı Destek Hattı ile 2017 yılı boyunca, 1.449 aboneye hizmet sunulmuştur.
Müşteri Hizmetleri Bölümü, 2017 yılında, 11.866 adet bağlantı anlaşması, 58.029 adet
gaz kullanım sözleşmesi, 32.653 fesih dilekçesi olmak üzere toplam 102.548 adet işlem ile
Kayserigaz abonelerine hizmet sunmuştur.
Kayserigaz, abonelerine çok sayıda hizmeti bir arada sunmak hedefiyle son teknolojiye
sahip uygulamaları entegre biçimde tek bir çatı altında müşterilerine ulaştırmaktadır.
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KAYSERİGAZ

TAHSİLAT HİZMETİ
KOLAYLIĞI
Şirket, 182 banka şubesi, 63 PTT şubesi ve 60 Akıllı Vezne ile 26 adet Gönder-Al ödeme noktası
ve 2 adet Pratik İşlem ve 1 adet vezne olmak üzere, müşterilerine toplam 334 noktada tahsilat
hizmeti sağlamıştır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYET ORANI

%99
2017 YILINDA KAYSERİGAZ’DA MÜŞTERİ
MEMNUNİYET ORANI %99’DUR.

Mevcut altyapı kapsamında; entegre hizmet platformu üzerinden
E-Fatura Hizmeti, Online Abonelik Randevu, Online Tahsilat, Akıllı
Vezne Noktaları, T.C. kimlik numarası ile fatura ödenebilmesi,
Müşteriye Direkt Bağlan ayrıcalığı, Güvence Bedeli iadesinin PTT
Şubelerinden alınması, sosyal medyadan taleplerin alınması gibi
birçok mecradan hizmet sunulmaktadır.

GENİŞLEYEN TAHSİLAT AĞI
Kayserigaz, 2017 yılında tahsilat hizmet ağını da genişletmiştir.
Şirket, 182 banka şubesi, 63 PTT şubesi ve 60 Akıllı Vezne ile 26 adet
Gönder-Al ödeme noktası ve 2 adet Pratik İşlem ve 1 adet vezne
olmak üzere, müşterilerine toplam 334 noktada tahsilat hizmeti
sağlamıştır.

%99’LUK MÜŞTERİ MEMNUNİYET ORANI İLE HİZMETTE
YÜKSEK BAŞARI
Uluslararası standartlarda ISO 10002 sertifikasyonu kapsamında
faaliyet gösteren Kayserigaz, abonelerine sunduğu hizmetlerinin
kalitesini ve müşteri memnuniyetine yansımasını ölçümlemek adına
2017 yılında da bağımsız bir anket şirketi ile ölçümleme çalışması
gerçekleştirmiştir.
Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, 2017 yılında
Kayserigaz’da müşteri memnuniyet oranı %99’dur (%69 memnun,
%30 son derece memnun).
Kayserigaz, müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak, çalışanlara
iyileştirme ve geliştirmeye dönük görüş ve önerilerini sunma imkânı
sağlamak, yenilikçiliğe teşvik etmek ve Şirket içi performansı artırmak
amacıyla “Herkesin Fikri Değerlidir” öneri ve değerlendirme sistemini
yürütmektedir.
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2017 yılında Kayserigaz çalışanları, “Herkesin Fikri Değerlidir”
platformuna 287 adet fikir ulaştırmışlardır. Bu fikirlerin 13’ü
ödüllendirilmiştir. Platforma en çok fikir gönderip en yüksek puan
ortalamasını alan 4 kişiye Mansiyon Ödülü verilmiştir.

MÜŞTERİ OPERASYON MERKEZİNDEN PROAKTİF
HİZMETLER
Kayserigaz abonelerine verdiği önem kapsamında devreye aldığı Alo
187 hattına, 2017 yılında gelen ihbar sayısı 16.863 adet olmuştur.
Alo 187’ye yapılan ihbarlara ortalama 12 dakika gibi kısa bir sürede
müdahalede bulunulmuştur.
Acil İhbar Sayısı
Acil Ulaşım Ortalama Süresi
Acil Olmayan İhbar Sayısı
Toplam İhbar Sayısı

Toplam
9.138
12,78
7.725
16.863

Kayserigaz 2017 yılında 6 adet RMS-B ve 15 adet müşteri
istasyonu projesi olmak üzere toplam 401 adet tatbikat projesi
gerçekleştirmiştir.
Orta basınçlı hatlar üzerinde toplam 55 adet branşman vanası,
vana grubu ve bölge regülatörü giriş vanası projelendirilmiştir.
Alçak basınçlı polietilen hatlar üzerinde toplam 357 adet polietilen
vana, ring sisteminde ve sektör girişlerinde olacak şekilde
projelendirilmiştir.

KAYSERİGAZ

Böylelikle, gaz ulaştırılacak yeni bölgeler, yatırım çalışmaları
başlamadan önce abonelik işlemlerine hazırlanmıştır.
Yıl içerisinde imalatı yapılan 377 km ana hat, 90 km servis hattı, 50 km
çelik hat ile birlikte 8.691 adet bina ve 5.978 adet servis kutusunun
sayısal ortamda çizimleri tamamlanarak GIS’e tanımlanmış ve
arşivlemesi yapılmıştır.
Kayserigaz İç Tesisat Birimi, 2017 yılında 92 adet firmaya sertifika
vermiştir. 2017 yılında sertifikalı firmalar tarafından Kayserigaz’a
sunulan projeler kapsamında, 19.260 adet doğal gaz iç tesisat, kazan
ve sanayi projesi onaylanmıştır. Onaylanan projelerle 28.864 adet
dairenin güvenli ve standartlara uygun bir şekilde doğal gaz kullanımı
sağlanmıştır. Tesisat kabulü sırasında, Kayserigaz abonelerine güvenli
doğal gaz kullanım kitapçıkları da dağıtmıştır. Diğer taraftan adres
değişikliği yapan abonelerden gelen 30.764 adet gaz açım işlemi
güvenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

GÜVENLİ DOĞAL GAZ KULLANIMI

28.864
ONAYLANAN PROJELERLE 28.864 ADET
DAİRENİN GÜVENLİ VE STANDARTLARA
UYGUN BİR ŞEKİLDE DOĞAL GAZ
KULLANIMI SAĞLANMIŞTIR.

Kayserigaz Acil 187 Ekibi, Müşteri Hizmetleri, Çözüm Noktası, Tesisat
Kontrol ve Acil Çağrılar gibi farklı hizmet türleri aracılığıyla 2017 yılı
içinde toplam 259.461 kez görüşme sağlamıştır.
Dijital Arşiv Birimi’nde, 2017 yılında 1.927.477 adet tarama
gerçekleştirilmiştir. 1.695.158 adet indeks Kayserigaz’ın öz kaynakları
ile dijitalleştirilmiştir.
Muhaberat Birimi’nde 2017 yılı içinde, 2.761 gelen evrak, 1.813
giden evrak, 852 gelen faks, 611 giden kargo ile toplam 6.037 işlem
yapılmıştır.
2017 yılında sayaç okuma faaliyetleri çerçevesinde yaklaşık 318 bin
adet sayaç okunmuştur. 2017 yılı içinde toplam sayaç okuma sayısı
ise 3,6 milyonu aşmıştır.
Adres değişiklikleri ve Kayserigaz Tahakkuk Birimi’nin tespit ettiği
276 adet yanlış ya da değişmiş adres verilerinin düzeltmesi yapılarak
adres bilgi sisteminin güncelliği sağlanmıştır. Diğer taraftan,
Şirket’in Pazarlama Birimi’nden, Proje Tasarım Birimi’ne gelen 1.240
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. 2017 yılı
yatırım planında yer alan Yeşilhisar, Yahyalı, İncesu-Süksün, Ağırnas
bölgelerinde toplam 7.857 bina, 843 cadde-sokak ve 76 mahalleye
ait bilgiler saha çalışması sonucunda derlenerek GIS’e aktarılmıştır.
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KAYSERİ GENELİNDE YAPILAN KAÇAK ARAMA
ÇALIŞMALARINA 2017 BOYUNCA DEVAM EDİLMİŞTİR.
Doğal gaz Piyasası Mevzuatı gereği, doğal gaz dağıtım şirketlerinin
yılda 2 kez kaçak arama çalışması yapması zorunludur.
Kayserigaz, 2017 yılında kaçak arama çalışmalarını eksiksiz
gerçekleştirmiştir.
Kayseri genelinde, çelik ve polietilen (PE) hat üzerinde OMD kaçak
arama cihazı ile 65 bölgede kaçak araması yapılmış ve tarama
faaliyeti 3,5 ayda tamamlanmıştır. 3.163 km kaçak arama kontrolü
gerçekleştirilirken, kontrol sonucunda herhangi bir kaçak ile
karşılaşılmamıştır.
2017 yılında, kullanıma alınan LMM lazer metan detektörü ile
polietilen servis hatlarının kaçak araması yapılmıştır. Yaya olarak
hayata geçirilen çalışma ile 122 mahalle, 2863 sokakta yaklaşık 7 ay
sürede taranmış, yapılan kaçak arama faaliyeti sonucu 899 km servis
hattında herhangi bir kaçak tespit edilmemiştir.

“HIGH LEVEL STRUCTURE” “ANNEX SL” SEVİYESİNDE
BELGELENDİRME TAMAMLANMIŞTIR.
Kayserigaz yoğun bir hazırlık dönemi sonrasında 2017 yılında başarılı
bir dış denetim geçirmiştir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin revizyon geçişlerini
tamamlayan Kayserigaz, Türkiye’de “High Level Structure” “Annex SL”
seviyesinde belgelendirmesini TÜRKAK akreditasyonu ile tamamlayan
ilk doğal gaz dağıtım firması olmuştur.
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KAÇAK ARAMA KONTROLÜ

3.163
2017’DE KAYSERİ GENELİNDE
3.163 KM’LİK HATTA KAÇAK ARAMA
KONTROLÜ YAPILMIŞTIR.

FATURA SAYISI

250.000
E-ARŞİV PROJESİ KAPSAMINDA HER
AY YAKLAŞIK 250.000 ADET FATURA
ABONELERE ULAŞTIRILMAKTADIR.
Kayserigaz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemleri, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 10002
Müşteri Şikâyetleri Ele Alma Yönetim Sistemi ve ISO 31000 Kurumsal
Risk Yönetimi Şartları Standartlarına, yasal hükümlere ve mevzuata
uygun olarak geçiş sürecini tamamlamıştır. Yeni standarttan en iyi
şekilde faydalanmak adına, etkili bir geçiş hedeflenmiş ve yürütülen
yoğun çalışmaların sonucunda belgelendirilmeye hak kazanılmıştır.

KAYSERİGAZ

GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ İLE DOĞAYA TAM DESTEK
Sürdürülebilirliği, DNA’sının temel taşlarından biri olarak kabul
eden Kayserigaz, atık malzemelerin geri dönüşüm yoluyla üretime
tekrar kazandırılmasını hedefleyen geri dönüşüm çalışmaları
gerçekleştirmektedir.
Kayserigaz’daki tüm geri dönüşüm faaliyet ve süreçleri, Çevre
Mevzuatı ve ISO 14001:2015 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 kuruluşlarla, yine
tehlikeli atık sınıfında olan piller ile tehlikesiz atık sınıfında yer alan
diğer atıklar, elektronik atıklar da belediyeler ile yapılan iş birliğiyle
bertaraf edilmektedir.
Kayserigaz’ın çevreci ve doğaya saygılı iş anlayışının bir yansıması olan
CNG’li araç sayısı 2017’de 8 olmuştur. Doğal gazlı araç kullanımı,
yıllık %50 mertebesinde yakıt tasarrufu sağladığı gibi, karbondioksit
salımının düşürülmesine de katkıda bulunmaktadır.

KAYSERİGAZ, FARKLI DİSİPLİNLERDEKİ FAALİYETLERİ İLE
BAŞARILARINA YENİLERİNİ EKLİYOR.
Kayserigaz’ın 2017 yılında farklı disiplinlerde hayata geçirdiği
çok sayıdaki proje, Şirket’in toplam performansına pozitif katkı
sunmuştur.
Kayserigaz, benimsemiş olduğu şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri
doğrultusunda operasyonel ve mali performans bilgilerini üyesi
olduğu EWE Turkey Holding 2016 Faaliyet Raporu kapsamında
yayınlayarak kamuoyunun ve paydaşların bilgisine sunmuştur.
2018 yılı stratejilerinin ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla tüm
Kayserigaz bölüm müdürleri ve yöneticilerin katılımıyla Kayseri’de
bir çalıştay düzenlenmiş; İç ve Dış Çevre Analizleri, SWOT Analizi gibi
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Muhasebe Birimi tarafından, 2014 yılında hayata geçirilen E-Fatura
sistemi kapsamında yılda yaklaşık 10.000 adet fatura elektronik
ortamda alıcılarına ulaştırılmıştır. 2016 yılı içerisinde çalışmalarına
başlanan E-Arşiv projesi 2017 yılı Şubat ayında kullanılmaya
başlanmıştır. Her ay yaklaşık 250.000 adet fatura, elektronik ortamda
abonelere ulaştırılmaktadır.

Sürdürülebilirliği, DNA’sının temel taşlarından
biri olarak kabul eden Kayserigaz, atık
malzemelerin geri dönüşüm yoluyla üretime
tekrar kazandırılmasını hedefleyen geri
dönüşüm çalışmaları gerçekleştirmektedir.
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KAYSERİGAZ

BAŞARILI GEÇEN
BİR YIL

ÖDÜLLER
8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde Altın Vana Ödülü
Kayserigaz, 2017 yılında gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk
projeleriyle 8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde Altın Vana Ödülü’nün sahibi
olmuştur.
Altın Vana Doğal Gaz Piyasası Başarı Ödülleri’nde Kayserigaz, 2016
yılında gerçekleştirdiği, çocuklara kitap okuma alışkanlığı aşılamayı
ve onların kütüphanesine yeni kitaplar kazandırmayı amaçlayan Kitap
Toplama Kampanyası projesiyle Altın Vana ödülüne layık görülmüştür.

2017 YILINDA KATILIM SAĞLANAN ORGANİZASYON,
FUAR VE ETKİNLİKLER
Kayserigaz, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü öncülüğünde,
Erciyes Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası,
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği’nin katılım ve destekleri ile 6. düzenlenen
Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’na (KAYİF) katılım
sağlamıştır.
Şirket, 2017 yılında, 3. Erciyes Mükemmellik Zirvesi Kalite Derneği
(KalDer) tarafından düzenlenen 3. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ne
desteğini sunmuştur.
Kayserigaz, enerji sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılım
gösterdiği, 8. Türkiye Enerji Zirvesi’ne de iştirak etmiştir.
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KAYSERİGAZ, 2018 YILINDA DA, KAYSERİ VE İLÇELERİNİN
DOĞAL GAZ İLE BULUŞTURMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ
SÜRDÜRECEKTİR.
Şirket, bu kapsamda Tomarza ilçesine yönelik doğal gaz altyapı
çalışmalarına yakın gelecekte başlayacaktır. 2017 yılında altyapı
çalışmalarına başlanan Yahyalı’ya ise 2018 yılı içinde doğal gaz
ulaştırılacaktır.
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)

2017
2016
413
386
394
361
50
57
488.549 453.047
4.274
3.757
119
116

Değişim
%7
%9
-%12
%8
%14
%3
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“TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL SEKTÖR DOĞAL GAZ
TEDARİKÇİLERİ ARASINDA LİDER KONUMDA OLAN EWE ENERJİ,
ÖZELLİKLE ELEKTRİK TİCARETİ ALANINDA DAHA ÇOK MÜŞTERİYE
ULAŞABİLMEK, PAZARDA GÖRÜNÜR OLMAK VE MARKA BİLİNİRLİĞİNİ
ARTIRMAK HEDEFLERİYLE 2017 YILI İÇERİSİNDE ALTERNATİF SATIŞ
KANALLARINI GELİŞTİRMİŞTİR.”

adına faturalarını ödeyebilecekleri, marka iş
birliklerine ulaşabilecekleri, çeşitli oyunlar
oynayıp ödüller kazanabilecekleri iOS ve
Android tabanlı hizmet uygulamasını da 2018
yılında hizmete açacaktır. Özetle, EWE Enerji,
müşteri ilişkileri, satış ve pazarlama ekipleri
ile koordineli yürüttüğü alt yapı projeleri
ile 2017’de de rekabette 2 adım öne geçme
başarısı göstermiştir.

Enerji ticareti ve risk yönetimi
anlayışını geliştiren yazılım
projelerimiz, iş süreçlerimizi daha da
etkin hale getiriyor.

GENEL MÜDÜR’ÜN DEĞERLENDİRMESİ
EWE Enerji 2017 yılında doğal gaz toptan ticaret hacminde lider
konumunu korumuş ve elektrik ticaretinde satış kanal yapılanmasında
önemli kazanımlar sağlamıştır.
2,5 milyar m doğal gaz ticaret hacmi ile Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör
doğal gaz tedarikçileri arasında lider konumda bulunan EWE Enerji, 2017 yılında
bu konumunu koruyarak başarılı bir performans ile yılı tamamlamıştır. Şirketimiz
ayrıca, elektrik ticaret organizasyon yapısının dönüşümü ve geliştirilmesi kapsamında
çalışmalar da gerçekleştirmiş; elektrik ticareti alanında daha çok müşteriye
ulaşabilmek, pazarda görünür olmak ve marka bilinirliğini artırmak hedefleriyle 2017
yılı içerisinde alternatif satış kanallarını geliştirmiştir.
3

EWE Enerji’nin müşterilerine, paydaşlarına ve çalışanlarına odaklı “Kafam Rahat”
konsepti ile lansmanı gerçekleştirilen yeni satış kanalı, Şirket müşterilerinin 7/24 hizmet
almalarına olanak sunmuş; geniş bir ürün yelpazesi, sektörel iş birlikleri kapsamında
abonelere ulaştırılmaya başlanmıştır. 2017 yılında EWE Enerji kurumsal müşteri kitlesini
de geliştirmiştir. Grup şirketlerimizden Enervis ile birlikte sunulan enerji verimliliği
ürün ve çözümleri kurumsal satışları ivmeleyen önemli bir itici güç olmuştur. Buna ek
olarak, Şirketin kurumsal satış ekiplerinin sektördeki tecrübesi ve müşterilere güven
vermesi kadar kurumsal satış yapılan firmaların çalışanlarına özel kampanyalar da
hazırlanmıştır.

İş süreçleri otomasyonu, satış kanallarımızı destekliyor, müşteri
ilişkilerinde kaliteyi artırıyor.
EWE Enerji müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek, çalışanlarının ve iş ortaklarının
iş akışlarını kolaylaştırabilmek adına manuel yürüttüğü çok sayıda sistemi otomatize
etmiştir. Türkiye elektrik pazarına yön veren ve trend belirleyen EWE Enerji, enerji
sektöründe SAP kapsamında gerçekleştirilen ilk uygulama olan “One-screen Modelling
for Call Center” Projesi’ni tamamlamıştır. Proje, Müşteri İlişkileri ve Çağrı Merkezi
fonksiyonlarını bütünsel bir alt yapıda birleştirmiştir. Şirket, ek olarak 2017’de bayi
portalını devreye almış, SAP kapsamında Fiyatlandırma Projesi’ni ve İş Zekası Projesi’nin
ilk fazını tamamlamıştır. EWE Enerji, 2017’de dijitalleşme adına da önemli adımlar
atmıştır. Kurumsal web sitesi yenilenirken, sosyal medya faaliyetleri ivmelenerek
daha geniş kitlelere ulaşılmıştır. EWE Enerji, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak
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EWE Enerji, önümüzdeki dönemde devreye
girmesi beklenen Doğal Gaz Organize Toptan
Satış Piyasası’na hazırlık yapmak, enerji
piyasasındaki değişime hızlıca yanıt vermek
ve ticari riskler ile portföyün daha etkin
yönetimini sağlamak amacıyla yeni bir yazılım
uygulama sürecine girmiştir. Bu kapsamda,
EWE Enerji, ilk aşamada tüm doğal gaz ticaret
ve optimizasyon operasyonlarını tek bir sistem
üzerine taşıyacak, ikinci adımda ise elektrik
ticaret ve portföy yönetimini yeni geliştirilecek
yazılıma entegre edecektir. Böylelikle EWE
Enerji’nin ticaret ve portföy yönetimindeki
etkinliği ve verimliliği büyük oranda artacaktır.

Başarının itici gücü insan kaynağımıza
sürekli yatırım yapan bir şirket
EWE Enerji’nin bugüne kadar gösterdiği
başarılarda, kazandığı projelerde insan
kaynaklarına yaptığı yatırımın çok büyük
payı vardır. 2017 yılında insan kaynağını %32
oranında büyüten Şirket’te kişi başı ortalama
eğitim süresi 30 saate yaklaşmıştır. EWE Enerji,
istikrarlı başarı ve büyümenin itici gücünü
oluşturan çalışanlarını ve projelerini tanımak,
takdir etmek ve ödüllendirmek amacıyla
tasarlanan ve tüm çalışanları ortak bir
paydada buluşturan Don Kişot Ödüllendirme
Programı’nı 2017 yılında devreye almıştır.

Daha güçlü yarınlara
EWE Enerji, giderek gelişen Türkiye enerji
piyasasının potansiyelinden faydalanmak için
gerekli olan her türlü mali ve operasyonel
güce sahip olup, büyümeye ve değer
üretmeye devam edecektir.

ÖZKAN AKYILDIZ
EWE Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür (CEO)

EWE Enerji kurumsal web sitesine
erişmek için kare kodu tarayıcınıza
okutunuz.

EWE ENERJİ

EN BÜYÜK ÖZEL
TOPTAN DOĞAL GAZ
TİCARET PORTFÖYÜ
Türkiye’nin en büyük özel toptan doğal gaz ticaret portföyüne sahip olan EWE Enerji, güvenilir ve
vazgeçilmez bir enerji partneridir.
GÜVENİLİR VE VAZGEÇİLMEZ BİR
ENERJİ PARTNERİ
Doğal gaz, elektrik ticaret ve satışı, enerji
verimliliği alanlarında faaliyet gösteren EWE
Enerji, 2009 yılında kurulmuştur. Şirket geride
kalan 8 yıl içinde inşa ettiği marka ve güçlü
itibar ile güvenilir ve vazgeçilmez bir enerji
partnerine dönüşmüştür.
Serbest tüketicilere ve dağıtım şirketlerine
esnek satış çözümleri sunan EWE Enerji,
2,5 milyar m3 doğal gaz ticaret hacmiyle
Türkiye’nin en büyük özel toptan doğal gaz
ticaret ve satış portföyünü yönetmektedir.
Şirket, gerçekleştirdiği doğal gaz ticaret
hacmi ile BOTAŞ’tan sonraki en büyük oyuncu
unvanını da korumaktadır.
Doğal gaz sektörünün tüm segmentlerindeki
tecrübesi ile doğal gaz piyasasının liberalleşme
sürecinde mevzuatsal ve ticari gelişime etkin
bir şekilde katkı sağlayan EWE Enerji; iç ve dış
süreçlerindeki mükemmeliyetçi yaklaşımı ile
portföy optimizasyonu, tedarik operasyonları,
kapasite yönetim optimizasyonu ve doğal
gaz depo operasyonları yönetimi gibi temel
süreçlerinde piyasa oyuncularına göre farkını
her yönüyle hissettirmiş ve bunu da finansal
sonuçlarına yansıtmıştır. Çeşitlendirilmiş
tedarik yapısı, müşteri odaklı çözümleri
ve grup şirketleri başta olmak üzere tüm
sektöre sağladığı katma değer ile EWE Enerji,
müşterilerinin ve liberalleşme yolundaki
piyasanın ihtiyaçlarına uygun ürün ve
hizmetleri tek noktadan ve etkin bir şekilde
sunmaya devam etmektedir.

ELEKTRİK TİCARETİNDEKİ BAŞARIYI İVMELEYEN YENİ TİCARİ AKSİYONLAR
VE OPERASYONEL KAZANIMLAR
EWE Enerji, 2017‘de tedarik ve ticaret operasyonlarını yenilemiş, süreçlerini optimize
etmiş, ekibini güçlü transferler ile yeniden yapılandırmıştır. Elektrik ticareti alanında ticari
aksiyonlar, süreçler ve kârlıkların analizi,
· perakende portföy yönetimi,
· toptan ticaret ve
· origination
olmak üzere 3 ayrı alana ayrılarak ayrı yönetilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte yeni ticari
piyasalara erişim sağlanmıştır, daha fazla firmalarla ticaret anlaşmaları sağlanmıştır ve yeni
ticari ürün geliştirilmiştir.
Elektrik ticareti faaliyetleri için piyasayı etkileyen değişiklikleri hızlı bir şekilde analiz
edebilmek ve olası ihtimalleri öngörebilmek için market ve sayısal analizi süreçleri
geliştirilmiştir. EWE Enerji, 2017 yıl sonunda gerçekleşen piyasayı etkileyen faktörleri
ve mevzuatsal değişikliklerin analizinde başarılı olmuş, yapmış olduğu detaylı analizler
doğrultusunda ticaret ve tedarik aktivitelerini yönetmiştir.
Şirket, operasyon ağırlıklı ve manuel işlemlerin yoğun olduğu bir insan kaynağından daha
odaklı, ticaret ve piyasa analizi alanında uzmanlaşmış bir ekip yapısına geçmiştir. EWE
Enerji, çalışanlarının teknik bilgilerinin artması ve alanlarında daha da uzmanlaşmaları için
yıl boyunca eğitim programları da gerçekleştirmiştir.
Şirket’te uzun zamandır üzerinde çalışılan ve kişi odaklı bir operasyon yönetiminden
sistemler tarafından kontrol edilen bir operasyon yapısına geçişi öngören proje 2017’de
başlatılmıştır. Türkiye’de enerji sektöründe SAP kapsamında gerçekleştirilen ilk uygulama
olan otomatik fiyatlandırma projesi, kişiden bağımsız operasyonlar alanında hayat bulan
en önemli çalışmalardan biridir. EWE Enerji, 2017 yılında, perakende portföy yönetimi
tarafında operasyonel mükemmellik hedefine ulaşmıştır.
EWE TURKEY HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU
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HAYATA DEĞER KATAN
ÇÖZÜMLER İLE MÜŞTERİ
SAYISINDA ARTIŞ

EWE Enerji, 2017 yılında, daha çok müşteriye ulaşmayı hedeflemiş ve iddialı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Şirket, 2017
yılında müşterileri, çalışanları ve iş ortakları için “Kafam Rahat” konseptini geliştirmiş ve Alternatif Kanal’ı devreye
almıştır.

KAFAM RAHAT İLE HAYATA DEĞER KATAN ÇÖZÜMLER
EWE Enerji 2017 yılında, kurumsal tecrübelerinden de yararlanarak,
pazarın dinamikleri doğrultusunda, müşterilerinin EWE markasına
bağlılıklarını artıracak, hayatlarını kolaylaştıracak ve kafalarını rahat
ettirecek uygulamalar sunmuştur. Şirket, bu doğrultuda müşterileri,
çalışanları ve iş ortakları için Kafam Rahat konseptini uygulamaya
koymuştur.
Kafam Rahat yaklaşımı, üç temel üzerine inşa edilmiştir: müşteriler, iş
ortakları ve çalışanlar.
Kârlılığı müşteriye yansıtarak rekabette farklılaşmayı hedefleyen
Kafam Rahat, hayatı kolaylaştıracak ürün ve hizmetlere
odaklanmıştır. Müşterilerin, her zaman bir muhatap bulacakları ve
doğru hizmetlere EWE markası altında erişeceklerini düşünmelerini
hedefleyen konsept, eş zamanlı olarak uzun soluklu bir müşteri
ilişkisini de hedeflemektedir. EWE Enerji, aynı kapsamda, elektrik
enerjisini EWE’den alan müşterilerine indirimli marka iş birliklerinden
faydalanma olanakları da geliştirmiştir.
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EWE Enerji, Kafam Rahat ile iş ortaklarının işlerini kolay takip
edebilecekleri, ihtiyaçlarına daha hızlı ulaşabilecekleri ve günlük iş
akışlarını kolaylaştıracak sistemler de oluşturmuştur.
Şirket çalışanlarını da unutmayan bu konsept, iş akışlarını
kolaylaştıran sistemlerin kurulmasını ve EWE Enerji ekiplerinin
geliştirilmesini desteklemektedir.

ALTERNATİF SATIŞ KANALLARI ALANINDA BAŞARILI BİR
ÇALIŞMA: BİREYSEL SATIŞ KANALI
EWE Enerji, 2017 yılında, daha çok müşteriye ulaşmayı hedeflemiş ve
iddialı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Şirket, bu doğrultuda, alternatif
satış kanallarını geliştirmeye odaklanmış ve 2017 yılı başında
Alternatif Kanal’ı devreye almıştır. Alternatif Kanal, perakende ağı,
sektör dinamikleri çerçevesinde ve satış kabiliyeti en yüksek olacak
şekilde tasarlanmıştır.

EWE ENERJİ

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN VE ERİŞİLİR OLMAK İÇİN
Faaliyete geçtiği 2009 yılından bu yana, piyasanın güvenilir ve
vazgeçilmez enerji partneri olan EWE Enerji, müşterilerine daha yakın
ve daha ulaşılabilir olmak adına 2017 yılında web sitesini yenilemiş ve
sosyal medyanın tüm araçlarını iş-hizmet döngüsüne entegre etmiştir.
EWE Enerji, sosyal medya ve internet çağının bir gereği olarak,
müşterilerinin sosyal medya kullanım oranlarını geliştirmeyi
hedeflemiş ve mecra çeşitlendirmesi stratejisini izlemiştir.
2017’nin başında Facebook’ta 2.000 mertebesinde olan takipçi sayısı
9.000’lere yükselirken, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında
EWE Enerji hakkında bilgiler paylaşılmış; yanlış bilinen doğrular
hakkında bilinçlendirme çalışmaları sürdürülmüştür. EWE Enerji,
sosyal medya çalışmalarını bilinçlendirme odağı ile 2018 yılı içerisinde
de sürdürecektir.
18 Eylül 2017 gerçekleştirilen lansmanla yayına açılan EWE Enerji’nin
yeni web sitesi, kullanıcı dostu, satış odaklı ve yenilikçi özellikleri ile
paydaşların beğenisini kazanmış; müşteri deneyimine yeni bir boyut
getirmiştir.

EWE ENERJİ 2017 YILINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ALANINA
ÖNEMLİ ORANDA YATIRIM YAPMIŞTIR.
EWE Enerji bugün güvenilir ve sürdürülebilir iş ortaklıkları kurma
vizyonuyla çıktığı yolda, 6 EWE Çözüm Merkezi, 53 EWE Yetkili Satış
Noktası, 29 Alt Bayi, 21 İş Ortağı ve 4 Inhouse Satış Ekipleri olmak
üzere toplam 113 noktada ve Türkiye’nin 60’tan fazla ilinde satış
faaliyetleri yürütmektedir. Tüm satış ve satış sonrası süreçler çizilmiş,
BT geliştirmeleri yapılmış, bölge yapılanması tamamlanmış ve 2017
Haziran ayında bu kanal aracılığı ile satışlara başlamıştır.
EWE Enerji Satış ve Operasyon Bölgeleri, Kuzey Marmara Bölge,
Güney Marmara Bölge, Ege ve Batı Akdeniz Bölge, Doğu Akdeniz
Bölge, İç Anadolu Batı Bölge, İç Anadolu Doğu Bölge, Karadeniz Bölge
olmak üzere 7’ye ayrılmaktadır.
EWE Enerji abonelik işlemleri, Bursa ve Kayseri’de hizmet sunan
Bursagaz ve Kayserigaz müşteri hizmetleri ofislerinden de
yapılmaktadır.

OPERASYONEL FAALİYETLERİ DESTEKLEYEN PROJELER
EWE Enerji, 2017 yılında kanal yapısını ve satış stratejisini
kurguladıktan hemen sonra Kanal Yönetim Kılavuzunu oluşturmuş,
iş ortakları yönetim modellerini geliştirmiş ve operasyonel süreçleri
tanımlamıştır. 2017 yılında, alternatif kanal süreçleri otomatize
edilirken, Abonelik Giriş Arayüzü Kanal Portalı (Fiori) tasarlanmış ve
EWE Enerji’nin iş ortaklarının kullanımına açılmıştır.
İş ortakları ile operasyonel gelişim planlamaları yapılarak 2017
yılı hedefleri belirlenmiş, Kanal Performans Takip Dashboardları
otomatize edilmiştir. Yıl içinde otomatize edilen bir diğer modül, İş
Ortakları Prim Hakediş Hesaplama Programı’dır.

2017 yılında EWE Enerji’nin en çok yatırım yaptığı alanlardan biri de
müşteri ilişkileri olmuştur.
Şirket, piyasaların açılmasına ve müşteri sayılarındaki olası artışa
hazırlık yaparak Müşteri İlişkileri Departmanı’nın alt yapı sistemlerini
geliştirmiş, süreçleri otomatize etmiş ve insan kaynağına yatırım
yapmıştır.
EWE Enerji, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının bir parçası
olarak kaynak planlamalarını çok yönlü gerçekleştirmektedir. Fatura
üzerindeki indirimlerden marka iş birliklerine ve enerji verimliliği
çözümlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu avantajlar çağrı
merkezi, web sitesi, sosyal medya hesapları, bayi kanalı ve tecrübeli
saha yöneticileri aracılığıyla 2017 yılı boyunca müşteriler ile
paylaşılmıştır.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ; SATIŞ VE PAZARLAMA EKİPLERİ İLE
KOORDİNELİ YÜRÜTÜLEN ALT YAPI PROJELERİ İLE EWE
ENERJİ RAKİPLERİNDEN 2 ADIM ÖNDE!
EWE Enerji müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek, çalışanlarının
ve iş ortaklarının iş akışlarını kolaylaştırabilmek adına manuel
yürütülen birçok sistemi otomatize ederek BT süreçlerinde yeni bir
dönem başlatmıştır. Enerji sektöründe SAP kapsamında ilk uygulama
olarak hayata geçirilen birçok projesi ile EWE Enerji, Türkiye elektrik
pazarına yön vermiş ve trend belirleyici firma konumunu daha da
güçlendirmiştir.

EWE Enerji, 2017 yılında, fatura ödeme merkezleri ile iş ortaklıklarına
giderek tahsilat noktaları ve satış ağını da genişletmiştir. Dernekler,
sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile iş birliğine gidilerek proje
bazlı satışlar da gerçekleştirilmiştir.
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EWE ENERJİ BT
SÜREÇLERİNDE
ÇIĞIR AÇTI

Enerji sektöründe SAP kapsamında ilk uygulama olarak hayata geçirilen birçok projesi ile
EWE Enerji, Türkiye elektrik pazarına yön vermiş ve trend belirleyici firma konumunu daha da
güçlendirmiştir.
BT ALANINDA YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

EWE Enerji müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek,
çalışanlarının ve iş ortaklarının iş akışlarını
kolaylaştırabilmek adına manuel yürütülen birçok
sistemi otomatize ederek BT süreçlerinde yeni bir dönem
başlatmıştır.

“One-screen Modelling for Call Center” Projesi
Müşteri İlişkileri ve Çağrı Merkezi için geliştirilen ve çok ses getiren
“One-screen Modelling for Call Center” Projesi, müşteri ilişkileri
departmanı ve çağrı merkezinin tek bir tuşla tüm müşteri deneyimini
gözlemleyip müşteri verilerine erişim sağlayarak işlemleri de tek
bir ekran üzerinden yapabileceği şekilde kurgulanmıştır. Proje,
satışın en önemli ve son halkası olan benzersiz müşteri deneyiminin
sağlanmasında büyük rol oynamıştır. Müşteri İlişkileri departmanında
hizmet kalitesini artıran ve süreçlerin daha verimli kullanılmasını
sağlayan proje kapsamında kullanıcı dostu bir ekran tasarımı hayata
geçirilmiştir.

SEKTÖRLERİNİN ÖNDE GELEN MARKALARIYLA İŞ BİRLİĞİ

Bayi portalının devreye alınması
EWE Enerji, iş ortaklarının süreçlerini optimize etmek ve manuel
süreçlerin hantallığından kurtararak daha çok müşteriye ulaşmalarına
olanak sağlamak amacı ile bayilerin, sözleşmeleri ve ilgili tüm
dokümanları sisteme mobil olarak girebildikleri ve raporlama
yapabildikleri bayi portalı devreye alınmıştır.

EWE Enerji, farklı sektörlerin önde gelen markalarıyla iş birlikleri
gerçekleştirmiştir. Marka iş birlikleri, EWE Enerji internet sitesinde
ve www.ewefirsatlarim.com sayfasında güncel olarak sunulan
fırsatlara dair kısa bilgilerle beraber duyurulmaktadır. Şirket’in hedefi,
kampanya ve iş birliklerinin kapsamını genişletmek ve bu alanda
çalışmalara devam edilmesidir.

Bayi Prim Sistemi
EWE Enerji, Türkiye’de enerji sektöründe SAP kapsamında bir ilk
olan Bayi Prim Sistemini 2017’de devreye almıştır. Sistem, bayilerin
primlerini, kazandırdıkları müşterilerin bilgilerine göre sistemde
otomatik olarak hesaplamaktadır. Bayiler, prim performanslarını
mobil ekranlardan takip edebildikleri gibi, yönetim raporları da
hazırlayabilmektedir.
Fiyatlandırma Projesi
Türkiye’de enerji sektöründe SAP kapsamında bir diğer ilk uygulama
olan Fiyatlandırma Projesi 2017’de devreye girmiştir. Satış ekibinin
süreçlerini kolaylaştırmak ve teklif aşamasını hızlandırmak adına
maliyetlerin sistem üzerinde hesaplanarak satış ekibinin maliyetleri
saatlik olarak teklif üzerinde görebileceği ve buna göre satış rakamını
belirleyebileceği raporlarla desteklenen yapı canlıya alınmıştır.
İş Zekâsı Projesi
EWE Enerji satış ekibinin verileri daha kolay analiz edebilmesi ve
gelecek dönem kampanyalarını daha somut veriler ile planlayabilmesi
için bireysel müşterilerin son durumlarını, kampanya bilgilerini ve
ilgili bayilerin Türkiye genelinde raporlanmasını sağlayan İş Zekâsı
Projesi’nin ilk fazı 2017’de tamamlanmıştır.
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2017 yılında gerçekleştirilen marka iş birlikleri, portföye katılan
müşterilerin hayatlarının her anına dokunarak ihtiyaç duyabilecekleri
her ürüne EWE Enerji farkı ile daha uygun fiyatlarda ulaşmalarına
olanak tanımıştır.

EWE ENERJİ

GRUP ŞİRKETLERİYLE YAPILAN BUNDLE PROJELER
EWE Enerji, 2017 yılı içerisinde EWE Turkey Holding’in diğer grup
şirketleriyle iş birliği içinde bundle projeler gerçekleştirmiştir.
Şirket, Grup üyelerinin arasındaki sinerjiden aldığı güçle gerek bireysel
gerek kurumsal müşterilere fayda sağlayacak birçok projeye imza
atmıştır. Internet ve elektrik hizmetlerinin bir arada sunulduğu, enerji
verimliliği ve elektrik hizmetinin beraber ulaştırıldığı projeler bundle
çalışmalara örnek oluşturmaktadır.

MÜKEMMELLİĞE GİDEN YOLDA EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN
BİRİ DE VERİMLİLİKTİR!
EWE Enerji hedeflerine ulaşabilmek için büyük önem taşıyan süreç
sistematiğini büyük oranda tamamlamıştır. Şirket’in saatlik açık ve
kapalı pozisyonlarının analiz ve yönetimi, peak/off peak riski, YEKDEM
riski vb. süreçlerin daha etkin ve proaktif yönetebilmesi adına ETRM
sistemi kurulmuş ve sistemleştirme çalışmalarına başlanmıştır.
EWE Enerji’nin 2017 yılındaki en önemli kazanımlarından biri de
enerji ticaretinde evrensel olarak kullanılan EFET sözleşmesinin
kazanılmasıdır.

İNSAN KAYNAĞI YATIRIMI
EWE Enerji piyasaların açılmasına ve müşteri sayılarındaki olası artışa
hazırlık yaparak Müşteri İlişkileri Departmanı’nın alt yapı sistemlerini
geliştirmiş, süreçleri otomatize etmiş ve insan kaynağına yatırım
yapmıştır.
EWE Enerji, bu kapsamda, öncelikli paydaşları arasında gördüğü
çalışanlarına yönelik kampanyalar yapmaktadır. Çalışanlarına elektrik
enerjisini indirimli fiyatlardan sunan EWE Enerji, aynı zamanda,
mevcut operasyonunu sürekli genişleterek pazarın büyümesinden
kaynaklanan iş yoğunluğunu da bölüştürmektedir.
EWE Enerji, diğer taraftan, iş ortaklarının işlerini kolaylaştıracak online
platformlar geliştirmekte ve destek vermektedir.
Şirket’in değişmez hedefi, müşterisinin, her daim bir muhatap
bulacağı ve en makul hizmetleri en seri şekilde alacağına dair güven
duygusunu korumak ve geliştirmektir.

YAYGIN ERİŞİM SUNAN KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİ
EWE Enerji, bireysel müşteriye ulaşmak adına satış kanallarını
geliştirmenin yanı sıra 2017 yılında birçok kurumsal iş birliğine de
imza atmıştır. Şirket, sektörde çok ses getiren bir projeye imza atarak,
2017 yılı Ocak ayında Marmara Denizi güneyinde 15.000’e yakın oda
ve 30.000’e yakın yatak kapasitesini temsil eden, 225 üyeli Güney
Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB)
ile iş birliği protokolü imzalamıştır. Öngörülen iş birliği kapsamında,
GÜMTOB üye iş yerleri EWE Enerji’nin sağladığı elektrik hizmetini
indirimli alabileceklerdir. EWE Enerji, yaz aylarında GÜMTOB ile
olan iş birliğini ileri bir noktaya taşıyarak benzer avantajları Birlik
çalışanlarına da sunmuştur.

2018: SATIŞ VE TİCARETTE YENİ BAŞARILARA İMZA ATMA
HEDEFİ
EWE Enerji 2018 yılında doğal gaz ve elektrik enerjisi ticareti
alanlarında yeni başarılara imza atmaya odaklanacaktır. Şirket,
ticaret döngüsü kapsamında iş ortaklarını sürece dâhil ederek,
sadakat kampanyaları, bayi ve çalışan kampanyaları düzenlemeyi
öngörmektedir. Şirket, 2017 yılını çok büyük başarılarla tamamlayan
kanal kurgusunu da 2018’de yeni atılımlarla destekleyecek ve iş
ortakları ile büyümeye devam edecektir.
EWE Enerji, enerji ticareti ve risk yönetimi anlayışını geliştiren yazılım
projeleri ile ticaret ve portföy yönetimindeki etkinlik ve verimliliğini
de 2018 yılında büyük oranda artıracaktır.
Yarattığı marka algısını hane halkına da indirgemeyi hedefleyen EWE
Enerji, 2018’de iş ortakları ile birlikte bölgesel reklam ve tanıtım
faaliyetleri gerçekleştirerek satışlarını artırmayı hedeflemektedir.
EWE ENERJİ’NİN BAŞLICA GÖSTERGELERİ

Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Toplam Çalışan Sayısı (kişi)

2017
1.973
456
66

2016
1.994
415
50
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Değişim
-%1
%10
%32
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“ENERVİS 2017 YILINDA, SAHİBİ OLDUĞU BİLGİ BİRİKİMİNİ
PROFESYONEL İŞBİRLİKLERİ KAPSAMINDA, ARTAN SAYIDA SANAYİ
KURULUŞU VE TİCARİ TESİSLERLE PAYLAŞARAK KALICI DEĞER
ÜRETMİŞTİR.”

Düşük Karbon Kahramanları Ödülü
Enervis’in 2017 yılında tekstil sektöründe
gerçekleştirdiği atık su ısı geri kazanımı
projesi, 4. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, Düşük
Karbon Kahramanları ödülünü almıştır.
Karbon ayak izini düşürerek, iklim değişikliği
konusundaki çabalara katkıda bulunmak
Enervis’in çalışmalarının değişmez
hedeflerinin başında gelmektedir.

Daha verimli, daha üretken bir sanayi
için çalışmaya devam ediyoruz.

GENEL MÜDÜRÜ’NÜN DEĞERLENDİRMESİ
Enervis, “verimli tesis uygulamaları yılı” olarak belirlediği 2017’de
başarılı sonuçlara imza atmış, operasyonel ve pazar hedeflerine
ulaşmıştır.

EWE Türkiye Grubu’nun bir üyesi olarak
operasyonel gücümüzün yanı sıra deneyim
ve bilgi birikimimizi de optimal ölçeklerde
kullanmaya ve paydaşlarımızın projelerinde
katma değeri yüksek bir çözüm ortağı olarak
yer almaya devam ediyoruz.

OSMAN KİPOĞLU
Enervis Genel Müdürü

Enervis’in hizmetleri arasında yer alan; enerji verimliliği danışmanlığı, verimlilik
artırıcı uygulamalar, enerji ve karbon yönetimi ile teknolojik çözümler Türk sanayinin
verimliliğinin ve küresel rekabet gücünün artırılması açısından kilit değere sahiptir.
Enervis 2017 yılında, sahibi olduğu bilgi birikimini profesyonel iş birlikleri kapsamında,
artan sayıda sanayi kuruluşu ve ticari tesislerle paylaşarak kalıcı değer üretmiştir.

Enerji verimliliğinin önemi, Alman Çevre Bakanlığı’nın hibe desteği
ile Enervis tarafından yürütülen Türkiye’de Enerji Verimliliği ProjesiEnEffTurN ile bir kez daha ve güçlü bir şekilde ortaya koyulmuştur.
Enervis’in Gebze ve Bursa sanayi bölgelerinden 20 firmanın katılımıyla gerçekleşen ve
2015 yılı Nisan ayında başlattığı EnEffTurN projesi, 7 Aralık 2017’de son bulmuştur.
Yaklaşık 2 yıl devam eden çalışma sonucunda 57 farklı proje fırsatı tespit edilirken,
katılımcı sanayi kuruluşlarının enerji profilleri ortaya koyulmuş ve enerji verimliliği
alanında bilgi birikimi aktarımı yapılmıştır.
EnEffTurN Projesi’nin en önemli kazanımını Türkiye’nin enerji verimliliği alanındaki
büyük potansiyelini ortaya çıkarması olarak tanımlayabiliriz. Projeye katılan tüm
paydaşlarımıza Enervis adına teşekkür ederiz.

Verimli tesis kurulumuna odaklandığımız 2017’de...
Sanayinin verimliliği, her türlü doğal kaynak kullanımı itibarıyla önemlidir. Enervis,
sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini, verimli tesislerin kurulumu ve son tahlilde
Türkiye ekonomisinin ve özel sektörün küresel rekabet gücüne katkıda bulunmak
hedefiyle kullanmaya devam etmiştir.
2017 yılında, Enervis, ilaç, gıda, otomotiv gibi farklı sektörlerde yeni fabrika ve tesisat
kurulumlarını, tüm verimlilik kriterlerini dikkate alarak ve anahtar teslim iş modeli
kapsamında hayata geçirmiştir.
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Enervis kurumsal web sitesine
erişmek için kare kodu tarayıcınıza
okutunuz.

ENERVİS

PAYLAŞILAN KALICI
DEĞER
Enervis, çevreci, verimli ve kaliteli ürün ve çözümlerini, sektörel bilgi birikimini ve sahip olduğu
yetkin insan kaynağını kullanarak müşterilerine ulaştırmakta ve kalıcı değer üretmektedir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇÖZÜMLERİNİN
LİDER VE ÖNCÜ ŞİRKETİ, GÜVENİLİR İŞ
ORTAĞI
Enervis, faaliyetlerine 2012 yılında
başlamıştır. Genel Merkezi İstanbul’da olan
Enervis, operasyonlarını Bursa ve Kayseri’deki
şubeleri ile yürütmektedir. Enervis üç alanda
ihtisaslaşmış bir servis sağlayıcıdır. Bu alanlar;
enerji etüt ve danışmanlık hizmetleri (ESCO),
enerji verimliliği uygulamaları ve verimli tesis
projelendirme ve uygulamaları (EPC)’dır.
Sanayide ve binalarda enerji verimliliği
danışmanlığı ve uygulamaları, ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı,
yenilenebilir enerji sistemleri danışmanlık ve
uygulamaları, teknik-mesleki eğitim, doğal
gaz altyapı yapım hizmet faaliyetleri, iç tesisat
kontrol, sayaç kalibrasyonu, sayaç okuma,
gaz kesme-açma; Enervis’in uzmanlaştığı ve
müşterilerine katma değeri yüksek hizmetler
sunduğu alanlardan ilk akla gelenlerdir.
Enervis, Türkiye’de enerji hizmetleri
sektöründe öncü bir şirket konumundadır.
Şirket, çevreci, verimli ve kaliteli ürün ve
çözümlerini, EWE Türkiye Grubu şirketleri
arasındaki sinerjik iş birliğini, sektörel bilgi
birikimini ve yetkin insan kaynağını kullanarak
müşterilerine ulaştırmakta ve kalıcı değer
üretmektedir.

ENERJİ PROJELERİ DANIŞMANLIĞI İLE SAĞLANAN KATKI
Enervis, hem binalarda hem de sanayi alanında sahip olduğu enerji verimliliği danışmanlık
firması yetkisi ile danışmanlık ve enerji etüt faaliyetlerini yürütmektedir.
Enervis, VAP danışmanlığı hizmeti ile müşterilerinin enerji verimliliği projelerinde %30 hibe
desteğinden yararlanmalarına katkıda bulunmaktadır.
2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına
Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP)
uygulanmasına yönelik yapılan destekler kapsamında yıllık toplam enerji tüketimleri
1.000 TEP ve üzeri olan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda
bulunabilmektedir. Enervis, sanayi tesislerinde Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) hazırlamakta
ve uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

VERİMLİLİK ARTIRICI UYGULAMALAR
EWE AG’nin bilgi birikiminden de yararlanarak ürün yelpazesini daha da genişleten Enervis;
· Anahtar teslim verimli tesis kurulumu,
· Enerji ölçme ve izleme sistemleri,
· Atık ısı geri kazanımı sistem çözümleri,
· Atık ısından 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,
uygulamalarını anahtar teslim ve performans garantili olarak gerçekleştirmektedir.

EnEffTurN PROJESİ 2017 YILINDA
TAMAMLANMIŞTIR.

PROJE

EnEffTurN
“TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİEnEffTurN (ENERGY EFFICIENCY IN
TURKEY NOW)” PROJESİ, 2017 YILINDA
BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMIŞTIR.

Enervis’in EWE AG iş birliğinde
gerçekleştirdiği ve lansmanı 2015 yılı
Nisan ayında yapılan “Türkiye’de Enerji
Verimliliği-EnEffTurN (Energy Efficiency
in Turkey Now)” Projesi, 2017 yılında
başarılı bir şekilde son bulmuştur.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ
BİLGİ BİRİKİMİ
AKTARIMI

Bursa ve Gebze’den 20 sanayi kuruluşunun aktif olarak katıldığı atölye çalışmalarında proje
fırsatları tanımlanmış, katılımcı sanayi kuruluşlarının enerji profilleri ortaya koyularak enerji
verimliliği alanında bilgi birikimi aktarımı gerçekleştirilmiştir.
ENERJİ TASARRUFU

%47
ENERVİS, TÜRKİYE’NİN ELEKTRİĞİNİN
%47’SİNİ TÜKETEN SANAYİNİN YOL
HARİTASINI ÇİZMİŞTİR.

7 Aralık 2017 tarihinde EWE Bursagaz Genel Müdürlük
Binasında gerçekleştirilen kapanış toplantısında, projenin genel
değerlendirmesinin yanı sıra işletmelerin enerji verimliliğine bakış
açısı, uygulamaları ve yenilikçi enerji verimliliği çözümleri konulu bir
panel düzenlenmiştir.
Projeye finansman desteği sağlayan Alman yatırım şirketi DEG ve EWE
AG’den yetkililerin yanı sıra GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölgesi)
ve BTSO (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası) temsilcileri ile Enerji Konseyi
Başkanı, Bursa Enerji Verimliliği Derneği Başkanı, Bursa Makine
Mühendisleri Odası Başkanı, Bursa Elektrik Mühendisleri Odası
Başkanı ve projeye katılan 20 sanayi kuruluşun üst düzey yöneticileri
kapanış toplantısında hazır bulunmuşlardır.

ENERVİS, TÜRKİYE’NİN ELEKTRİĞİNİN %47’SİNİ TÜKETEN
SANAYİNİN YOL HARİTASINI ÇİZMİŞTİR.
Yaklaşık 2 yıl süren EnEffTurN Projesi kapsamında 57 farklı proje fırsatı
tanımlanmıştır. Yıllık 4,5 milyon TL eşdeğeri 35.582 MWh’lik enerji
tasarrufu sağlayacağı öngörülen proje fırsatlarının hayata geçirilmesi
durumunda, ilgili tesislerin karbondioksit gazı salımı bir yılda 11.524
ton düşüş gösterecektir.

EnEffTurN ATÖLYE ÇALIŞMALARI ALMANYA VE
TÜRKİYE’DE YAPILMIŞTIR.
EnEffTurN projesinin yürütülmesinde aktif rol oynayan EWE AG
ve Enervis, Nisan 2015’te başlayan projenin ilk atölye çalışmasını
Almanya’nın Bremen kentinde gerçekleştirmişlerdir. İkinci atölye
çalışması Gebze’de üçüncüsü ise Bursa’da yapılmıştır. Bursa ve
Gebze’den 20 sanayi kuruluşunun aktif olarak katıldığı atölye
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çalışmalarında proje fırsatları tanımlanmış, katılımcı sanayi
kuruluşlarının enerji profilleri ortaya koyularak enerji verimliliği
alanında bilgi birikimi aktarımı gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında, Almanya’da yaygın olarak kullanılan DIN 16247
normu ışığında EWE AG’nin enerji verimliliği ve yönetimi felsefesi
Türkiye piyasasına aktarılmıştır.

ENERVİS

Enerji yönetim sistemleri şirketlerin rekabet gücünü
artırmakta kalmayıp performanslarını ivmelemekte
ve maliyetlerini azaltmaktadır. Diğer taraftan enerji
kullanımının yönetimi kolaylaşmakta ve şeffaf hale
gelmektedir.

ENERVİS, ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALANINDA
GÜÇLÜ, REKABETÇİ VE İDDİALI BİR HİZMET SAĞLAYICIDIR.
Enervis, 2017 yılında da çok sayıda müşterisine enerji verimliliği
danışmanlığı ve enerji yönetim sistemi kurulumu hizmetlerini
sunmuştur.
Nilüfer Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu
için Enervis’i seçmiştir.
Türkiye’de Başkanlar Sözleşmesini imzalayan 7 belediyeden biri olan
Bursa Nilüfer Belediyesi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu
ile faaliyet gösterdiği binalarda enerji verimliliğini sağlamayı ve
sürdürülebilir şehircilik anlayışına yeni bir boyut kazandırmayı
hedeflemiştir.
Nilüfer Belediyesi, uzman kadrosu ve enerji verimliliği çalışmalarından
elde ettiği bilgi ve tecrübeyi enerji yönetim sistemi kurulumu
danışmanlık hizmetlerine yansıtan Enervis ile çalışmayı tercih etmiştir.
Metro İstanbul ISO 50001 Projesi
İstanbul’daki mevcut tramvay, metro, hafif metro, füniküler ve
teleferik hatlarının işletmeciliğini yapan, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin iştiraki Metro İstanbul, ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi kurulumunda Enervis ile iş birliğine gitmiştir.
Günlük 1,8 milyonu aşkın yolcuya hizmet veren Metro İstanbul,
toplam 133,5 km uzunluğundaki 11 kent içi raylı sistem hattının
işletmeciliğini yapmaktadır.
Metro İstanbul 2005 yılında imzaladığı “Uluslararası Toplu
Taşımacılar Birliği Sürdürülebilir Gelişme Beyannamesi” ile
sürdürülebilir gelişme alanındaki taahhüdünü ortaya koymuştur.
Bu taahhüt kapsamında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
kurulumunu gündemine alan şirketin hedefi tükettiği enerjiyi ölçmek,
yönetmek ve aynı zamanda enerji verimliliği açısından iyileştirmelerde
sürekliliği sağlamaktır.
Kümaş Manyezit Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık Projesi
Enervis, 2017 yılında manyezit ve refrakter sektöründe küresel bir
oyuncu olan Kümaş Manyezit’e de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
danışmanlık hizmeti sunmuştur.
Bu sistem ile Enervis kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi,
enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin
performansını değerlendirerek kaynakların etkin kullanımı,
çevrenin korunması, maliyetin düşürülmesi ve enerji performansının
geliştirilmesi gibi alanlarda işletmelere destek vermektedir.

Enervis, gelişmiş mühendislik hizmetleri, fizibilite
çalışmaları, uygun teknik ve finansal çözümler ile
verimli ve sürdürülebilir tesisler tasarlayarak anahtar
teslim projeler gerçekleştirmektedir.
Enerji Tasarrufu ile Yılda 1,5 milyon TL Kazanç
Enervis 2017 yılında Bursa’da faaliyet gösteren tekstil firmalarından
Taha Kumaş Tekstil’e enerji verimliliği alanında hizmet sunmuştur.
İşletmenin yıllık yaklaşık 50.000 ton buhar ihtiyacının karşılanması
hedefiyle anahtar teslim Dolaşımlı Tip Akışkan Yataklı Kazan
kurulumu gerçekleştirilmiştir. Proje 5 ay gibi kısa bir sürede
tamamlanarak devreye alınmıştır.
Yapılan ölçümler sonucunda buhar maliyetlerinde %50’den fazla
tasarruf sağlandığı gözlenmiştir. İşletmenin, bu yatırım ile yıllık
bazda enerji maliyetlerini 1,5 milyon TL mertebesinde azaltacağı
öngörülmektedir.
Sistemin kurulumunda kullanılan ESP (Elektro Statik Filtre) ile CO
(Karbonmonoksit) ve SO (Kükürtoksit) değerleri, Türkiye’de geçerli
mevzuat kapsamında izin verilen değerlerin çok altına çekilmiş ve
Bursa’nın hava kalitesine önemli katkı sağlanmıştır.
Proje, Bursa’da bir ilk olup, uygulamanın yoğun buhar kullanımına
sahip tekstil ve gıda sanayinde örnek teşkil edecektir. Proje 20 ayda
kendini amorti edecektir.
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İLK GÜNEŞ ENERJİ
YATIRIMI: KAY-GES
3 MW enerji üretim kapasitesine sahip KAY-GES, 52.000 m²’lik alan üzerinde kuruludur. Santralde
12.492 adet fotovoltaik panel ve 48 adet inverter bulunmaktadır.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

%83
KAY-GES KAYSERİ GÜNEŞ ENERJİSİ
SANTRALİ, %83 PERFORMANS İLE ENERJİ
ÜRETİYOR.
Türkiye’de ilaç üretiminin yanı sıra, ortopedik bio-materyal ithalatı da
gerçekleştiren şirketin yeni tesisi Gebze TÜBİTAK MAM yerleşkesinde
kurulmuştur. Enervis, fabrikanın mekanik tesisat projelendirme ve
uygulama işlerini (ısıtma-soğutma-havalandırma tesisatı, medikal
gaz tesisatı, yangın tesisatı ve sıhhi tesisat) tamamlamıştır.
Enervis, ilaç üretimi yapılan laboratuvarların gerekli validasyon
şartlarına uygun projelendirmesini gerçekleştirmiştir. İhtiyaca özel
şartlandırılmış mahaller oluşturularak, mekanik tesisat uygulaması
üst düzey verimli ekipmanlar kullanılmak suretiyle tamamlanmış ve
sistem otomasyonu kurulumu gerçekleştirilmiştir.

ENERVİS MÜŞTERİLERİNE VERİMLİ TESİS KURULUM
HİZMETLERİ SUNMAKTADIR.
Enervis, gelişmiş mühendislik hizmetleri, fizibilite çalışmaları, uygun
teknik ve finansal çözümler ile verimli ve sürdürülebilir tesisler
tasarlayarak anahtar teslim projeler gerçekleştirmektedir.
Mühendislik, tedarik, montaj, yapım, proje yönetimi uzmanlığı ile
verimli, modern ve yüksek teknolojili tesisler kuran Enervis, proje
başlangıcından devreye alma noktasına kadar her türlü yapıların
benzer gereksinmelerine cevap vermektedir. Enervis, 2017 yılında
farklı sektörlerden projeleri tamamlayarak verimli tesis kurulumu
alanındaki gücünü bir kez daha kanıtlamıştır.
Verimli bir ilaç tesisi: Medigen Pharma
Enervis 2017 yılında ilaç sektöründe faaliyet gösteren Medigen
Pharma’ya yeni fabrika projesi kapsamında hizmet sunmuştur.
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Verimli bir su tesisi: Sude Su-Nestle Waters
Enervis 2017 yılında Nestle Waters firmasının yeni nesil üretim
tesisi konseptinde Bursa’da kurduğu yeni tesisinin mekanik tesisat
kurulumunu verimli sistem projelendirmesinden başlayarak
gerçekleştirmiştir. Projenin 2018 yılı ilk aylarında tamamlanması
planlanmaktadır.
Verimli bir metal işleme tesisi: Coşkunöz Metal Form
Enervis 2017 yılında metal işleme sektöründe faaliyet gösteren
Bursa’nın köklü firmalarından Coşkunöz Metal Form’a hizmet
vermiştir. Otomotiv sektörüne presli sac parça imalatı gerçekleştiren
şirketin yeni fabrikasının tesisat kurulumu, tüm verimlilik kriterleri
dikkate alınarak ve anahtar teslim iş modeli kapsamında hayata
geçirilmektedir. Çalışmalar 2018 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacaktır.

KAY-GES KAYSERİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ, %83
PERFORMANS İLE ENERJİ ÜRETİYOR.
EWE Türkiye Grubu’nun Türkiye’deki ilk güneş enerji yatırımı olan
Kayseri, İncesu güneş enerji santralinin anahtar teslim uygulamasını
(EPC) Enervis üstlenmiştir. Santral, ilk yılında, Türkiye’deki GES

ENERVİS

2017 yılını, “enerji verimliliği uygulamaları yılı”
olarak belirleyen Enervis, geçmiş yıllarda çalışma
alanlarını tekstil ve otomotiv ağırlıklı olarak
sürdürürken, bu iş kollarına ek olarak; cam, demirçelik, gıda, metal endüstrisi, seramik gibi çeşitli
sektörleri dâhil etmiştir.

SAYAÇ KALİBRASYONUNDA AKREDİTE KURULUŞ
ENERVİS

santralleri üretim performans ortalamasının çok üzerinde ve %83
mertebesinde performans ile enerji üretmiştir.

Enervis Kalibrasyon Laboratuvarı, akredite bir laboratuvar olup,
G4-G6 kapasitelerindeki doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonunu
ve periyodik muayenelerini gerçekleştirmektedir. Türk sanayisine
destek olmayı hedefleyen Laboratuvarda, personel kaynaklı hataları
ortadan kaldırmak amacıyla fiber optik sensörü ile okuma yöntemi
kullanılmakta, kalibrasyon süreleri optimum hale getirilmektedir.

3 MW enerji üretim kapasitesine sahip KAY-GES, 52.000 m²’lik alan
üzerinde kuruludur. Santralde 12.492 adet fotovoltaik panel ve
48 adet inverter bulunmaktadır. İnşası 50 kişilik bir ekiple yaklaşık
4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan santralde, Türkiye’de ilk defa
konstrüksiyon aşamasında vidalama yöntemi kullanılmış ve bir ilke
imza atılmıştır.
Enervis, işletme ve bakım faaliyetleri kapsamında, Kayseri İncesu’daki
santralin üretim değerlerini ve arızaları takip etmekte, aylık ve yıllık
performansları ile üretim kayıplarını raporlamaktadır. Enervis teknik
ekibi santrale yaptığı periyodik saha ziyaretleri ile bakım ve kontrol
faaliyetlerini gerçekleştirilmekte, üretim kayıplarına sebep olan
arızalar minimum seviyede tutmaktadır.
EWE’nin kalite ve hizmet anlayışını en iyi şekilde yansıtan bu proje
ile EWE Turkey Holding yenilenebilir enerji alanında da önemli bir
oyuncu olduğunu kanıtlamıştır.

ÖLÇ, İZLE, FARK YARAT
İşletmelerin enerji tüketimini kontrol edebilmesi için öncelikle enerji
tüketim miktarını bilmesi gerekmektedir. Enervis, sistem tasarımı,
teknoloji seçimi, kurulum, performans izleme, ileriye yönelik enerji
üretim tahminleri, risklerin belirlenmesi ile iyileştirme konularında en
uygun çözümleri sunmaktadır.
Bu kapsamda Enervis, Kayseri’de faaliyet gösteren Başyazıcıoğlu
Tekstil’in iplik ve boyahanesindeki 126 üretim makinasını ve 5 trafoyu
kapsayan enerji ölçme ve izleme sistemi kurmuştur.
Enervis, sistemin mimarisini, gelecekte üretim sahasının ihtiyaç
duyabileceği genişlemeyi ve değişimi göz önünde bulundurarak esnek
bir yapıda temellendirmiştir. Müşteriye özel bir ekran tasarımının
geliştirildiği sistemin haberleşmesi için fabrikanın Ethernet altyapısı
tercih edilmiştir.

STEC-ENERVİS İŞ BİRLİĞİNİN İLK ADIMI
Enervis, Mitsubishi Corporation ve CNBM Grup şirketlerinin ortak
iştiraki STEC (Shanghai Triumph Energy Conservation) ile 3 yıl süreli
bir niyet sözleşmesi imzalamıştır.
Geliştirilecek iş birliği kapsamında Türkiye’de demir-çelik sektöründe
faaliyet gösteren firmalarda atık ısı elektrik üretim tesislerinin
kurulumu konusunda ortak projeler yürütülecektir.
Enervis’in hedefi, önümüzdeki dönemde atık ısıdan elektrik üretim
tesislerinin kurulumu konusundaki piyasa duruşunu güçlendirmek
ve sahip olduğu bilgi birikimini daha da geliştirmektir. Şirket, bu
doğrultuda STEC iş birliğini geliştirmeye ve müşterilerine sunduğu
katma değeri artırmaya odaklıdır.

Enerjinin verimli kullanılmasında doğru ölçümün önemi yadsınamaz
bir gerçektir. Ülkemizde doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla
beraber enerjideki maliyetlerinin artması ve doğal gaz hatlarındaki
kayıplar ölçümün önemini ve hassasiyetini hissettirmeye başlamıştır.

Enervis, 2017 yılında, kalibrasyonu tamamlanan sayaçların
boyanmasına yönelik boyahane hizmeti de sunmaya başlamıştır.
Yıllık 260.000 adet sayaç test ve kalibrasyon kapasitesi wolan
laboratuvar, boyahanenin devreye alınması ile tam donanımlı bir
laboratuvar haline gelmiştir.

GELECEĞE DAİR…
“Enerji verimliliği” ve “sürdürülebilirlik” alanlarında bütüncül bir
hizmet sunmaya odaklanan Enervis, sahip olduğu bilgi birikimi ve
uygulama tecrübesi ve uzman kadrosu ile en teknolojik çözümleri
işletmelere kazandırarak şirketlerin tasarruf etmelerini sağlamayı
kendine amaç edinmiştir. Şirket, bu doğrultuda 2018 yılında proje
portföyünü genişletmeye devam edecektir.
Prestijli projeler ile adını duyurmaya devam eden Enervis, halihazırda
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına (BTSO) ait olan ve Uludağ’da
bulunan eski senatoryum binasının restore edilmesiyle iş dünyası için
referans eğitim merkezi niteliği taşıyacak olan Kirazlıyayla Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın, sıhhi
tesisat, bina otomasyonu, tüm mekanik tesisat kurulumunu anahtar
teslim iş modeli kapsamında gerçekleştirecektir.
Merkez, otellerin ve diğer turizm tesislerinin çevreye duyarlı birer
işletme haline gelmelerini sağlayan yönetim sistemi olan Yeşil
Yıldız Sertifika Sistemi koşulları sağlanarak tasarlandı. Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde, 12.000 m2‘lik alanda
çalışmalar devam etmektedir.
Bunların dışında, yeni nesil organize sanayi bölgeleri alt ve üst yapı
projeleri, ticari bina ve tesisler, sağlık, gıda, otomotiv, demir-çelik
sektörlerinde görüşmeleri devam etmekte olan uygulama projelerini
hizmet alanına katmak için çaba sarf etmektedir.
Enervis bu doğrultuda, geliştirdiği yüksek teknoloji uygulama projeleri
ve ürünlerini, farklı sektörlerden mümkün olan en fazla firmaya
ulaştırarak sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda geleceğe
umutla ve heyecanla yürümektedir.
ENERVİS’İN BAŞLICA GÖSTERGELERİ

Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Toplam Çalışan Sayısı (kişi)

2017
111
89
322

2016
119
77
306
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Değişim
-%7
%16
%5
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“MÜŞTERİLERİMİZE SUNDUĞUMUZ DEĞERİ HER YÖNÜYLE
GELİŞTİRİRKEN, DEĞİŞMEZ ODAĞIMIZ DİJİTALLEŞME VE HİZMET
SÜREÇLERİMİZİ OTOMATİZE ETMEK OLACAKTIR.”

Hedefimiz, önümüzdeki dönemde
de, sektörün en iyi alternatif telekom
şirketi olmak ve sürdürülebilir
büyümemize devam etmektir.
Müşterilerimize sunduğumuz değeri
her yönüyle geliştirirken, değişmez
odağımız dijitalleşme ve hizmet
süreçlerimizi otomatize etmek
olacaktır.

CTO’NUN DEĞERLENDİRMESİ
2017 yılı Millenicom için başarılarla dolu ve verimli bir yıl olarak geride kalmıştır.
Yıl içinde hayata geçirdiğimiz çok sayıda proje, Millenicom’un müşterisine sunduğu
değer önerisini pekiştiren birer kilometre taşı olurken, mali ve operasyonel başarımızın
ivmelemesinde de rol oynamıştır.
Yeni kurumsal kimliğimizin tamamlanmasını takiben yayına giren yeni kurumsal web
sitemiz, müşteri memnuniyetini artırmak ve daha iyi hizmet sunmamızda önemli
bir adım olmuştur. Benzer şekilde yıl içinde devreye giren SMS marketing, next best
action, genel arıza bildirim gibi projeler ile saha otomasyon geliştirmesi çalışmaları
Millenicom’u çok daha verimli işleyen, müşterilerine çok daha iyi hizmet sunan bir
şirkete dönüştürmüştür.
Hedefimiz, önümüzdeki dönemde de, sektörün en iyi alternatif telekom şirketi olmak
ve sürdürülebilir büyümemize devam etmektir. Müşterilerimize sunduğumuz değeri her
yönüyle geliştirirken, değişmez odağımız dijitalleşme ve hizmet süreçlerimizi otomatize
etmek olacaktır.

MEHMET ILGAZ
Millenicom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (CTO)

Millenicom kurumsal web sitesine
erişmek için kare kodu tarayıcınıza
okutunuz.
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“MİLLENİCOM, 2016 YILINDA OLDUĞU GİBİ 2017 YILINDA DA
BÜYÜMEYE VE KÂRINI ARTIRMAYA DEVAM ETMİŞTİR.”

MÜŞTERİ SAYISI

223.718
2017 YIL SONU İTİBARIYLA
MÜŞTERİ SAYISI

BAYİ SAYISI

CFO’NUN DEĞERLENDİRMESİ

%47

BAYİ ADEDİNDE %47’LİK BİR
BÜYÜME KAYDEDİLMİŞTİR.

Millenicom, 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da büyümeye ve kârını artırmaya
devam etmiştir.
Müşteri bazında sağladığımız %38’lik büyüme ile 2017 yılında bireysel pazarda
toplam 169.784, kurumsal segmentte ise toplam 53.934 müşteri adedine ulaşmış
bulunuyoruz. Rekabet koşullarının zorlu seyrettiği telekomünikasyon piyasasında elde
ettiğimiz bu başarı değerli olup bizleri ekipçe gururlandırmaktadır.
Millenicom 2017 yılında Türkiye çapında bayi ağını da büyütmüştür. 47 şehirde
toplam 206 bireysel ve 35 kurumsal bayi sayısına ulaşırken, bayi adedinde %47’lik bir
büyüme kaydedilmiştir.
2017 mali performansımız açısından da başarılı bir yıl olmuştur. Millenicom’un
operasyonel gelirleri %53 büyümüş ve toplam varlık 83 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Yeni ödeme kanallarının devreye alınması, Gerçek Limitsiz internet paketinin
müşterilerin kullanımına sunulması, üniversiteler ile gerçekleştirilen iş birlikleri,
Karaca Bulut Santral Projesi, Garanti Bankası ve Emlak Jet gibi firmalar ile yapılan iş
birlikleri, Findeks kredi sorgulama entegrasyonu ile yeni müşteri kazanımı esnasında
müşterilerimize kredi limitlerine uygun cihaz satışı gerçekleştirilmesi, SMS ile fatura
gönderme gibi geliştirmeler Millenicom’un 2017 yılında kaydettiği tahsilat oranını,
gelirini ve kârlılığını önemli ölçüde artırmasında rol oynayan çalışmalar olmuştur.
Millenicom, 2018 yılında da paydaşları ile iş birliklerine devam ederek ve yeni
geliştirmeleri hayata geçirerek gelir oranımızı artırmaya ve büyümeye devam
edecektir.

SEFER ÖZEL
Millenicom Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO)
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MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ
Millenicom, 2004 yılında European Telecommunication Holding AG tarafından kurulmuştur.
Şirket, 2016 yılının başında ise EWE Turkey Holding bünyesine katılmıştır.

2017 YILI GERÇEKLEŞMELERİ VE
GELECEĞE DAİR HEDEFLER
2016’da EWE Türkiye Grubu’na katılan
Millenicom, 2017 yılında büyümesini
sürdürmüş ve toplam abone sayısı 220.000’in
üzerine çıkarmıştır.

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE
SUNDUĞU ENTEGRE ÇÖZÜMLERLE
FARKLILAŞAN BİR HİZMET SAĞLAYICI
Millenicom, 2004 yılında European
Telecommunication Holding AG tarafından
kurulmuştur. Şirket, 2016 yılının başında ise
EWE Turkey Holding bünyesine katılmıştır.
30.000’den fazla şirket ve 180.000’i aşkın
haneye sabit ses ve sabit internet hizmetlerini
katma değeri yüksek bir ürün ve hizmet
yaklaşımıyla sunan Millenicom’un toplam
abone sayısı 2017 yıl sonu itibarıyla 220.000’i
aşmıştır. Millenicom’un toplam çalışan sayısı
ise 2017 yılı sonu itibarıyla 128 kişi olmuştur.

MİLLENİCOM 2017 YILINDA DA
ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRLERİ
ARASINDA BÜYÜMEYİ BAŞARAN TEK
ŞİRKET OLMUŞTUR.
Millenicom, Grup bünyesindeki ilk yılında
büyümeye ve yeniden yapılanmaya
odaklanmıştır.
2017 yılında da aynı strateji kapsamında
çalışmalarına aralıksız devam eden
Millenicom; tüm müşterilerine evde kurulum
hizmeti, yenilenen ve çok daha kullanışlı
bir hale getirilen Online İşlemler Merkezi,
SMS ile upsell hizmeti, bulut hizmetlerinin
genişletilmesi gibi çok sayıda inovatif projeyi
hayata geçirmiştir. Tamamlanan tüm bu
projeler, müşteri memnuniyetinde güçlü artış
elde edilmesini desteklemiş; Millenicom,
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2017 yılında da alternatif telekomünikasyon
operatörleri arasında büyüyen tek şirket
olmayı başarmıştır. Diğer taraftan, Millenicom
2017 yılında, Türkiye genelinde büyüme
kaydeden 3 telekomünikasyon operatöründen
biri olarak yılı tamamlamıştır.

BİREYSEL VE KURUMSAL MÜŞTERİ
ADEDİNDE SAĞLIKLI BÜYÜME,
KÂRLILIKTA ÖNEMLİ ARTIŞ
2017 yılında Millenicom, müşteri portföyünü
büyütme ve en uygun maliyetle müşteri
kazanımına yönelik çalışmalar yürütmüştür.
Müşteri tabanında %39’luk bir büyüme
sağlanmış; bireysel pazarda toplam 169.784,
kurumsal segmentte ise toplam 53.934
müşteri adedine ulaşılmıştır.
Millenicom 2017 yılında bireysel segmentte
çok sayıda atılım gerçekleştirmiştir. Bireysel
müşterilerine uygun seçeneklerle akıllı telefon
ve tablet satışı gerçekleştiren Millenicom,
geniş bant internet penetrasyonunu artırmak
hedefi kapsamında, düşük gelir grubuna özel
internet paketiyle yüksek satış adetlerine
ulaşmıştır.
Millenicom, bireysel segmentte tüm
zamanların en yüksek aylık satış adedine 2017
yılı Kasım ayında ulaşmıştır.

MÜŞTERİ TABANINDA BÜYÜME

%39

MİLLENİCOM 2017 YILINDA MÜŞTERİ
TABANINDA %39’LUK BİR BÜYÜME
SAĞLANMIŞTIR.

BİREYSEL PAZARDA BÜYÜME

169.784

Millenicom 2017 yılında
bireysel segmentte çok sayıda
atılım gerçekleştirmiştir.
Bireysel müşterilerine uygun
seçeneklerle akıllı telefon ve
tablet satışı gerçekleştiren
Millenicom, geniş bant internet
penetrasyonunu artırmak
hedefi kapsamında, düşük gelir
grubuna özel internet paketiyle
yüksek satış adetlerine
ulaşmıştır.

BİREYSEL PAZARDA TOPLAM 169.784
MÜŞTERİ ADEDİNE ULAŞILMIŞTIR.

Kurumsal segmentteki en önemli paket çalışmalardan biri Karaca Bulut Santral Projesi
olmuştur. 2016 yılının sonunda devreye alınan proje kapsamında, 41 şehir ve 200’den fazla
mağazada 700 kullanıcıya yönelik kurulum başarıyla tamamlanmıştır.
Millenicom, 2017 yılında Garanti Bankası, Tekkart, Mikro Yazılım ve Emlakjet gibi şirketlerle
iş ortaklığına gitmiş; yaklaşık 500 bin işyerine ulaşarak Millenicom kampanyalarının
duyurusunu gerçekleştirmiştir.
Mayıs 2017’de devreye giren BULUT Wi-Fi hizmetinin lansmanı gerçekleştirilmiş, ürün
Haziran ayında satışa açılmıştır. 2017 yıl sonu itibarıyla 100’e yakın cafe/restoran BULUT
Wi-Fi hizmeti son kullanıcıya sunulmuştur.
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GENÇ VE
DİNAMİK
2017 yılında kurumsal kimliğini yenileyen Millenicom, daha dinamik, daha genç ve estetik bir kimlik ile
hizmet yarışına devam etmiştir.

MİLLENİCOM-KURUMSAL SEGMENT ÜRÜN BAZLI GELİŞİM-2017
Ürün
PSTN
VOIP
BULUT Santral
İnternet

2017
Hedef
10.125
154
4.852
8.266

2017
2017 Sonu
Gerçekleşen Müşteri Tabanı
9.547
30.050
138
2.190
4.448
8.827
6.929
10.180

Millenicom, yeni web sitesinde kurumsal ve bireysel
hizmetleri tek bir çatı altında toplamıştır. Millenicom’un
kurumsal web sitesi ziyaretçi sayısı 2017 yılında %15’lik
artış kaydetmiştir.

BAYİ AĞINDA %47’LİK BÜYÜME
2017 yılında Millenicom bayi yapılanmasını da geliştirmiştir. Şirket,
yurt genelinde, 47 şehirde toplam 206 bireysel ve 35 kurumsal bayi
yapılanmasına ulaşırken, bayi adedinde artış %47 olmuştur.

MİLLENİCOM YENİLENEN WEB SİTESİ VE KURUMSAL
KİMLİĞİYLE, DAHA DİNAMİK VE DAHA GENÇ BİR
GÖRÜNÜME KAVUŞTU.

MİLLENİCOM AKN’SİZ, KOTASIZ GERÇEK LİMİTSİZ
İNTERNET PAKETİ İLE İNTERNET KULLANIMINDA
SINIRLARI ORTADAN KALDIRILDI.

2017 yılında kurumsal kimliğini yenileyen Millenicom, daha dinamik,
daha genç ve estetik bir kimlik ile hizmet yarışına devam etmiştir.

2017 yılında Gerçek Limitsiz paketi ile AKN ve kota derdini ortadan
kaldıran ve çok uygun fiyatlarla müşterilerine sınırsız ve özgürce
internet kullanım fırsatını sunan Millenicom, bu avantajlı ürün
paketini yayınladığı TV reklamları ile de tüm Türkiye’ye duyurmuştur.
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Kurumsal web sitesini de yenileyen Millenicom, çok daha ergonomik
bir site yapısıyla müşterilerine hizmet sunmaya devam etmektedir.
Millenicom, yeni web sitesinde kurumsal ve bireysel hizmetleri tek bir
çatı altında toplamıştır. Millenicom’un kurumsal web sitesi ziyaretçi
sayısı 2017 yılında %15’lik artış kaydetmiştir.

MİLLENİCOM

2017 yılında hedeflerine kolaylıkla ulaşan Millenicom, 2018 yılında
bu kapsamdaki çalışmalarını pekiştirmeye ve EWE Turkey Holding’in
büyümesine desteğini sürdürmeye odaklıdır. Millenicom, diğer
taraftan, 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.

BULUT SANTRAL SERVİSİ

7.000

MİLLENİCOM, 2017 YIL SONU İTİBARIYLA
7.000 DEN FAZLA KULLANICIYA
ULAŞMIŞTIR.

MİLLENİCOM ÜRÜN VE HİZMET GAMI

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BULUT SANTRAL AĞLARINDAN
BİRİ
Fiziksel bir santralin tüm özelliklerini taşıyan ve bunu bulut teknolojisi
ile birleştiren Millenicom’un sanal santral hizmeti BULUT Santral 2017
yılında devreye alınan yeni eklentilerle gelişmeye devam etmiştir.
Millenicom, büyümeyi hedefleyen ve işine değer katmak isteyen
KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılama hedefi doğrultusunda, dijital bir
santralin karşılama mesajı, kuyruk oluşturma, birimler için farklı
karşılama grupları kurma gibi tüm özelliklerini ek bir yatırıma ihtiyaç
duyulmaksızın ve bedelsiz olarak sunmaktadır.
Millenicom 2017 yılında bulut tabanlı bir teknolojiye sahip, KOBİ
segmentine ve cafe/restoran zincirlerine özel Wi-Fi ürününü
portföyüne eklemiştir. Şirket, bu ürün ile aynı zamanda, internet
erişimi ve ziyaret analizi, müşterilere tek bir çözüm paketi kapsamında
sunmuştur.

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 Wi-Fi
MİLLENİCOM’UN BAŞLICA GÖSTERGELERİ

Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Toplam Çalışan Sayısı (kişi)

2017
167
83
128

2016 Değişim
109
%53
59
%41
136
-%6

Millenicom, 2018 yılında çalışan ve müşteri
memnuniyetini artırmayı, EWE Türkiye Grubu’nun
kârlılığına katkı sağlamayı ve yeni iş birliklerine imza
atmayı hedeflemektedir.

Millenicom BULUT Santral Servisi, 2017 yıl sonu itibarıyla 7.000
den fazla kullanıcıya ulaşmıştır. Şirket, sahip olduğu abone sayısı
itibarında, Türkiye’nin en büyük bulut santral ağlarından biri
konumunu pekiştirmiştir.

MİLLENİCOM’UN 2017 YILINDA BT VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ ALANINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELER HAKKINDA
Proje

Proje Detay

SMS Marketing (upsell)

Telefon ile aramaya alternatif olarak, SMS için web linki gönderilerek bir üst
tarifeye geçiş imkânı sunulmuştur.

NBA (Next Best Action) Projesi

Çağrı merkezini arayan müşteriler için müşteri bazlı kontroller ile “agent”ı
yönlendirecek dinamik öneri sunum mekanizması devreye alınmış; upsell/taahhüt
yenileme gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Müşteri Memnuniyet Anketi

Telefon ile gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti anketi yerine SMS ile gönderilen
web linki ile müşterinin 1-5 arası puan seçmesi ve görüşlerini yazılı iletmesi
sağlanmıştır. Bu ölçüm Millenicom’un satış, kurulum ve destek süreçlerinde ayrı
ayrı kullanılmaktadır.

Satış Süreci-Findeks Entegrasyonu

Findeks kredi sorgulama ile entegrasyon sağlanarak yeni müşteri kazanımı
esnasında, müşterilere kredi limitlerine uygun cihaz satışı gerçekleştirilmiştir.
Uygulama, tahsilat sorununu en aza indirmiştir.

SMS Fatura Yapısına Geçiş (Çevreci Fatura) Projesi

SMS ile müşteri ve fatura dönemi bazlı iletilen özel web linki ile fatura
görüntüleme imkânı sağlanmıştır.

Genel Arıza Bildirim Projesi

Türk Telekom veya Millenicom kaynaklı arıza durumunda, arıza kayıtlarının
bölgesel bazlı olarak sisteme girilmesi sağlanmış; çağrı merkezi ile gerçekleştirilen
entegrasyon doğrultusunda arıza yaşanan lokasyondan gelen çağrılarda için
otomatik arıza anonslarının IVR üzerinden iletilmesi gerçekleştirilmiştir.

Saha otomasyon geliştirmesi

Bulut tabanlı bir satış gücü yönetimi yazılımı ile yapılan iş birliği sonucu ekiplerin
etkin şekilde takibi, ziyaret planlarının yönetimi ve lead toplama yetkinliği
sağlandı.
EWE TURKEY HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU
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İNSANA YARAŞIR
İŞ ORTAMI
İnsan kaynakları (İK), EWE Türkiye Grubu için kilit önemde bir fonksiyon olup, hizmet ve ticaret döngülerinin
işlerliğinin ve sürdürülebilir başarısının temellerinden biridir.

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

2017 YILINDAN SATIR BAŞLARI
2017 yıl sonu itibarıyla, EWE Türkiye Grubu
916 kişiye istihdam imkânı sunmuştur.
EWE Türkiye Grubu’nun temel hedefi,
bünyesinde görev alan bütün çalışanlarına
çağdaş, insana yaraşır, güvenli ve sağlıklı
çalışma koşulları sağlamaktır.
İnsanı her türlü faaliyetin odağında kabul
eden, bireysel katılımcılığı teşvik eden EWE
Türkiye Grubu, çalışanlarını kariyer ve bireysel
gelişim konularında da desteklemektedir.
Grup, bu kapsamda, yürüttüğü sistematik
çalışmalarla, insan kaynağının kişisel
gelişimlerine ve profesyonel kariyerlerine
katkıda bulunmaktadır.
EWE Turkey Holding üst yönetimi yeniden
yapılandırıldı.
EWE Turkey Holding Yönetim Kurulu, grup
şirketlerinin faaliyetlerinin daha etkili ve
güçlü bir şekilde sürdürülmesine destek

olmak ve katkıda bulunmak üzere EWE
Turkey Holding’in üst yönetiminin yeniden
yapılandırılmasına karar vermiştir. 2017
yılı içinde hayata geçirilen bu uygulama
sonucunda CEO’nun yanı sıra COO ve CSO
görevlendirmesi yapılarak, üst yönetim
ekibi tamamlanmıştır. Yönetim ekibi EWE
Turkey Holding Yönetim Kurulu Başkanı’na
raporlamaktadır.
CEO; İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk, Bilgi
Teknolojileri, Kurumsal İletişim ve Kurumsal
Geliştirme fonksiyonlarından sorumlu olup,
EWE’nin Türkiye’deki iş faaliyetlerinin genel
anlamda geliştirilmesi için EWE AG ile yakın iş
birliği içerisinde çalışmalar yürütmektedir.
COO; doğal gaz dağıtım şirketlerimiz olan
Kayserigaz, Bursagaz ve Enervis ile bu
şirketlere destek veren fonksiyonlarının
yönetimi, desteklenmesi ve arasındaki iş
birliğinin sağlanmasından sorumludur.
COO, aynı zamanda özellikle EPDK ve
Enerji Bakanlığı nezdinde yürütülen lobi
faaliyetlerini yürütmektedir.

EWE TÜRKİYE GRUBU

916

2017 YIL SONU İTİBARIYLA
TOPLAM İSTİHDAM

EWE TURKEY HOLDİNG

%50

KADIN ÇALIŞAN ORANI

CSO ise EWE Enerji elektrik perakende,
Enervis enerji verimliliği, Millenicom ve
EWE’nin Türkiye’deki tüm satış faaliyetlerinin

EWE TÜRKİYE GRUBU İK GÖSTERGELERİ (31 Aralık 2017 itibarıyla)

EWE Turkey Holding
Bursagaz
Kayserigaz
EWE Enerji
Enervis
Millenicom
Genel Toplam
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Toplam Çalışan Sayısı
34
247
119
66
322
128
916
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Kadın
17
76
27
22
33
45
220

Erkek
17
171
92
44
289
83
696

Lise
6
80
44
11
167
25
333

Yükseköğrenim ve Üzeri
28
167
75
55
155
103
583

yakınsamasından sorumlu olarak Türkiye’deki satış çalışmalarını
yönetmekte ve desteklemektedir. CSO, aynı zamanda, EWE’nin
Türkiye’deki marka ve pazarlama stratejisinden de sorumludur.
Liderlik Gelişim Programı lansmanı yapıldı.
2016 yılı sonunda tohumları atılan, 2017 yılının ikinci yarısında ise
tüm grup şirketleri dâhil olarak hayata geçirilen EWE Liderlik Gelişim
Programı’nın amacı EWE Türkiye Grubu’nda ortak bir liderlik kültürü
ve dili oluşturmak ve yöneticilerin liderlik rollerinde gelişimlerine
katkı sağlamaktır. Program iş hayatı ile sınırlı kalmaksızın, kişinin
evde, işyerinde, aile ve arkadaş çevresinde kullanılabileceği bazı
araçlar sunmaktadır.

2017 yılının ikinci yarısında ise tüm grup şirketleri dâhil
olarak hayata geçirilen EWE Liderlik Gelişim Programı’nın
amacı EWE Türkiye Grubu’nda ortak bir liderlik kültürü
ve dili oluşturmak ve yöneticilerin liderlik rollerinde
gelişimlerine katkı sağlamaktır.
EWE Turkey Holding’te şirket ve çalışan hedefleri belirlendi…
EWE Turkey Holding’in belirlemiş olduğu strateji doğrultusunda
yapılan çalıştaylar ile şirketin belirlenen hedeflerinin tüm
çalışanlara yayılması ve hedeflere tüm çalışanların ortak olması
hedeflenmektedir.

2017 yılında ağırlıklı olarak sınıf içi eğitimler ve bireysel koçluk
programları tamamlanmış, toplamda 72 saatlik sınıf eğitimi ve 84
saatlik koçluk programı verilmiştir. Uzun bir sürece yayılan liderlik
gelişim programı 2018 yılında da eğitimler, koçluk çalışmaları ve
diğer projeler ile devam edecektir.

2017 yılında EWE Turkey Holding için Performans Yönetim
Sistemi tüm çalışanları kapsayacak şekilde hayata geçirilmiş, tüm
fonksiyonlar için yıllık hedefler atanmış ve iş hedeflerinin tüm
organizasyona yayılıp sahiplenilmesi hedeflenmiştir.

LEAP Çalışan Destek Programı tüm hızıyla devam ediyor.
EWE Türkiye Grubu, çalışanların yanında ve onlara destek sunmak,
günlük sorunlarına yardımcı olmak ve hayatları için artı değer
yaratmak hedefiyle, LEAP-Çalışan Destek Programını lanse etmiştir.
Program tüm Grup çalışanları tarafından benimsenmiş olup, yıl sonu
itibarı ile %85’lik kullanım oranına ulaşmıştır.

EWE Türkiye Grubu’nda iş değerleme çalışmalarına başlandı.
Organizasyonel gelişim stratejisi çerçevesinde, 2017 yılında tüm
Holding pozisyonlarının iş tanımları tamamlanmış; EWE Turkey
Holding yönetim ekibi, Bursagaz ve Bilgi Teknolojileri grupları ile iş
değerleme projeleri yürütülmüştür. Diğer grup şirketlerine yönelik
çalışmalar 2018 yılında devam edecektir.

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

İş değerleme ile hedeflenen değişen pozisyonlar ve stratejiler
çerçevesinde iş büyüklüklerinin tanımlanması suretiyle, objektif
ve piyasa ile uyumlu ücret ve yan haklar sisteminin Grup çapında
uygulanmasıdır.

EWE TURKEY HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU
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DEĞER ODAKLI
EĞİTİM PROGRAMLARI
Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, 2016 yılında Uludağ Üniversitesi Gaz ve Tesisat Teknolojisi Meslek Yüksek
Okulu (MYO) ile yapılan protokol ile hayata geçirilen eğitim programı 2017 yılında da devam etmiştir.

BURSAGAZ ÇALIŞANA DEĞER KATAN BAKIŞ AÇISINI YENİ
UYGULAMALARLA ZENGİNLEŞTİRDİ.
Bursagaz, sürdürülebilir başarısının en önemli nedenlerinden birinin
insan kaynağının gelişimi, etkinliği, verimliliği ve memnuniyeti
olduğunun bilinci ile 2017 yılında İnsan Kaynakları uygulamalarını
zenginleştirmiştir.
Değer ve süreç odaklı insan kaynakları yönetimi
Bursagaz İnsan Kaynakları uygulamaları uçtan uca gözden geçirilerek
çeşitli iyileştirme aksiyonları alınmış ve yıl içinde süreçlerin
yalınlaştırılarak değer zincirinin artırılmasına odaklanılmıştır. Bu
kapsamda, 13 ana süreç, 25 iyileştirme faaliyeti yapılarak daha etkin,
verimli ve çalışana hizmet kalitesini artıran bir yapı hedeflenmiştir.
Çağdaş ve rekabetçi bir işe alım ve oryantasyon süreci
Adaylar, işe alım aşamasında Bursagaz web sitesi veya ilgili işe alım
portalı aracılığı ile pozisyonlara ait ilanlara başvuru yapabilmektedir.
2017 yılında Bursagaz’ın kadrosuna 21 kişi eklenmiştir.
Oryantasyon programı etkinliği, yalınlaşma ve verimliliği artırma
hedefi doğrultusunda gözden geçirilmiş; yeni bir yöntem entegre
edilmiştir. İşbaşı yaptıktan sonra oryantasyon programına katılan yeni
çalışanlar, 2 tam günlük oryantasyon eğitimleri ile Bursagaz’ı ve tüm
birimleri yakından tanıma fırsatı elde etmişlerdir.
Oryantasyon programının başarısının ölçülmesi amacıyla yeni
çalışanlar değerlendirme sınavına tabi tutulmakta; program etkinliği
ve verimliliği konusunda değerlendirme anketi gerçekleştirilmektedir.
Anket sonucu elde edilen veriler, KPI hedefleri olarak takip
edilmektedir.
Bursagaz insan kaynakları yönetiminde teknolojik gelişmeler
Bursagaz’da 2017 yılı içerisinde Personel Devam Kontrol Sistemi
(PDKS) uygulamaya alınmıştır. Sistem ile çalışanların şirket içi ve
dışı çalışmaları ile devam durumları hem hukuki sorumluluklara hem
de şirket içi çalışma kurallarına entegre edilmiştir. Çalışanlar için de
kolaylık sağlayan sistem ile Bursagaz’da işe devam takipleri online
yapılmaya başlanmıştır.
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Çalışma kapsamında, ESS-MSS sistemi de devreye alınmış,
çalışanların intranet üzerinden kişisel bilgilerini ve bordrolarını
görüntüleyebilmelerine; izin talebi ve takibi işlemlerini
yapabilmelerine imkân sunulmuştur.
Bursagaz üniversite iş birliği ve staj imkânları
Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, 2016 yılında Uludağ
Üniversitesi Gaz ve Tesisat Teknolojisi Meslek Yüksek Okulu (MYO) ile
yapılan protokol ile hayata geçirilen eğitim programı 2017 yılında da
devam etmiştir.
2017 yılında, İşyeri Eğitim Programı’na dâhil olan 5 öğrenci, program
sonrası değerlendirmeye alınmıştır. Teknik yetkinlikleri itibarında
sınavda 1. olan öğrenciye Bursagaz’da iş fırsatı sunulacaktır. Mesleki
bilgi ve tecrübe edinme konusunda Lise ve Meslek Yüksek Okulu
öğrencilerine farklı birimlerde staj yapma fırsatı sunan Bursagaz, 2017
yılında toplam 46 öğrenciye staj olanağı sağlamıştır.
Çalışan yetkinlikleri ve organizasyonel gelişim faaliyetleri
Şirket bünyesindeki tüm çalışanlara mevzuat gereksinimlerinin yanı
sıra, görevleri dolayısıyla ihtiyaç duydukları teknik ve davranışsal
yetkinlik eğitimleri de sunulmaktadır.
2017 yılı içerisinde Bursagaz eğitim prosedürü yeniden gözden
geçirilerek, eğitimle ilgili dokümanlar revize edilmiş ve daha işlevsel
hale getirilmiştir. Bursagaz’da 2017 yılında çalışanlara 27 adam/saat
eğitim sunulmuştur. Toplam eğitim saati ise aynı dönemde 6.735 saat
olarak kaydedilmiştir.
Mesleki yeterlilik sertifikasyonu
Bursagaz, mesleki yeterlilik sertifikasyonunu 5 farklı meslek grubu
için yürütmektedir. Şirket, İşletme Bakım Operatörü Mesleki Yeterlilik
Belgesi, Polietilen Kaynakçı Mesleki Yeterlilik Belgesi, Yapım Kontrol
Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi, Bacacı Mesleki Yeterlilik Belgesi,
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belge sınavları için
yetkilendirilmiş kurumlarla çalışmalar gerçekleştirmeye 2017 yılında
devam etmiştir. 2018 yılı itibarıyla, inşaat işleri de belge kapsamına
alınacaktır. Yeni belge alma ve yenileme ihtiyacı olan çalışanlar
sistematik olarak takip edilmektedir.

Yeni gelişim programları
2017 yılı içerisinde yapılan eğitim ihtiyaç analizleri, gözlemleri
ve departmanların talepleri doğrultusunda çalışanlar için gelişim
programı hazırlanmıştır. Profesyonel eğitmenlerce kurum
içinde Takım İletişimi, Toplantı ve Zaman Yönetimi eğitimleri
gerçekleştirilmiş; 5 oturumda, 70 saat süren gelişim eğitimleri,
toplam 60 çalışanın katılımıyla tamamlanmıştır.
Bursagaz’ın gelişim programları kapsamında, 2017 yılında İngilizce
Gelişim Programı da uygulanmaya başlanmıştır. Çalışma kapsamında,
İngilizce kullanım seviyesi bakımından gelişime açık olan yöneticiler
için seviye tespit çalışması yapılmıştır. Eğitimler, 3 farklı seviyede
18 yöneticinin katılımıyla gerçekleşmiş, %89 başarı ortalaması
kaydedilmiştir.
2018 yılı itibarıyla eğitimlere bir üst seviyeden devam edilecektir.
Bursagaz’ın 2017 yılı stratejilerine paralel olarak, grup şirketlerine
sinerji yaratmak amacıyla, Çözüm Noktası ve Çağrı Merkezi
personelleri için Temel Satış Yetkinlikleri eğitimi gerçekleştirilmiş
olup, satışların artırılması hedefine destek sağlanmıştır.
Süreç yaklaşımına uygun organizasyonel değişiklikler
Bursagaz, 2017 yılında değer zincirine odaklı süreç yaklaşımı
kapsamında birtakım organizasyonel değişiklikler de
gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, İş Mükemmelliği, Süreç AnaliziVeri Yönetimi, Çevre-İş Güvenliği, Bilgi Teknolojileri Talep Yönetimi,
Yönetim Sistemleri, Planlama ve Araştırma bölümleri Yönetim
Sistemleri Müdürlüğü altında birleştirilerek Bursagaz’ın sürdürülebilir
başarısına katkıyı maksimize eden bir yönetim sistemleri yaklaşımı
benimsenmiştir.
İç Tesisat Kontrol ve İç Tesisat Proje Onay birimleri yapılarında
da benzer iş süreçlerinin aynı kapsamda yer alması ve böylelikle
mükerrerliklerin önlenmesine odaklanılmış; ilgili birimler, İşletme ve
Bakım Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.
Satınalma Birimi, tedarik ve lojistik süreçlerinde değer yönetiminin
artırılması ve iç kontrol süreçlerinde bütünlüğün sağlanması amacıyla
Mali ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye
başlamıştır.
Ayrıca, Şebeke Sürekliliği ve İnşaat ve Tesis Birimleri Mayıs ayı
itibarıyla tek birim altında birleştirilmiş, yıl sonunda ise Şebeke
Güvenliği ve İnşaat Birimi olarak ismi değiştirilerek Proje Birimi’ne
bağlanmıştır.
Organizasyonel değişimler kapsamında gerçekleşen atama ve
terfilerin %75’i mevcut insan kaynağı potansiyeli değerlendirilerek
gerçekleştirilmiş, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkararak kariyer
geliştirme imkânları yaratılmaya çalışılmıştır.
Bursagaz’da iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
Bursagaz, mevzuat gereği her yıl düzenli olarak alınması zorunlu olan
iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, az ve çok tehlikeli sınıf ayrımını
dikkate alarak sınıf eğitimi ya da online olarak gerçekleştirmektedir.
Şirket, ek olarak, araç kullanan personelleri için zorunlu belgelerin
alımını desteklemekte, acil durum planları kapsamında gerekli
tatbikatları gerçekleştirmektedir.
2017 yılında acil durum ekiplerinde görev alan çalışanlar, Bursa İl Afet
Müdürlüğü bünyesinde verilen simülasyonlu tatbikatlara da katılım
sağlamıştır.

Bursagaz’da motivasyonu ve bağlılığını artırmak
amacıyla kurulan SOKAK kulübü ile çalışanların talepleri
alınmış, yer almak istedikleri kulüplerde iş saatleri dışında
stres atarak kendilerine vakit ayırmaları sağlanmıştır.
Bursagaz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin faaliyetleri kapsamında,
yıl içerisinde risk analizi çalışmaları yapılmış, işi gereği araç kullanan
100 saha çalışanına yönelik Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi
gerçekleştirilmiştir.
Çalışanların akademik gelişimlerine destek
Bursagaz çalışanlarının Bursa’da ulaşabilecekleri akademik ve mesleki
gelişim olanakları araştırılmış, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir
Üniversitesi ile varılan kurumsal anlaşmalar çerçevesinde, Bursagaz
çalışanlarına indirimli eğitim olanakları sunulmuştur. Çalışanların
izinlerinin belli bir sistem ve kurallar çerçevesinde düzenlenmesi
amacıyla hazırlanan Lisans-Yüksek Lisans Eğitim katılım İzin Prosedürü
yayınlanarak sistematik olarak takibi sağlanmıştır.
EWE Akademi Eğitim Platformu
2016 yılında hayata geçen EWE Akademi Eğitim Platformu
kapsamında, Bursagaz kalite yönetim sistemleri farkındalık eğitimleri
ile farklı konu başlıklarındaki mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine
devam edilmektedir. Bursagaz çalışanları bu eğitimleri kendilerine
atanan tarih aralığında istedikleri zaman ve mekânda alma olanağına
sahiptir. Özellikle farkındalık eğitimlerinde eğitim öncesi ve sonrası
sınavlarla eğitimlerin etkinliği ve başarı durumu ölçülebilmektedir.
İş değerleme ve ücret yönetimi çalışması
Bursagaz bünyesinde çalışanların daha objektif bir kademe ve ücret
sistemi ile yönetimini sağlamak amacıyla, 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla
Hay Group iş birliğinde İş Değerleme Çalışmasına başlanmıştır. Proje
kapsamında, tüm pozisyonlar için İş Değerleme Formu hazırlanmış,
her bir pozisyonun iş büyüklükleri analiz edilmiştir.
Toplam 196 iş analiz formu incelenerek, çalışanların seviye
ve kademeleri belirlenmiş, Bursagaz’da 7 farklı iş ailesi yapısı
oluşturulmuştur. Her bir pozisyon için yönetici ve müdürler ile
görüşülmüş, son aşamada liste Genel Müdürlük tarafından gözden
geçirilerek, tüm katılımcıların ortak uzlaşısı doğrultusunda şirket
genelinde kalibrasyon sağlanmıştır.
3 aylık bir sürede sonuçlanan çalışma kapsamında belirlenen
veriler, 2018 yılı ücret yönetim sistemi çalışmasında kullanılmaya
başlanmıştır.
İnsan kaynakları ekibi sahada
2017 yılı içerisinde, Bursagaz’ın insan kaynakları hedefleri
doğrultusunda, saha çalışma koşullarını daha iyi anlamak ve özellikle
saha çalışanlarına destek olmak amacıyla sayaç okuma, gaz açmakesme, iç tesisat kontrol ve işletme birimi çalışmalarına İK Ekibinin
katılımı sağlanmış ve çalışma koşulları yerinde gözlenmiştir. Proje,
çalışanların talep ve geribildirimlerinin daha objektif bakış bir bakış
açısı ile değerlendirilmesi adına önemli bir zemin sunmuştur.
Bursagaz’da sosyal çalışanlar yaratmak
Çalışan motivasyonu ve bağlılığını artırmak amacıyla kurulan SOKAK
kulübü 2017 yılında yeniden faaliyete başlamıştır. Genel duyuru
ile çalışanlardan üyelik talepleri alınmış ve yer almak istedikleri
kulüplerde iş saatleri dışında stres atarak kendilerine vakit ayırmaları
sağlanmıştır. Bu kapsamda, Fotoğrafçılık, Tiyatro, Doğa, Kitap
Okuma kulüpleri faaliyetlerine keyif ve heyecanla devam etmektedir.
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EWE TÜRKİYE GRUBU’NDA İNSAN KAYNAKLARI

TERCİH EDİLEN ŞİRKET
OLMAK
Kayserigaz, Kayseri’de örnek gösterilen ve en çok tercih edilen şirketlerdendir. Kayserigaz, gelişen rekabet ortamında
potansiyeli yüksek çalışanları kazanmak için yetkinlik bazlı etkin işe alım süreçleri uygulamaktadır.

KAYSERİGAZ İNSAN KAYNAKLARI ALANINDA HEP DAHA
İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR.
Kayserigaz’ın insan kaynağı ihtiyacı şirketin her yıl yaptığı strateji
çalıştayı sonucunda gözden geçirilen politikalar, çalışan ve yönetici
ilişkileri, kanuni zorunluluklar ile çevresel ve örgütsel gelişmeler
ışığında belirlenmektedir.
Kayserigaz, belirlediği ihtiyaçlar doğrultusundaki işe alımlarını;
stratejisi ve politikaları kapsamında etnik köken, ırk, din, dil, cinsiyet,
uyruk, maluliyet, kültürel ve politik farklılık ayrımı yapmaksızın
gerçekleştirmektedir.
Çalışan yetkinliğini artırma ve eğitim çalışmaları 2017 yılında
devam etmiştir.
Kayserigaz, her zaman bir adım önde olmak adına çalışanlarının
eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına özel önem vermektedir.
Çalışanların bilgi ve becerilerini tanımalarına yardım edilerek,
gelişim ihtiyaçları ortaklaşa belirlenmekte; bu ihtiyaçların en uygun
eğitimlerle giderilmesine olanak sağlanmaktadır. Kayserigaz’da
çalışanlara sunulan eğitim çalışmaları, yetkinlik geliştirme
eğitimlerinin yanında yoğun olarak teknik bilgi ve beceri eğitimlerini
de içermektedir.
2017 yılı içerisinde 17 gün kişisel gelişim, 63 gün teknik ve 9 gün iş
sağlığı ve güvenliği eğitimleri olmak üzere, toplam 89 günlük eğitim
programı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu verilere göre, 2017 yılında
Kayserigaz’da, tatil günleri hariç, her 10 iş gününün bir tam günü
eğitime ayrılmıştır.

Kayserigaz’da iş sağlığı ve güvenliği
“Önce İnsan Önce Sağlık” diyerek yola çıkan Kayserigaz faaliyet
konusu gereği çok tehlikeli işyeri sınıfında yer almaktadır. Sektörünün
en iyilerinden biri olan Kayserigaz, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
alanında hizmet almakta ve bu konuda yoğun denetim çalışmaları
yürütmektedir.
Mevzuat gereği her yıl düzenli olarak alınması zorunlu olan iş sağlığı
ve güvenliği eğitimleri 2017 yılında İSG haftasında tüm çalışanların
katılımı ile gerçekleşmiştir. Yeni katılan çalışanlara, bu eğitimler daha
sonra verilmeye devam edilmiştir. Kayserigaz, alt işveren çalışanlarına
da eğitim verilmesi adına, tedarikçilerine destek vermiştir.
Kayseri’de en çok tercih edilen şirket
Kayserigaz, Kayseri’de örnek gösterilen ve en çok tercih edilen
şirketlerdendir.
Kayserigaz, gelişen rekabet ortamında potansiyeli yüksek çalışanları
kazanmak için yetkinlik bazlı etkin işe alım süreçleri uygulamaktadır.
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.
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.
Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Analizi Anketleri-Mutlu
Çalışanlar
Kayserigaz’da yıllık bazda yapılan çalışan memnuniyeti ve kurum
analizi anketleri ile iş tatmini, müşteriye sunulan hizmet, kurum
vizyon ve politikaları, şirket çalışanı olmaktan duyulan memnuniyet,
bölümler arası iş birliği ve takım ruhu, yönetim tarzı, çalışanlara
verilen eğitim, iç iletişim, işyeri koşulları ve sosyal haklar, takdir ve
iş değerlendirme, ücret politikası, liderlik konularında çalışanların
memnuniyet düzeyleri tespit edilmektedir.
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2017 yılı memnuniyet oranı 2016 yılı ile aynı ve %85 olarak
gerçekleşmiştir. Şirket, memnuniyet düzeyi görece düşük olan
konuları, her yıl yapılan Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında ve
İnisiyatif Grup çalışmalarında incelemektedir.
Çalışanların şirkete 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, bovling ve
tavla turnuvaları düzenlenmekte; iftar ve piknik organizasyonları
yapılmaktadır. Bu etkinliklerin bir kısmına çalışanların aileleri de davet
edilerek kurumsal aidiyet duygusu pekiştirilmektedir.
Çalışanların doğum günleri 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 Performans Geliştirme Sistemi
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.
Kayserigaz çalışanlarını ek haklarla destekleyerek hayatlarına
değer katıyor.
Kayserigaz çalışanlarına, evlilik, ev-araba alımı, sağlık harcamaları
gibi ihtiyaçları nedeniyle, talepleri doğrultusunda faizsiz kredi imkânı
sunmaktadır. 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 görev
yapan çalışanların yemek hakları, yemek ücreti verilmek suretiyle
karşılanmaktadır.

EWE ENERJİ’DE GÜÇLENEN İNSAN KAYNAĞI
EWE Enerji’nin bugüne kadar gösterdiği başarılarda, insan kaynağına
yaptığı yatırımın çok büyük payı vardır. EWE Enerji başarılı ve güçlü
bir şirket olabilmek için sürdürülebilir ve kaliteli iç iletişime, alanında
uzman ve tecrübeli kadrolar yetiştirmesine imkân sunan eğitime ve
çeşitliliğe odaklıdır.
2016 yılında 50 çalışan ile başladığı büyüme yolculuğunu, 2017’de
%32 büyüme ile 66 kişi olarak kapatan EWE Enerji, çeşitliliğe ve
kadınların iş hayatına katılımına olan desteğini güçlü bir şekilde
ortaya koymaktadır. Şirkette, kadın çalışan oranı, %34 olurken,
2017 yılında yönetim kadrosunda da kadın istihdamının sağlanması
hedeflenmiştir. 2016 yılında EWE Enerji’nin yönetim ekibi tümüyle
erkeklerden oluşurken, 2017 yılında 2 kadın yönetici atanmıştır.

2017’yi %32 büyüme ile 66 kişi olarak kapatan EWE
Enerji, çeşitliliğe ve kadınların iş hayatına katılımına olan
desteğini güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.

EWE Enerji, çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine ve
uzmanlıklarını bir üst noktaya taşımalarına önem vermektedir.
EWE Enerji’de, 2017 yılı içerisinde kişi başı ortalama eğitim süresi
yaklaşık 30 saat olmuştur.
Çalışanlarının yabancı dil yetkinliklerinin gelişmesine önem veren EWE
Enerji’nin 2017 yılında insan kaynağına sunduğu İngilizce iç eğitim
süresi 1.000 + saat olarak kaydedilmiştir.
EWE Enerji, çalışanlarının motivasyonunu ve çalışan bağlılığını
artırmak ve üstün projeleri ortaya çıkarmak hedefiyle 2017 yılında
Don Kişot Ödüllendirme Programını hayata geçirmiştir.
Don Kişot, EWE Enerji’nin istikrarlı başarı ve büyümesini itici gücünü
oluşturan çalışanları ve başarılı çalışmalarını daha yakından tanımayı,
anlatmayı, takdir etmeyi ve ödüllendirmeyi amaçlayan ve tüm
çalışanları ortak bir paydada buluşturan bir ödüllendirme sistemidir.
Program kapsamında şirket değerleri olan Girişimcilik, Mükemmellik
ve Güvenilirlik kategorilerinde fark yaratan projeler 6 aylık
periyotlarla ödüllendirilmektedir.
Sürdürülebilir ve kaliteli iç iletişimi sağlayabilmek, ekiplerin birbirini
daha iyi tanıması ve paylaşımları artırmak amacı ile 2017 yılında
Yammer Programı iç iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
EWE Enerji, çalışanlarının birbirinden hızlı haber alabilmesi, anlık
paylaşımlar yapabilmek adına devreye alınan bu program ile
çalışanlar en güzel karelerini ortak platformda paylaşabilmektedir.

MİLLENİCOM, İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARINA 2017’DE DEVAM ETMİŞTİR.
İnsan kaynağının eğitimine büyük önem veren Millenicom, 2017
yılında tüm çalışanların katıldığı “Franklin Covey Güven Hızında
Liderlik” eğitimini gerçekleştirmiştir.
Çalışanlarının İngilizce seviyelerinin gelişimini önem veren Şirket,
İngilizce dil eğitimi veren bir kuruluş ile iş birliğine gitmiştir ve talep
eden tüm çalışanların kurs ücretlerine katkıda bulunmaktadır.
2017 yılında hayata geçirilen “Harmony” projesiyle şirket içi tüm
operasyonların süreç haritaları tanımlanmıştır. Bir diğer çalışma ile
çalışanlara home office ve doğum günü izinleri gibi performans artırıcı
uygulamalar başlatılmıştır.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

SİNERJİYİ GÜCE
ÇEVİREN TEKNOLOJİ
Değişen piyasa koşulları ve yeni fırsatların etkin bir şekilde değerlendirilebilmesine katkı sağlamak üzere; bilgi
teknolojisi stratejilerinin, EWE Turkey Holding grup şirketlerinin kurumsal stratejilerine uyumlu olarak geliştirilmesi ve
güncellenmesi adına tüm Grup şirketlerinin BT organizasyonları OneIT adıyla merkezileştirilmiştir.

“OneIT”nin amacı; Sinerjisini güce çeviren, yenilikçi
teknolojilerle değer üreten bir ekiple EWE Türkiye
Grubu’nu geleceğe taşımaktır.
OneIT STRATEJİSİ
EWE Türkiye Grubu şirketleri teknoloji alanında üst seviyede değişime
ve gelişime ihtiyacı bulunan enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde
faaliyet göstermektedir. Grup şirketleri arasında OneIT’nin hayata
geçmesiyle beraber oluşan sinerjiyle iş birimlerinden gelen talepler,
oluşturulan CAB, EPKIS ve PPM komiteleriyle değerlendirilerek proje
yönetim metodolojilerine uygun olarak yönetilmeye başlanmıştır.
OneIT Projesi kapsamında Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, EWE Turkey
Holding ve Enervis şirketlerinin tüm BT operasyonları merkezileştirilmiştir.
Millenicom ile yönetişim modeli oluşturulmuş, şirket, bütçe ve master
plan konularında merkezi yönetime dâhil edilmiştir. Tüm diğer konularda
sinerji oluşturularak verimlilik ön plana çıkarılmıştır.
2017 yılı içinde OneIT organizasyonunu oluşturmak ve stratejisini
belirlemek adına başlatılan ve 6 ay gibi bir kısa bir sürede tamamlanan
projeyle; 4 ana kategoride, 13 alt proje ve bu alt projeleri oluşturan 115 iş
adımı tamamlanmıştır.
OneIT stratejisinin bir parçası olan kişisel gelişim başlığı altında bilgi
teknolojileri servislerini etkin bir şekilde ve en iyi kalitede yönetmek adına
tüm BT ekiplerinin ITIL, COBIT, Agile Proje Yönetimi ve görevlerine yönelik
teknik eğitimleri alması sağlanmıştır.
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SÜREÇ YÖNETİMİ
Güncel teknolojileri başarıyla içselleştiren projeler
Bilgi Teknolojileri için belirlenmiş ITIL VE COBIT standartları temel
alınarak süreçler gözden geçirilmiştir.
Hizmet sunulan sektörlerde, dünya çapında kullanılan yeni
teknolojiler sürekli takip edilmekte ve güncel bilgiler ışığında
Grup şirketlerinin faydalanabileceği yazılım ve projeler devreye
alınmaktadır. 2017 yılı içinde devreye alınan projeler arasında iş
akışları yönetimi, mobil raporlama ve maliyet hesaplama ve analiz
uygulamaları, altyapı yönetimi ve bilgi güvenliği iyileştirme başlığı
altında yapılan yatırımlar, kurumsal anlamda bilgi paylaşımını
destekleyecek ürünlerin devreye alınması yer almaktadır.
Ayrıca BT iş süreçlerinin iyileştirilmesi tamamlanmıştır. Yeni
modelleme, EWE AG (Almanya)’nin bilgi birikiminden de
faydalanılarak ARIS uygulaması üzerinde hayata geçirilmiştir. Bu
kapsamda rol ve sorumlulukların belirlenmesi, manuel ve otomatik
olarak işleyen süreçlerin tanımlanması esas alınmıştır.
OneIT de süreç yönetiminin en önemli etkilerinden birisi de
stratejik hedeflerin süreçlere entegre edilmesi, sürekli izlenmesi
ve gerektiğinde gelişen dış koşullara göre aksiyonların alınmasının
sağlamasıdır. Ayrıca süreç sahiplerinin performanslarının ölçülebilir
objektif kriterlere göre değerlendirilmesi, başarı açısından da son
derece önemlidir.

PROJE YÖNETİMİ
OneIT, Agile Proje Yönetimi yaklaşımı kapsamında projeleri aşamalı olarak geliştirmeyi
öngörerek, kullanıcılarla mümkün olduğunca iletişim halinde olmaktadır.
Agile Proje Yönetimi metotlarında Scrum ile yönetilen projelerde kullanıcının beklentilerini
karşılamak ve kullanıcıyı bu anlamda memnun etmek birinci önceliktir. Kullanıcı bu metotla
sürecin içinde aktif olarak rol alarak proje ilerleyişini takip edebilmektedir.
2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen projelerin dağılımı şöyledir:

2017 YILI PROJE DAĞILIMI
PROJE 1

%40

KULLANICI TALEPLERİNE
YÖNELİK PROJELER

· %40 Kullanıcı taleplerine yönelik projeler
· %15 Bilgi Güvenliği projeleri,
· %20 OneIT projesi,

PROJE 2

· %25 Operasyon ve Altyapı projeleri

%15

Donanımların yeni sistemlere geçişini kapsayan Diriliş projesi, sektörde ilk olan ve
maliyetler ile bayi prim hesaplamalarının SAP sistemlerinde yapılmasını ve raporlanmasını
kapsayan geliştirme projeleri, müşteri memnuniyetini üst düzeye taşımak için
komünikasyon alanında gerçekleştirilen SMS Marketing ve online işlemler geliştirme
projeleri ile sistemlerin daha güvenli ve efektif çalışmasını sağlayan altyapı projeleri öne
çıkan projeler arasında yer almıştır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ PROJELERİ

HEDEFLERİ AŞAN HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ
Yapılan projeler ve altyapı iyileştirme çalışmalarıyla sistemlerde %99,89’luk kesintisizlik
oranı ölçümlenmiş ve belirlenen hedeflerin üzerine çıkan hizmet sürekliliği de sağlanmıştır.
EWE Enerji web sitesi üzerinden yapılan entegrasyonlarla mevcut ve potansiyel müşterilere
yönelik kampanyalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca oluşturulan Bayi Portali ile bayilerin yeni
müşteri kazanma deneyimleri mobil ortama taşınmış; kullanıcı dostu ekranlar sayesinde
daha verimli bir platform oluşturulmuştur.

PROJE 3

%20
OneIT PROJESİ

SCADA / EKS Yedeklilik ve Güvenlik Projesi ile Kayserigaz ve Bursagaz SCADA sistemlerinin
sürdürebilirliği ve global standartlarda güvenliği hedeflenmiştir.
İş birimleri ile yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan ve veri temizliğinin yanı sıra veri
tutarlılığının da sağlanmasının hedeflendiği Verisign projesi kapsamındaki raporlar SAP BW
platformu üzerinde tasarlanarak hayata geçirilmiştir. Bu sayede, iş birimlerinin, veri kalitesi
ve tutarlılığı ile ilgili güncel verilere erişebilmesi olanaklı hale gelmiştir.

F1 HİZMETE GİRDİ.
Tüm topluluğa daha hızlı ortak hizmetler sunulabilmesini hedefleyen “F1” hizmet yönetim
portalı 2017 yılında hizmete geçmiştir.

PROJE 4

%25

OPERASYON VE ALTYAPI
PROJELERİ

Standartlaştırmanın yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda, Toplulukta bünyesindeki tüm
işletim sistemlerinde standartlaştırma çalışmalarına da 2017 yılında başlanmıştır. Diğer
taraftan çalışanlara daha hızlı ve sürdürülebilir çalışma ortamları sağlanması için kişisel
ekipmanlar yenilenmiştir.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ

PERFORMANS YÖNETİMİ

Bilginin korunması ve güvenliği için
EWE Türkiye Grubu bünyesinde yer alan şirketlerin sahip oldukları
teknoloji sürekli geliştirilirken, bilginin korunması ve güvenliğinin
sürdürülmesine dair faaliyetler de yürütülmektedir.

Ölçülebilir performans
EWE Türkiye Grubu’nu geleceğe taşımayı ana hedef olarak
belirleyen OneIT’nin performansının ölçülebilmesi çok büyük önem
taşımaktadır. Bu amaçla kurulan Performans Ölçüm Sistemi ile hedef
ve gerçekleşmeler kıyaslanarak 2017 başarısı ölçümlenmiş ve 2018’de
yapılacak iyileştirmelere yönelik hedefler belirlenmiştir.

Yapılan yatırımlar ile SCADA-EKS Elektronik Kontrol Sistemleri’nin
güvenliğine maksimum seviyede önem verilmiştir. OneIT bünyesinde
oluşturulan Bilgi Güvenliği Komitesi, tüm grup şirketleri ile iş ortakları
arasındaki güvenlik politikalarının ve prosedürlerinin uygulanmasını
denetlemektedir.
Düzenli yapılan sızma testleri ile sistemlerin olası risklere karşı
güvenliği test edilmekte ve öngörülen tehditlere karşı düzenleyici
aksiyonlar alınmaktadır.
EWE Türkiye Grubu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM)
tarafından oluşturulan Siber Olay Müdahale Ekibi’nin (SOME) daimi
üyesidir. Bu kapsamda, GAZBİR ile de ortaklaşa çalışmalarda da yer
almaktadır. BTK ve ISO 27001 denetimleri kapsamında çıkan eksikler
projelendirilerek yerine getirilmektedir.
Grupta, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile gelen yükümlülüklerin
de dikkate alındığı bir yapı kurulmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle
beraber siber tehditlerin artacağının farkında olan OneIT, bilgi
teknolojileri bütçesinin %15’ini bilgi güvenliği projelerine ve mevcut
sistemlerin güvenlik seviyesinin artırılmasına ayırmaktadır.

Dünya ortalamasının üstünde bir süreklilik
Bilgi Teknolojilerinin en önemli metriklerinden olan süreklilik hedefi,
%99,86 ile dünya ortalamasının üstünde yer almış; 7 gün 24 saat
süreklilik ihtiyacı olan enerji ve telekomünikasyon hizmetlerini en üst
seviyede desteklemiştir.
Proje yönetim başarısı, zaman, bütçe, kapsam ve kalite boyutlarında
ele alınarak takip edilmektedir.
Bu kapsamda 2017 yılında %85 başarı seviyesi yakalanmıştır. Bu
başarılar, belirlenen bütçe hedefleri içerisinde kalmıştır. OneIT
yapılanması ile yakalanan sinerji ve satınalma gücü sayesinde üst
düzeyde tasarruf sağlanmış ve tüm hedefler belirlenen bütçenin
altında gerçekleştirilerek sürdürülebilir bir performans kaydedilmiştir.

BT TALEP YÖNETİMİ VE DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI
Talep ve değişiklik yönetimi komiteleri ile BT talep ve değişiklik
yönetim süreçleri, iş birimlerinin ihtiyaçlarına en doğru çözümleri
üretebilmek ve etkin planlama yapabilmek adına oluşturulmuştur.
EWE Türkiye Grubu’nda tüm yenilik, değişim ve/veya kapsam
değişiklik istekleri değişim yönetim sürecinde ele alınmaktadır.
Değişim isteğinin ön değerlendirmesi ilgili şirketlerin talep
yöneticisi ve iş birim müdürü tarafından gerçekleştirilmekte; ön
değerlendirmenin olumlu sonuçlanması ile Talep Yöneticisi ve iş
birimi tarafından hazırlanan talep dokümanı ile OneIT yönetim kurulu
tarafından değerlendirilerek işleme alınmaktadır.
Haftalık 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.
BT talep ve değişiklik yönetim süreçleri iş birimlerinin ihtiyaçlarına en
doğru çözümleri üretebilmek ve etkin planlama yapabilmek adına
talep ve değişiklik yönetimi komiteleri oluşturulmuştur.
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.
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

TOPLUMA KALICI
DEĞER
EWE Türkiye Grubu kurumsal sosyal sorumluluğu, topluma kalıcı değer sunacağı ana eksenlerden biri olarak
kabul etmiştir. Grup, benimsediği bu anlayış doğrultusunda, doğrudan ve iştirakleri kanalıyla uzun soluklu
sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmekte, çeşitli organizasyon ve etkinlikleri desteklemektedir.

EWE Türkiye Grubu kurumsal sosyal
sorumluluğu, topluma kalıcı değer sunacağı
ana eksenlerden biri olarak kabul etmiştir.
Grup, benimsediği bu anlayış
doğrultusunda, doğrudan ve iştirakleri
kanalıyla uzun soluklu sosyal
sorumluluk projeleri hayata geçirmekte,
çeşitli organizasyon ve etkinlikleri
desteklemektedir.
Grup, kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerini şirketlerinin faaliyet gösterdiği
bölgeler başta olmak üzere, Türkiye
genelinde gerçekleştirmekte; toplumsal
hayatın gelişmesine katkı sağlamanın
ötesinde bireylerin gelişimine de destek
olmaktadır.

“2 ŞEHRİN DOKUSU” SERGİSİ
EWE Turkey Holding Türkiye’deki
faaliyetlerinin 10. yılı dolayısıyla “2
Şehrin Dokusu” isimli fotoğraf sergisini
düzenlemiştir.
Enerjiyi sanatla buluşturmayı amaçlayan
sergi, EWE Turkey Holding’in iki iştiraki
Bursagaz ve Kayserigaz’ın hizmet
bölgeleri Bursa ve Kayseri’nin etkileyici
fotoğraflarını ziyaretçileri ile paylaşmıştır.
Sergide, Türkiye’de enerji ve sanayi
sektöründeki varlıkları ile ön plana çıkan
Bursa ve Kayseri’nin tarihi, yerel, modern
ve gelişmiş yüzleri Ahmet Çetintaş ve
Nuri Çorbacıoğlu’nun objektifinden
sergilenmiştir.
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“2 Şehrin Dokusu” isimli fotoğraf
sergisinin açılışı, 22 Mayıs 2017 tarihinde
EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu) Ankara’daki Sergi Salonu’nda
düzenlenmiştir. Sergi, enerji sektörünün
önemli kurumlarını ve kamu temsilcilerini
bir araya getirmiştir. Sergi Ankara’da iki
hafta süre ile sanatseverlere sunulmuştur.

EWE Grubu çalışanların katkılarıyla
toplanan kitaplar, Kayseri’nin Bünyan ilçesi
Güllüce Köyü’nde bulunan Bünyan Velioğlu
Ortaokulu ve Bünyan Güllüce İlkokulu
kütüphanelerine hediye edilmiştir. Grubun
hedefi kitap kampanyasını geliştirmek
ve önümüzdeki yıllarda daha fazla okula
ulaşmaktır.

Serginin ikinci durağı Bursa olmuştur. 2
Şehrin Dokusu, fotoğraf sergisi Bursa’da
doğal gazın 25. yılı kutlamalarıyla birlikte
bir hafta boyunca Bursagaz Genel Müdürlük
binasında sergilenmiştir. Ardından sergi
sırasıyla BTM’de ve Bursa Kent Müzesi’nde 3
haftaya yakın sergilenmiş ve yaklaşık 21 bin
sanatsever ile buluşmuştur.

OYUNCAK TOPLAMA KAMPANYASI

Buyaka AVM’de İstanbullu
fotoğrafseverlerle buluşan sergi büyük
ilgi görmüş ve takiben son durağı olan
Kayseri’ye gitmiştir.
Kayserigaz’ın yeni genel müdürlük binasının
temel atma töreninin yapıldığı gün Kayseri
Lisesi ve Müzesi’nin tarihi atmosferinde
kapılarını açan sergi, Kayseri Ticaret
Odası’nda da tekrarlanmıştır.

KİTAP TOPLAMA KAMPANYASI
EWE Türkiye Grubu şirketlerinin katılımıyla
gerçekleştirilen “Kitap Toplama
Kampanyası” 2017 yılında başarılı
sonuçlara imza atmıştır.
2017 yılı Kitap Toplama Kampanyası’na
EWE Turkey Holding, Kayserigaz, EWE
Enerji, Enervis ve Millenicom iştirak etmiştir.

EWE Türkiye Grubu, 2017’de düzenlediği
Oyuncak Toplama Kampanyası ile
geleceğimiz olan çocukların hayallerine
destek olmanın mutluluğunu yeni bir
boyuta taşımıştır.
10 yıl vesilesiyle Grup çapında lanse edilen
EWELUTION iç iletişim programının beş
temelinden olan “sinerji” odağında, 2017
yılı kampanyası olağanüstü bir başarıya
ulaşmış; kampanyaya katılan EWE Turkey
Holding, Kayserigaz, Bursagaz, EWE Enerji,
Enervis ve Millenicom çalışanları yoğun ilgi
ve güçlü destek vermişlerdir.
Beklenenden fazla oyuncak toplanması
sonucunda, oyuncak gönderilecek
okul sayısı 2’den 5’e çıkarılmış, önceki
yıllarda Kayserigaz tarafından doğal gaza
kavuşturulan Kayseri’nin Develi ilçesi ile
2017 yılında lisans alanına dâhil edilen
Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri de kampanya
kapsamına alınmıştır. Bu iki ilçede bulunan
Yeşilhisar Zübeyde Hanım Anaokulu,
Yahyalı Seydili İlkokulu ve Yahyalı Atatürk
Ortaokulu’nun ana sınıflarına, Develi Yaşar
Pusatlıoğlu Anaokulu ve Develi Nevzer Ercis
Anaokulu’na 38 koli oyuncak ulaştırılmıştır.

“2 Şehrin Dokusu” Sergisi, İstanbul

“2 Şehrin Dokusu” Sergisi açılış töreni, Ankara

“2 Şehrin Dokusu” Sergisi, Bursa

“2 Şehrin Dokusu” Sergisi açılış töreni, Kayseri

Kitap Toplama Kampanyası
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FARKINDALIĞINI
GELİŞTİRME HEDEFİ
Bursagaz çalışanları, 6 Mart 2017 tarihinde düzenlenen etkinlikte, depremle ilgili temel bilgileri konunun
uzmanlarından dinleme ve deprem anı ile sonraki 72 saatte hayatta kalabilmek için yapılması gerekenleri
bir kez daha hatırlama imkânı bulmuşlardır.

BURSAGAZ SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI
Bursagaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün mükemmellik
yolculuğuna destek veriyor.
EFQM Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nün sahibi olan Bursagaz, EFQM
yönetim modeli uygulamasındaki bilgi birikim ve tecrübesini 2017
yılında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşmaya başlamıştır.
Taraflar arasındaki protokol 13 Temmuz 2017 tarihinde imzalanmış
olup, 3 yıl devam etmesi öngörülmektedir. Program kapsamında
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, 28 öğretmenin rehberliğinde
EFQM mükemmellik modeli, eğitimde mükemmellik uygulamaları
entegrasyonu gerçekleştirilecektir.
Eğitim Mükemmellik Programı adı altında Bursa İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne adapte edilecek uygulama öncesinde 28 öğretmene,
Bursagaz Genel Müdürlük binasında, Bursagaz’dan 5 kişilik bir ekip bir
günlük eğitim sunmuştur.
Bursa Yıldızları, Türkiye ikincisi oldu.
Bursagaz’ın ana destekçisi olduğu Bursa Yıldızları, oynadığı 5
maçın tamamını kazanarak çıktığı Basketbol 16 Yaş Altı Erkekler A
Seviye Türkiye Şampiyonası final maçında, kadrosunu Anadolu Efes
basketbolcularının oluşturduğu Megabasket ile karşılaşmıştır.
Bursa’yı gururlandıran bir performans sergileyen Bursa Yıldızları,
75-69 sonuçlanan maçı küçük bir farkla kaybederek, Türkiye ikincisi
olmuştur.
Bursagaz çalışanlarına özel seminer: Önce İş Güvenliği!
Çalışan odaklı yaklaşımıyla Türkiye’nin en iyi işverenleri listelerinde
üst üste dereceler elde eden Bursagaz, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve
Güvenliği haftası kapsamında 8 Mayıs 2017 tarihinde tüm şirket
çalışanlarının katılımıyla bir etkinlik düzenlemiştir.
Şirketin saha ve ofis ekiplerinin yanı sıra, Enervis çalışanlarının da
bir araya deldiği geleneksel etkinlik, iki oturumlu düzenlenmiştir.
Etkinliğin açılış konuşmasını Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus
Rapp yapmıştır. Konuşmasında tüm çalışanları, Bursagaz tarafından
belirlenen iş güvenliği kurallarına tavizsiz uymaya davet eden
Dr. Rapp, “Bizlerin rahat ve güvenilir bir ortamda hep beraber
çalışabilmesi adına “iş güvenliği kurallarına” gereken önemin
verilmesi hepimiz için büyük önem taşıyor. Unutmamalı ki önlemek,
ödemekten daha ucuz ve insancıl bir davranış.” demiştir.
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Bursagaz çalışanlarının deprem farkındalığını artırma etkinliği
Bursagaz, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında,
çalışanlarının deprem farkındalığını artırmak amacıyla bir etkinlik
düzenlemiştir.
Şirket çalışanları, 6 Mart 2017 tarihinde düzenlenen etkinlikte,
depremle ilgili temel bilgileri konunun uzmanlarından dinleme ve
deprem anı ile sonraki 72 saatte hayatta kalabilmek için yapılması
gerekenleri bir kez daha hatırlama imkânı bulmuşlardır.
Bursagaz ve Bursa Büyükşehir Belediyesi hava kirliliğine karşı
ortak mücadele ediyor.
2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursagaz, Bursa’da hava
kirliliğine son vermek hedefiyle ortak bir projeye imza atmıştır.
Doğal gaz kullanımını yaygınlaştırarak kömür kullanımını azaltmayı
ve hava kirliliğini engellemeyi amaçlayan proje kapsamında,
doğal gaz tesisat dönüşümü tamamlanan ailelerin gaz bağlantısı
gerçekleştirilmiştir. Projenin ilk aşaması Osmangazi ve Yıldırım
ilçelerinde uygulanmıştır.
Bursagaz, paydaşları nezdinde güvenli doğal gaz kullanımını
yaygınlaştırmak için çok yönlü faaliyetler gerçekleştiriyor.
Bursagaz, farklı iletişim kanallarını kullanarak, Bursa halkını ve
müşterilerini güvenli doğal gaz kullanımı konusunda sistematik olarak
bilgilendirmektedir.
“Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde” konseptiyle güvenli ve verimli
doğal gaz kullanımı için çalışmalar yürüten Bursagaz, her yıl farklı
bilinçlendirme çalışmaları ile farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır.
Bursagaz, özellikle kış aylarında artan doğal gaz kullanımıyla birlikte,
insanların güvenliğini tehdit edebilecek olayların yaşanmaması için
bilgilendirme kampanyaları yürütmektedir.
Müşterilerine, kısa mesaj servisinin (SMS) yanı sıra sosyal medya
hesaplarından da ulaşan Bursagaz, güvenli doğal gaz kullanımına
ilişkin bilgi paylaşımlarında bulunmaktadır.
Şirketin aylık bültenlerinde güvenli doğal gaz kullanımına sıkça
yer verilmekte; 2008 yılı öncesi tesisata sahip kullanıcılar mektup
gönderilerek uyarılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra fatura reklam ve
mesajları ile, broşürler ve çeşitli outdoor çalışmaları ile kamuoyunu
bilgilendirmeye çalışmaktadır.

Bursagaz İşletme Bakım Birimi çalışanlarının sunduğu eğitim
kapsamında, öğrencilere doğal gaz mevzuatı hakkında genel bilgi
verilmiş; acil müdahale, doğal gaz şebeke ekipmanları bakım arıza
ve doğal gaz şebekesi bakım faaliyetleri konularında hem teorik hem
uygulamalı bilgiler paylaşılmıştır.
5 hafta boyunca süren derslere 38 öğrenci katılmış; Bursagaz
tesislerine düzenlenen teknik gezi ile öğrencilerin anlatılan konuları
pekiştirerek, iş hayatı öncesi tecrübe kazanmasına katkı sağlanmıştır.
Uludağ Üniversitesi Çevre Topluluğu Bursagaz’ı ziyaret etti.
Bursagaz, LEED Platinum Sertifikalı Genel Müdürlük binasında Uludağ
Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğrencilerini ağırlamıştır.

Bursagaz Güvenli Doğal Gaz Kullanım Kampanyası

Bursagaz web sitesinde yer alan güvenli doğal
gaz kullanımına dair açıklamalara erişmek
için kare kodu tarayıcınıza okutunuz.

Özel haber çalışmaları yapan ve çağrı merkezi üzerinden tüm
müşterilerini bilgilendiren Bursagaz, bilgilendirici eğitim ve
konferanslar da düzenlemektedir.
Bu kapsamda, Türk Telekom Erişim Müdürlüğü’ne bağlı 20 kişilik saha
ekibini ağırlayan Bursagaz, acil durumlarda doğal gaz kullanımına
yönelik güvenlik önlemlerinin yanı sıra verimli doğal gaz kullanımı gibi
konularda bir eğitim gerçekleştirmiştir.
Bursagaz, önümüzdeki dönemde de eğitim iş birliklerine devam
ederek, tüm Bursa halkına ulaşmayı ve güvenli doğal gaz
kullanımı konusunda bilinçlendirmeyi ve sosyal fayda sağlamayı
amaçlamaktadır.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLE ÇOK YÖNLÜ İŞ BİRLİĞİ VE
BİLGİ PAYLAŞIMI
Sosyal sorumluluk projeleri düzleminde eğitim konusuna büyük önem
veren Bursagaz, üniversitelerle iş birliği içinde çalışmaktadır.
Bursagaz’ın en önemli paydaşlarından Uludağ Üniversitesi’nin
farklı bölümleri ile yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Şirket
yetkilileri akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve
deneyimlerini paylaşma imkanı bulmuşlardır.
Uludağ Üniversitesi öğrencileri, sektöre Bursagaz’ın eğitimleriyle
hazırlanıyor.
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO),
Gaz ve Tesisat Teknolojileri Bölümü 2. sınıf öğrencilerine yönelik bir
eğitim programı hayata geçirmiştir.

Bursagaz İş Mükemmelliği ekibi, öğrenci ve akademisyenlerden
oluşan 72 kişilik “Çevre Topluluğu”na sürdürülebilirlik yaklaşımı,
emisyon takibi ve karbon ayak izi konularında detaylı bilgi
aktarırken; Bursagaz’ın LEED Platinum Sertifikalı Genel Müdürlük
binasının özellikleri ve sertifikasyon süreci hakkında da paylaşımda
bulunmuştur.
Bursagaz, Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
akademisyenlerini ağırladı.
Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 10 akademisyen
ve 4 bölüm öğrencisi Bursagaz’ı ziyaret etmiştir.
Ziyaret kapsamında, Genel Müdürlük binasının yenilebilir enerji
uygulamaları ile çevreci ve yenilikçi teknolojileri masaya yatırılmıştır.
Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Seval Solmaz ile birlikte programa katılan heyete, Bursagaz
İş Mükemmelliği Birimi tarafından Şirket yerleşkesinin proje
aşamasından hayata geçirilmesine kadar olan süreç hakkında detaylı
bilgi paylaşılmıştır.
Çevreci bir yaklaşımla hayata geçirilen uygulamaları proje
detaylarıyla birlikte yerinde görme fırsatı bulan öğretim üyeleri,
projenin Bursa şehri için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek,
Bursagaz’a sürdürülebilir gelecek için hayata geçirdiği bu çalışma için
tebriklerini iletmişlerdir.
Bursagaz öğrencilere Doğal Gazın Kimyasını anlattı!
Üniversite iş birliklerine hız kesmeden devam eden Bursagaz,
geleceğin profesyonellerini doğal gaz sektörüne hazırlayan
eğitimlerine bir yenisini daha eklemiş; Uludağ Üniversitesi Doğal gaz
ve Sıhhi Tesisat Bölümü’nde 15 öğrenci ve 2 akademisyenin katılımıyla
“Doğal Gaz Kimya” başlıklı bir eğitim gerçekleştirmiştir.
Eğitimde, doğal gaz moleküllerinin yapıları öğrencilere 3 boyutlu
modellerle anlatılırken; çevresel boyutta bir sürdürülebilirlik için
emisyon takibinin önemine vurgu yapılmıştır.
Daha önce doğal gaz mevzuatı, acil müdahale, bakım-arıza ve
doğal gaz şebekesi bakım faaliyetleri gibi konularda eğitimler veren
Bursagaz, üniversite öğrencilerini doğal gaz sektörüne hazırlamaya
devam edecektir.
Üniversite ve özel sektör iş birliklerine de imza atan Bursagaz, Uludağ
Üniversitesi’nde de eğitimlerine devam etmektedir. Bursagaz, güvenli
doğal gaz eğitimleri kapsamında 2017’de 7.500 kişiye ulaşmıştır.
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ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM
ÇALIŞMALARI
Kayserigaz, sosyal paydaşları, üniversiteler ve diğer kuruluşlarla, enerji verimliliği, güneş enerjisi, doğal
gazın doğru kullanımı gibi alanlarda gerçekleştirdiği eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında bir araya
gelmeyi sürdürmüştür.

KAYSERİGAZ SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI
Kayserigaz engelsiz yaşama destek oldu.
Kayserigaz, Erciyes 7. Uluslararası Engelliler Kar Festivali’ne destek
olmuştur.
Türkiye’nin farklı noktalarından festivale gelen 400 civarında
engelli bireyin mutluluğuna ortak olma imkânı bulunmuş;
festivalde engellilerin kayak sporuna güvenli bir şekilde katılımlarını
sağlamak amacıyla özel tasarlanmış ekipmanlarla yarışmalar
gerçekleştirilmiştir.

KAYSERİGAZ ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
YÜRÜTMEKTEDİR.
Kayserigaz, sosyal paydaşları, üniversiteler ve diğer kuruluşlarla,
enerji verimliliği, güneş enerjisi, doğal gazın doğru kullanımı gibi
alanlarda gerçekleştirdiği eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında bir
araya gelmeyi sürdürmüştür.
Kayserigaz’dan üniversite öğrencilerine konferans: Güneş Enerji
Destekli Isıtma Sistemleri
Kayserigaz, Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle, Güneş Enerji Destekli
Isıtma Sistemleri konulu konferansı gerçekleştirmiştir.
Doğal Gaz Tesisatı ve Teknolojisi Programı ve Alternatif Enerji
Kaynakları Teknolojisi Programı öğrencilerinin katılımı ile
gerçekleştirilen konferansta, güneş enerjisi ısıtma sistemleri ve
kullanım alanları, sistemin sağladığı tasarruf ve sektörün genel
durumu hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.
Kayserigaz’dan AGÜ öğrencilerine eğitim
Kayserigaz, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği
öğrencilerine, Sürdürülebilir Enerji Sistemleri dersi sunmuştur.
Kayserigaz Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimde,
başta elektrik ve doğal gaz piyasaları olmak üzere Türkiye enerji
sektöründeki gelişmeler, küresel enerji yatırımları ile bunların çevre ve
iklim etkileri ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.
Kayserigaz’dan İtfaiyeye Eğitim
Kayserigaz, doğal gazın etkin ve güvenli kullanımı konusunda kamu
kurum ve kuruluşlarına verdiği eğitimlere 2017 yılında Kayseri
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye çalışanlarını da eklemiştir.
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Doğal gazın Güvenli Kullanımı ve Enerji Verimliliği konulu eğitime
katılan itfaiye çalışanlarına, doğal gaz kullanımında dikkat edilmesi
gereken hususlar; doğal gazın kullanım alanları, olası bir tehlike
anında ne tür önlemlerin alınması gerektiği ve nasıl müdahalede
bulunulacağı gibi konularda bilgi verilmiştir.
Kayserigaz, kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği eğitimlerle, doğal
gaz kullanıcılarına olan hizmet kalitesinin artırılmasını ve Kayseri
halkının güvenliği için gerekli çalışmaların düzenli bir şekilde
yapılmasını hedeflemektedir.
Kayserigaz’dan iç tesisat firmalarına eğitim
Kayserigaz, gerçekleştirdiği periyodik eğitimlerle sertifikalandırılmış
iç tesisat firmalarını bilgilendirmeye 2017 yılında da devam etmiştir.
Kayserigaz, yetkili firmalara verdiği eğitimle, doğal gaz kullanıcılarına
olan hizmetin kalitesini artırmayı ve Kayseri halkının güvenliği için
gerekli çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasını hedeflemektedir.

KAYSERİGAZ DOLGİ ÇOCUK TİYATROSU’NUN 9. YILI
“Yeşil ile Barışık, Mavi ile Dost” olmasının yanı sıra kültürel, sanatsal,
eğitsel, sosyal ve çevreci faaliyetlere sağladığı destek ile geleceğe
katkı sağlamayı hedefleyen Kayserigaz, Dolgi Çocuk Tiyatrosu projesi
ile “Sektöre ve Paydaşlarına İlham Veren Marka Olmak” misyonunu
hayata geçirmeye devam etmektedir.
Kayserigaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında, Kayserigaz Dolgi Çocuk Tiyatrosunun müzikli oyununu
Acıbadem Hastanesi’nde bulunan hasta çocuklar için ve Kayseri’nin
en kalabalık alışveriş merkezlerinden olan İldem Park AVM ve
Mix AVM’de minik seyircilerle buluşturmuştur. Temsil süresince
oyunculara ve Kayserigaz’ın maskotu Dolgi’ye ilgi göstermiş, oyunlar
interaktif şekilde tamamlanmıştır.
Dolgi Çocuk Tiyatrosu, 2017 yılı sömestr tatilinde, hafta sonları
boyunca minik seyircileriyle BYZ Outlet Alış Veriş Merkezi’nde
buluşmuştur. Topluma faydalı bireylerin yetişmesine katkıda
bulunmayı hedefleyen oyunda, Dolgi, interaktif mesajlarla, geri
dönüşüm ve enerji tasarrufunun önemi, çevrenin korunması
konularında çocuklara bilgiler aktarmış ve eğlenceli anlar yaşatmıştır.
Beklenenin üzerinde katılımın gerçekleştiği tiyatro gösteriminin
ardından Dolgi, minik izleyicilere karne hediyeleri dağıtmıştır.

Dolgi Çocuk Tiyatrosu

Kayserigaz Kan Bağışı Kampanyası

2017 yılında toplamda 3.000’den fazla çocuğa ulaşan Dolgi, hafta
sonları Kayseri’nin İldem semtinin yeni yaşam alanı İldem Park
AVM’de de çocuklarla buluşmaya devam etmiştir.

Doğal gaz kullanımında farkındalığı artırma çalışması kapsamında
Kayserigaz’ın abonelerini bilgilendirmek için hazırladığı ilan ve diğer
görsel çalışmalar şehrin birçok noktasında bilbord, raket, taksi
ve otobüs duraklarında sistematik bir şekilde yer almaya devam
etmiştir. Benzer şekilde, Kayseri’nin çeşitli bölgelerinde yer alan
Basınç Düzenleme İstasyonları’nın çevresinde yöre halkını güvenli
doğal gaz kullanımı konusunda bilgilendirmeye yönelik görsellere yer
verilmiştir.

KAYSERİGAZ KIZILAY İŞ BİRLİĞİ
Planladığı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yıl farklı
faaliyetler gerçekleştiren Kayserigaz, kan bağışı konusundaki
duyarlılığını ve hassasiyetini Kızılay ile iş birliğinde gerçekleştirdiği kan
bağışı kampanyaları ile ortaya koymuştur.
Kayserigaz’dan Kan Bağışı Kampanyası
Kayserigaz, 2017’de şirket içinde gerçekleştirdiği Kan Bağışı
Kampanyası ile Kızılay’a destek olmuştur.
Kan bağışının hayati öneme sahip olduğunun bilinciyle hareket
eden Kayserigaz çalışanları, yaptıkları kan bağışı ile bu konudaki
duyarlılıklarını sergilemişlerdir.
Develi Kan Bağışı Kampanyası
Kayserigaz Develi Ofisi ve Kızılay iş birliğinde hayata geçirilen Kan
Bağışı Kampanyası’na Develi halkından ve ilçede faaliyet gösteren
kamu kurum ve kuruluşlarından yoğun katılım gerçekleşmiştir.

Doğal gaz tesisatlarının bakımının sertifikalı firmalara yaptırılmasının
gereği, baca bakım ve temizliği, baca malzemelerinin zaman
içerisinde deformasyona uğraması gibi konularda da bilgilendirmeler
yapılmış, bakımlarının rutin olarak yaptırılmasının gereği
vurgulanmıştır.
Kayserigaz’ın abonelerine 7/24 hizmet sunduğu bir diğer mecra da
Acil 187 hattıdır. Abonelerden gelen ihbarlar değerlendirildiği gibi
aynı zamanda doğal gaz ile ilgili gelen sorular cevaplanmakta; ulaşan
talep, şikayet ve öneriler ilgili birimlere aktarılmakta, danışmanlık
hizmeti de sağlanmaktadır.

GÜVENLİ DOĞAL GAZ KULLANIMINA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR
Kayserigaz, doğal gazın güvenli kullanımı ile ilgili çalışmalarını
Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilinciyle, okullarda, ilçelerde, sosyal
medyada, internette, web sitesinde, şehir içinde bulunan açık reklam
alanlarında, gazetelerde ve birçok mecrada yürütmektedir.
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YENİ BAKIŞ AÇILARI
KAZANDIRMA
EWE Enerji, çalışanlarına yeni bakış açıları kazandırmak, paylaşımlarını artırmak, hayatın farklı renklerini
birlikte keşfedebilmek amacı ile ‘EWElence Kütüphanesi’ni oluşturmuştur. Şirket çalışanlarından gelen
kitap bağışları ile oluşturulan kütüphanede, bilimden psikolojiye macera romanlardan duygusal şiir
kitaplarına kadar çok çeşitli kitap bulunmaktadır.

EWE ENERJİ
EWE Enerji ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nden eğitime
büyük destek
EWE Enerji, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, İzmir
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ)’nde bulunan MOPAK
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin doğal gaz dönüşümüne destek
olmuştur.

EWElence Kütüphanesi
EWE Enerji, çalışanlarına yeni bakış açıları kazandırmak, paylaşımlarını
artırmak, hayatın farklı renklerini birlikte keşfedebilmek amacı ile
‘EWElence Kütüphanesi’ni oluşturmuştur. Şirket çalışanlarından gelen
kitap bağışları ile oluşturulan kütüphanede, bilimden psikolojiye
macera romanlardan duygusal şiir kitaplarına kadar çok çeşitli kitap
bulunmaktadır.

Dönüşüm öncesi iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri gereğince
güvensiz olduğu için kapatılan Lise’nin laboratuvarları, doğal gaza
dönüşümle birlikte güvenli bir ortama kavuşmuş ve yeniden kullanıma
açılmıştır.
10 kişilik teknik ekibin yoğun çalışması sonucunda 60 günde
tamamlanan proje ile MOPAK Teknik Lisesi’nin laboratuvarlarında
kullanılan analiz ve deney araç gereçleri de yenilenmiştir. Proje
sonucunda okulun kantin ve yemekhanesinin de doğal gaz dönüşümü
tamamlanmıştır.
Mavi Kapak-Plastik Kapakları mutluluğa çeviren kampanya
EWE Enerji, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Mavi Kapak
kampanyasını desteklemektedir.

EWE Enerji, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim
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FİNANSAL PERFORMANS

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

2017
2.391
2.070
677
240
22
120

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

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
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
dâhilinde yasal süreler içerisinde yerine getirilmektedir. Her pay
sahibi dağıtılan kâr payı oranında kâr hakkına haizdir. Kâr dağıtımına
ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Dağıtılacak kâr, Şirket’in likidite durumu
ve yapacağı yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle Genel Kurul’da

2016
2.268
1.880
739
212
117
187

Değişim (%)
5
10
-8
13
-81
-36

31 Aralık 2017
269.549.803
(122.973.888)
146.575.915
676.657.448
%21,66

31 Aralık 2016
169.750.128
(36.965.420)
132.784.941
739.249.941
%17,96

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.
Şirketimiz, hissedarlarına kâr payı ödemesine ilişkin olarak genel
politikasını, Şirket’in operasyonel performansı, mali durumu ve diğer
faktörlerdeki gelişmeleri gözetmek suretiyle benimsemiştir.

RİSK YÖNETİMİ
RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

A) PİYASA RİSKİ

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.

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.

İLERİYE DÖNÜK RİSKLER
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.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar
çerçevesinde uygulanmaktadır.
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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.

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.

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.

HUKUKİ RİSKLER
Gruba dâhil olan dağıtım şirketleri lehine ve aleyhine açılmış ve
halihazırda devam eden davalar bulunmaktadır. Grup, söz konusu
davaların muhtemel sonuçlarını hukuk müşavirlerinden alınan görüş
çerçevesinde değerlendirerek olası kazanç ve yükümlülüklere karşı
gerekli görülen karşılıkları ayırmaktadır.
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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,

BAĞIMSIZ DENETİM
Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde Gruba dâhil
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.

· Usulsüzlüklerin önlenmesi,
· Şirket genelinde süreçlerin optimize edilmesi.
İç Denetim Departmanı denetim bulgularını temel alarak süreçler,
yönetmelikler ve prosedürlerle ilgili gerekli değişiklik önerilerini
sunar.

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 32.327.840 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.
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HAKİM ŞİRKET YARARINA HUKUKİ İŞLEMLER
Yönetim Kurulunca bilinen hal ve şartlara göre EWE Turkey
Holding’in 2017 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. Şirket’i 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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