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Bursagaz olarak 2012 yılı faaliyetlerimizi,
dünya
müzik
literatüründe
önemli
bir dönüm noktası olan orkestra ile
betimleyerek ulaştığımız portföye hem
kültürel anlamda destek sağlamayı hem
de Bursagaz’ın dev ve başarılı bir orkestra
gibi yüzde yüz uyum içerisinde çalıştığını
vurgulamayı hedefledik.
Bursagaz described its activities in 2012 by using
orchestra, which is an important milestone in global
music literature, in order to provide cultural support
to its portfolio and to emphasise that Bursagaz has
been working in complete harmony just like a giant
and successful orchestra.

Vizyon
VizyonVizyon
Our
V
ision
Our V isionOur V ision
MisyonMisyon
Our Mission
Misyon
Our Mission
VİZYON
Doğalgaz dağıtımında dünya klasmanında örnek
bir kuruluş olmak, grup şirketlerine sinerji
yyaratacak
aratacak müşteri portföyünü kazanmak

Our Vision
TToo be a world class company in natural gas
distribution and to create synergy by playing a
distribution
crucial role for other distribution activities.
crucial

MİSYON
Sürdürülebilir ve güvenli doğalgaz arzı sağlamak
ve ilkleri başararak; yasal mevzuatlara uygun,
kaliteli, çevreci, çözüm odaklı dağıtım hizmeti
sunmak.

Our Mission
Creating Bursagaz as an innovative, teamdriven company that offers high quality natural
gas distribution service to its customers with
trustworthiness and a fair price, while also making
a difference by being respectful to all rights and
laws, future generations and the environment, and
by providing social benefits to the wider community.

Our Mission

Değerler V aluesV alues
Değerler
Değerler V alues
DEĞERLER
• Süreklilik
• Paydaşlara Değer Yaratma
• Sonuç Odaklılık
• Sosyal Duyarlılık
• Profesyonellik
• Teknolojik Başarı
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VALUES
• Continuity
• Creating Value for Stakeholders
• Result-Oriented Work
• Social Sensitivity
• Professionalism
• Technological Success
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Bölgesel odaklı ve yenilikçi hizmet sağlayıcısı olan EWE; enerji,
telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarında faaliyet
göstermektedir. Bu üç alanı tek çatı altında toplamayı başaran
EWE Grubu, akıllı enerji sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi
faaliyetlerinde mükemmel bir konuma sahiptir. Bireysel ve kurumsal
müşterilere yönelik yenilikçi ürün gamı ile EWE, geleceğin enerji
tedariğini mümkün olan en yüksek sürdürülebilirlik, verimlilik
ve güvenilirlikle şekillendirmektedir.

The regional focused and innovative service provider EWE operates in the
fields of energy, telecommunication and information technologies. The EWE
Group that succeeded in collecting these three fields under one roof has a
perfect stance in developing and operating smart energy systems. EWE has
an innovative product range of individual and institutional customers and it
structures future’s energy supply at the most possible sustainability,
productivity and reliability.

9.000’den fazla çalışanı ve 8 milyar Avro’nun üzerinde
satışı ile EWE, Almanya’nın en büyük kamu hizmeti
veren şirketlerinden biridir. Grubun merkezi Aşağı
Saksonya’da Oldenburg kentindedir ve çoğunluk
mülkiyeti yerel hükümete aittir. Kuzey Batı Almanya,
Brandenburg ve Rügen’da yaklaşık 1,5 milyon müşteriye,
Polonya ile Türkiye’nin bazı bölgelerinde elektrik ve doğalgaz
tedariği yapmakta; 650.000 müşteriye de telekomünikasyon hizmetleri
sağlamaktadır. Bunu sağlamak için EWE Grubu’na bağlı çeşitli şirketler
180.000 kilometreden daha uzun olan enerji ve telekomünikasyon
şebekelerini işletmektedir. Ayrıca EWE’nin iştirak şirketi olan BTC,
Almanya’nın en önemli 15 IT hizmet sağlayacasından biridir.

EWE has more than 9.000 employees and over 8 billion Euro sales
and it is one of the largest companies of Germany that renders
public services. The headquarters of the Group is in Oldenburg,
Lower Saxony and its majority ownership belongs to the regional
government. They supply electricity and gas for about 1.5 million
customers in Northwestern Germany, Brandenburg and Rügen and in
some regions of Poland and Turkey and render telecommunication services
for 650.000 customers. In order to provide these services various companies
affiliated to EWE Group operate energy and telecommunication networks
longer than 180.000 kilometers. Besides, EWE’s affiliation BTC is one of most
prominent 15 IT service suppliers of Germany.
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EWE TURKEY HOLDİNG A.Ş.
Türkiye’de EWE AG yatırımları, EWE Holding bünyesinde yapılmaktadır.
EWE Holding, Türkiye’de grup şirketlerinin koordinasyonu ve
konsolidasyonundan sorumlu olup, enerji piyasasındaki yeni yatırım
fırsatlarını değerlendirmektedir.

EWE TURKEY HOLDING CO.
EWE AG investments in Turkey are made within the body of EWE Holding.
EWE Holding is responsible for the coordination and consolidation of the group
companies in Turkey and they evaluate new opportunities for investment in the
energy market.

Türkiye’de uzun vadeli enerji faaliyetlerine odaklanan EWE’nin
yatırımlarındaki temel amaç, doğalgaz sektörünün liderlerinden biri
olarak, müşteri odaklı yaklaşımı ile enerji piyasasında önemli bir
oyuncu olmaktır. EWE Holding, Almanya ve Türkiye arasında
teknoloji transferi ile desteklenen mükemmel ve
yenilikçi iş modelleriyle büyümeyi hedeflemektedir.

EWE focuses on long term energy operations in Turkey and as one of the
leaders of the natural gas sector, the main aim in its investments is becoming a
significant player in the energy market with its customer focused approach.
EWE Holding also aims at growing with perfect innovative models
that are supported with the technology transfer between
Germany and Turkey.

EWE Holding’in çoğunluk hissedarı olduğu
Bursagaz ve Kayserigaz, doğalgaz dağıtım
sektöründe hem teknolojik hem de
operasyonel anlamda sektöre ve müşterilerine
sundukları yenilikler ile öncü şirketler
konumundadırlar. Kaliteli hizmet ve müşteri
memnuniyeti anlayışıyla faaliyet gösteren
şirketler, kısa sürede gerçekleştirdikleri
şebeke yatırımları ile lisans alanlarındaki konut
ve sanayi müşterileri potansiyelinin çoğunluğuna
doğalgaz kullanım imkanını sağlamıştır. Bu süreçte
EWE Grubu’nun teknoloji, bilgi işlem ve pazarlama
alanlarındaki uzmanlığı, şirketlerin faaliyetlerinde, yapısal
olarak daha güçlü olmalarında büyük rol oynamıştır.

Bursagaz and Kayserigaz, of which EWE Holding
is the principal shareholder, stand prominently
in the natural gas distribution sector with the
innovations they provide for their customers, both
in technological and also operational terms. The
companies operate with a qualified service and
customer satisfaction understanding and with the
network investments they accomplished in a short
time they have provided opportunity for natural
gas usage for the majority of the house and industry
customers potential in their area of license. The expertise
in technology, information technologies and marketing of
EWE Group during this process has played a significant role in
making the companies structurally stronger in their operations.

Doğalgaz toptan satış piyasasında faaliyet gösteren EWE Enerji,
gelişmekte olan sektöründe çok kısa zamanda teknik ve operasyonel
uzmanlığı ile sektörüne değer katan güvenilir bir oyuncu olmuştur.
Enerji piyasasında kaliteli hizmet öngörüsüyle 2012 yılında faaliyetlerine
başlayan Enervis, altyapı ve dağıtım firmalarının yanısıra enerji
verimliliği ve perakende piyasa faaliyetleri ile bireysel müşteri merkezli
hizmetlerini de hedeflemektedir.

EWE Enerji operates in the natural gas wholesale trade market and in a very
short time it has become a reliable player in the developing sector that adds
value to the sector with its technical and operational expertise. Enervis started
its operations in 2012 with the perspective of qualified service in the energy
market and besides the infrastructure and distribution companies, it also aims
at individual customer focused services with energy productivity and retail
market operations.

EWE Grubu’nun 80 yıla dayanan tecrübe ve bilgi birikimi ve Türkiye’de
faaliyet gösteren şirketlerinin oluşturduğu sinerji ile EWE Enerji,
hızla gelişen enerji piyasasında uzman olduğu alanlarda liderliği
hedeflemektedir.

With the experience and knowledge accumulation of 80 years of the EWE
Group and the synergy made up by the companies operating in Turkey, EWE
Enerji is aiming at leadership in the fast developing energy market in the fields
of its expertise.

Bu çerçevede grubun öngörüleri:
• Doğalgaz dağıtım sektöründe müşteri odaklı ve kaliteli hizmet
		 anlayışıyla büyümek
• Gelişmekte olan doğalgaz ve elektrik toptan satış pazarında
		 mevcut bilgi birikimi ve uzmanlığı ile ülke çapında güvenilir bir
		 tedarikçi olmak
• Orta vadede doğalgaz ve elektrik piyasasında başta mevcut
		 dağıtım bölgelerinde olmak üzere, perakende satış faaliyetlerinde
		bulunmak
• EWE Grubu’nun yeraltı doğalgaz depolama bilgi birikimini,
		 yatırım ve işletme alanlarında değerlendirmek

The visions of the group within this framework are:
• Being customer focused and of high quality in the natural gas
		 distribution sector
• Being a reliable supplier country-wide in the developing natural
		 gas and electricity wholesale trade market with its existing
		 knowledge accumulation and expertise
• Carrying out retail sale activities primarily in the current distribution
		 regions in the natural gas and electricity markets in medium term
• Putting to good use the EWE Group’s underground natural gas
		 storage knowledge accumulation in the fields of investment and
		 business

EWE ENERJİ A.Ş. (Eski Adıyla EWE Doğalgaz A.Ş.)
EWE Enerji, EWE Grubu’nun Almanya’daki portföy yönetimi tecrübesi
ve Türkiye doğalgaz dağıtım sektöründeki güçlü konumundan destek

EWE ENERJİ CO. (Former Title EWE Doğalgaz CO.)
EWE Enerji gained support from the EWE Group’s portfolio management
experience in Germany and its strong stance at the natural gas distribution
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alarak kısa sürede piyasanın önde gelen oyuncularından biri haline
gelmiştir.
2009 yılından beri doğalgaz tedarik segmentinde faaliyet gösteren EWE
Enerji, EPDK’dan almış olduğu 30 yıl süreli doğalgaz toptan satış lisansı
ve 10 yıl süreli spot LNG ithalat lisansı ile yurt çapındaki müşterilerine
güvenilir ve ekonomik koşullarda doğalgaz arzı sağlamaktadır.
Sahip olduğu kısa ve uzun vadeli kontratlarla çeşitlendirilmiş dengeli
bir portföy oluşturan EWE Enerji, Türkiye’nin her yerindeki serbest
tüketicilere, organize sanayi bölgelerine, enerji santrallerine ve dağıtım
şirketlerine uygun tedarik çözümleri sunmaktadır.
Yetkin ve dinamik kadrosuyla doğalgaz piyasasında yenilikçi tedarik
çözümleri üreten EWE Enerji, müşterilerin ihtiyaçlarına göre
yapılandırılmış esnek tedarik opsiyonları sunmaktadır.
EPDK’dan yakın zamanda Elektrik Tedarik Lisansı da alan EWE Enerji,
2013 yılının içerisinde elektrik pazarlama ve satış faaliyetlerine de
başlayacaktır.
EWE Enerji Türkiye piyasasının liberalleşme amacına uygun olarak
teknik ve operasyonel altyapısını güçlendirmekte ve bunun için EWE
Grubu’nun Almanya’daki 80 yılı aşkın enerji tedarik tecrübesinden
destek almaktadır.
KAYSERİGAZ
EWE grup şirketi olan Kayserigaz, doğalgaz dağıtım ve pazarlama
sektöründe, uluslararası işbirliklerine ve iş ortaklıklarına hazır,
esnek yapısı ile üstlendiği projelerde, teknolojik değişimleri izleyerek
kullanabilen, mühendislik birikimi ve teknolojik uygulamaları ile
projelerini planlandığı şekilde zamanında tamamlayan bir şirkettir.
Kuruluşun ana iştigal konuları, doğalgaz piyasasında faaliyet göstererek;
ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak şehirde dağıtım şebekesinin
planlanması, projelendirilmesi, inşası, işletilmesi, bakımı, genişletilmesi
ve doğalgazın serbest tüketicilere teslim edilmek üzere nakli ve
perakende satışı ile müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyetidir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, ilk doğalgaz dağıtım ihalesi
olma özelliğine sahip, Türkiye doğalgaz piyasasının önemli bir kilometre
taşıdır.
Kayserigaz; Kayseri’nin her caddesine, her sokağına doğalgaz hizmetini
ulaştırmış ve şehrin imarlı alanlarının tamamında sürekli, emniyetli,
güvenli doğalgaz arzını sağlamaktadır.
Müşterisine ve hizmet kalitesine verdiği önemi, ISO 9001 Kalite, çevreye
ve çalışanlarına olan duyarlılığını ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği, müşterilerine bilgilerinin koruma altında olduğu
güvencesini ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve müşteri odaklı yaklaşımını
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri’ni uygulayarak
vurgulamaktadır. Entegre yönetim sistemiyle yönetim disiplinlerini tek
bir çatı altında toplayarak bir bütünsellik içinde yönetmektedir.
SAP ve SAP modülleri gibi dünyadaki en büyük şirketlerin kullandığı ERP
sistemlerinin yanı sıra doküman yönetim sistemi, coğrafi bilgi sistemi,
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sector in Turkey and has become a leading player in the market in a short time.
EWE Enerji has been operating in the natural gas supply segment since 2009
and it provides natural gas for its domestic customers in reliable and economic
conditions with its natural gas wholesale trade license for 30 years obtained
from EPDK and with its spot LNG import license for 10 years.
EWE Enerji has a balanced portfolio diversified with its short- and long-term
agreements and it provides suitable supply solutions for eligible customers,
organized industrial zones, energy plants and distribution companies Turkeywide.
EWE Enerji that generates innovative supply solutions in the natural gas
market with its competent and dynamic staff offers supply options structured
according to the needs of its customers.
Recently EWE Enerji has obtained Electricity Supply license from EPDK and it
will start electricity marketing and sale activities in 2013.
EWE Enerji is strengthening its operational infrastructure in line with the
liberalization target of the Turkish market and receives support from the 80year long energy supply experience of EWE Group.
KAYSERİGAZ
Kayserigaz, an EWE group company, is ready for international collaborations
and business partnerships in the natural gas distribution and marketing sector.
With its flexible structure it follows up and uses technological innovations at
the projects it undertakes and it completes its projects as planned with its
engineering accumulation and technological implementations.
The areas of activity of the establishment are planning, project designing,
construction, operation, maintenance, expansion of the distribution network in
the city in accordance with the relevant law and legislations in the natural gas
market, transportation of the natural gas to be delivered to eligible customers
and its retail sale and carrying out customer services.
Kayserigaz is the first natural gas distribution bid of the Energy Market
Regulatory Board and it is an important milestone of the Turkish natural gas
market.
Kayserigaz has taken the natural gas service to all roads and streets of Kayseri
and it provides continuous, safe and reliable natural gas supply in all the
improved land of the city.
It ermphasizes the significance it attaches to its customers and service quality
with ISO 9001 Quality, its sensitivity to the environment and employees with ISO
14001 Environment and OHSAS 18001 Job Health and Safety, the assurance
to its customers that their information is under protection with ISO 27001
Information Security and its customer focused approach with ISO 10002
Customer Satisfaction Management Systems. It collects the management
disciplines under one roof with an integrated management system and
manages them in integrity.
Besides the ERP systems such as SAP and SAP modules used by the world’s
biggest companies, it uses the document management system, geographical
information system, map info, vehicle tracking system, IVR and call center
system, mobile collection, online project approval system, online subscription
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mapinfo, araç takip sistemi, IVR ve çağrı merkezi sistemi, mobil tahsilat,
online proje onay sistemi, online abonelik randevu, dijital doğalgaz
açma, dijital ihbar izleme sistemlerini de sektöründe edindiği öncü
konuma örnek teşkil eden teknolojik yapılar olarak kullanmaktadır.

appointment, digital gas powering and digital notice tracking systems as
technological structures, which are the examples of its leading standing in its
sector.

Müşteri memnuniyetini tüm süreçlerinin odağına alan Kayserigaz, SAP
CRM Utilities sistemi ile İş İletişimi Yönetimi (BCM) entegrasyonunu
da gerçekleştirerek Çözüm Noktası’nı kurmuş, müşterileri ile olan tüm
iletişim kanallarını tek platformda yönetebilmektedir. Çözüm noktası,
müşterilerin soru ve sorunlarına direk çözüm üretmektedir. Bağımsız
kuruluşların gerçekleştirdiği anketlerde %98’lere ulaşan memnuniyet
oranlarına sahiptir.

Kayserigaz places customer satisfaction in the focus of all its processes and it
actualized the Business Communication Management (BCM) integration with
the SAP CRM Utilities system and established the Solution Point and manages
all communication channels with its customers on one single platform. The
solution point generates solutions directly for the questions and problems of the
customers. It has customer satisfaction rates of about 98% in the surveys made
by independent institutions.

ENERVİS ENERJİ SERVİS A.Ş.
EWE grup şirketi olan Enervis, enerji ve dağıtım sektöründe servis
sağlayıcısı olarak faaliyetlerine 2012 yılında başlamıştır. Merkezi
İstanbul’da olan Enervis, mevcutta Bursa ve Kayseri şubeleri ile
servis faaliyetlerini sürdürmektedir. Halihazırda iç tesisat kontrol,
sayaç kalibrasyon, sayaç okuma, doğalgaz kesme-açma, eğitim ve
sertifikalandırma konularında faaliyet gösteren Enervis; 200’ün
üzerinde çalışanı ile enerji hizmet sektörünün öncü kuruluşları arasında
yer almayı hedeflemektedir.

ENERVİS ENERJİ SERVİS CO.
Enervis is an EWE group company and it started its activities as a service
provider in the energy and distribution sector in 2012. Its headquarters is in
Istanbul and currently it runs its activities with its Bursa and Kayseri branches.
At the present time it operates in the fields of interior piping control, meter
calibration, meter reading, gas shut off - powering, training and certification.
With more than 200 employees, Enervis is aiming at becoming one of the
leading institutions of the energy services sector.

Enervis’in kuruluş amacı; öncelikli olarak doğalgaz dağıtım sektörü
olmak üzere; elektrik, su, telekomünikasyon ve diğer enerji ve dağıtım
faaliyet alanlarında kontrol, denetleme, müşavirlik, danışmanlık, bilgi
işlem hizmetleri, tasarım, projelendirme, yapım, revizyon, bakımonarım hizmetleri, sanayi tesisatlarının ve çelik hatların tahribatsız
muayene müşavirliği, sayaç kalibrasyon, sayaç okuma ve uzaktan sayaç
okuma faaliyetleri, tahakkuk ve faturalandırma hizmetleri ve benzeri
müşteri hizmetleri ile enerji verimliliği danışmanlığı, enerji verimlilik
iyileştirmelerine yönelik taahhüt işleri ve ilgili faaliyetlerde bulunmaktır.

The establishment aim of Enervis is control, inspection, consultancy, information
processing services, design, project design, construction, revision, maintenancerepair, non-destructive testing consultancy of industry installations and steel
lines, meter calibration, meter reading and distance meter reading activities
primarily in the natural gas distribution sector; accrual and invoicing services
and other similar customer services, energy productivity consultancy, contract
work on energy productivity improvement and other similar activities.

Enervis, enerji piyasasının ihtiyaç duyduğu hizmetleri; EWE AG’nin
Almanya tecrübesi ve know-how’ı ile Türkiye’deki EWE Grubu
olarak sahip sektörel bilgi birikimi, tecrübeli insan kaynağı ve gelişmiş
teknolojik altyapı ile müşteri memnuniyetini esas alarak rekabetçi
koşullarda sunmayı amaçlamaktadır.

Enervis aims at offering the services that the energy market needs with the
Germany experience of EWE AG and their know-how, and Enervis’ sectoral
information accumulation, experienced human resources and advanced
technological infrastructure in competitive conditions as the EWE Group in
Turkey, taking customer satisfaction as the basis.

SERMAYE YAPISI / CAPITAL STRUCTURE
EWE TR HOLDİNG

BURSAGAZ

KAYSERİGAZ

ENERVİS

%100

%80

%80

%100

%10
%10

%10
%10

EWE TR HOLDİNG A.Ş.
: 71.200.000 TL
ÇALIK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
: 8.900.000 TL
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ : 8.900.000 TL

EWE TR HOLDİNG A.Ş.
: 5.200.000 TL
ÇALIK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
: 650.000 TL
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ : 650.000 TL

1.000.000 TL.

EWE TR HOLDİNG: 1.000.000 TL.
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ÇALIK HOLDİNG

Ticari faaliyetleri 1930’lu yıllara dayanan Çalık ailesinin bir mensubu
olan Ahmet Çalık’ın girişimleriyle 1981 yılında temelleri atılan Çalık
Holding, bugün enerji, telekom, tekstil, inşaat, finans, medya ve
madencilik sektörlerinde faaliyet göstermekte ve 17 ülkede sürdürdüğü
operasyonları ile 20 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan
Çalık Holding, Orta Asya ve Balkanlar’daki öncü Türk
yatırımcılardan biri olarak faaliyetlerini sürdürmekte, yıllık
cirosu yaklaşık 3 milyar Amerikan Doları’na ulaşmaktadır.
Konsolide aktif büyüklüğü 7 milyar Amerikan Doları’na
yaklaşan Holding, halen 20 milyar Amerikan Dolarlık proje
portfolyosu üzerinde çalışmaktadır.
Çalık Holding kurulduğu günden bu yana gerek Türkiye’de
ve gerekse faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde istikrarlı bir büyüme
sergileyerek, 2007 yılında Arnavutluk’un sabit telefon operatörü ve
internet sağlayıcısı Albtelecom’u, 2008’de Türkiye’nin en büyük iki
medya kuruluşundan biri olan Turkuvaz Medya Grubu’nu, 2010’da
Türkiye’nin 5 önemli şehrinin elektrik dağıtımını yapan Yeşilırmak
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Çalık Holding’s foundation was laid in 1981 with the initiative of Ahmet Çalık,
who is a member of the Çalık family, the commercial activities of which date
back to the 1930s. Today it operates in energy, telecom, textiles, construction,
finance, media and mining sectors and with its activities in 17 countries it
provides employment for more than 20 thousand people.
Çalık Holding, which is one of the biggest industrial establishments
of Turkey, continues its activities as one of the leading Turkish
investors in Central Asia and the Balkans and its annual
endorsement is approximately 3 billion American Dollars. The
consolidated active size of the Holding is about 7 billion American
Dollars and currently it is working on the 20 billion American
Dollar project portfolio.
Since the day it was founded, Çalık Holding displayed a consistent growth
both in Turkey and also in the other countries where it carries out its activities.
In 2007 it acquired Albtelecom, Albania’s fixed telephone operator and internet
provider, in 2008 the Turkuvaz Medya Group that is one of the two biggest
media establishments of Turkey, in 2010 the Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi
YEDAŞ, which carries out the electricity distribution of 5 significant cities of
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Elektrik Dağıtım Şirketi YEDAŞ’ı ve 2012’de de Kosova Elektrik Dağıtım
Şirketi’ni bünyesine katmıştır.
Bulunduğu her ülkede hedefini, topluma katma değer üretmek ve
ülkeye fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmek olarak belirleyen
Çalık Holding, 2012 yılında Türkmenistan’da Aşgabat şehrinin elektrik
altyapısının yenilenmesini üstlenmiş, ayrıca Gürcistan’ın ilk 230 MW’lık
doğalgaz kombine çevrim elektrik santralini kurmak üzere Partnertship
Fund ile protokol imzalamıştır. Holding, Özbekistan’da
yaptığı 478 MW’luk Navoi kombine çevrim elektrik
santralini ise yine 2012 yılında tamamlamıştır.
Faaliyet gösterdiği bütün sektörlerde ilklere imza
atan ve projelerini yenilikçi bir anlayışla yürüten
Çalık Holding, Türkiye’deki faaliyetlerini de bu
yaklaşım ile sürdürmüş 2012’de Çin’in prestijli
dergisi China Today’i Türkiye’de yayınlamaya
başlamıştır. Türkiye’de kamu ve özel sektörün
birlikte gerçekleştirdiği ilk yenileme projesi
olan ‘Tarlabaşı Kentsel Yenileme Projesi’ de yine
Çalık Holding tarafından yürütülmektedir. Çalık
Holding’in 2012 yılında başlattığı bir başka proje
ise dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri olarak
konumlandırılan İstanbul Finans Merkezi’nin ilk ve en değerli
projesi niteliğindeki, 705 bin metrekare inşaat alanı ile dünyanın en
büyük karma projelerinden biri olan Metropol İstanbul’dur.

Turkey and in 2012 Kosovo’s Electricity Distribution Company.
In each country it operates, Çalık Holding sets its aim as producing added
value for the public and actualizing projects for the benefit of the country. In
2012 it undertook the renovation of the electricity infrastructure of Ashgabat in
Turkmenistan, and also it undersigned a protocol with the Partnership Fund to
establish Georgia’s first 230 MW natural gas combined circuit electricity plant.
The Holding completed the 478 MW Navoi combined circuit electricity
plant they built in Uzbekistan in 2012.
Çalık Holding broke grounds in all the sectors it operated
and it conducts its projects with an innovative
understanding. The Holding pursued its activities in
Turkey with the same understanding and in 2012
started to publish the prestigious magazine China
Today in Turkey. The “Tarlabaşı Urban Renovation
Project” that is the first renovation project in Turkey
realized by the public and private sector is conducted
by Çalık Holding again. Another project Çalık Holding
started in 2012 is Metropol Istanbul, which is one of
the biggest combined projects of the world with its 705
thousand square meters construction area. It is considered the
first and most valuable project of the Istanbul Finance Center that has
a standing of the world’s most prominent finance centers.

Tekstil sektöründe dünyanın ilk 10 premium denim üreticisi arasında
konumlanan Çalık Holding, Türkiye denim ihracatında metrajda birinci
sırada yer almaktadır. Holding, 365 gün tam kapasite çalışan fabrikanın
üretim kapasitesini, 31,3 milyon metreden 36 milyon metreye çıkarmak
için 2012 yılında yatırım çalışmalarına başlamıştır.

Çalık Holding ranks among the first 10 premium denim producers in the textile
sector and the first in Turkey’s denim export in quantities. The Holding started
working on investments in 2012 in order to increase the production capacity
of their 365-days full capacity-working factory from 31.3 million meters to 36
million meters.

Yatırımlarını, doğruluğu kanıtlanmış büyüme stratejileri doğrultusunda
gerçekleştiren Çalık Holding, Alacer ile ortak olduğu Anagold
firmasındaki hissesini %5’ten, %20’ye çıkartmış, 2012 yılında Holding’in
ortağı olduğu Çöpler Altın Madeni’nde ise altın kaynağı 10 milyon onsa,
rezervi ise 6.5 milyon onsa ulaşmıştır.

The Holding actualizes its investments in accordance with the growth strategies,
the accuracy of which have been justified and they have increased their shares
in the Anagold company, a partnership with Alacer, from 5% to 20% and in
2012 the gold resource of Çöpler Gold Mine, of which the Holding is a partner,
increased to 10 million ounces, and the reserve to 6.5 million ounces.

Bulunduğu ülkelerde ve sektörlerde itibarı, güvenilirliği ve güçlü finansal
yapısı ile tanınan Çalık Holding, dünyanın önde gelen şirketlerinden
Rosneft, Initec Energia, Eni, Mitsubishi, EBRD, EWE, General Electric,
Alacer Gold, Qatar Holding ve Türk Telekom gibi pek çok global ve
güçlü şirket ile uluslararası işbirliği içerisindedir.

In the countries and sectors where it operates, Çalık Holding is acknowledged
with its esteem, reliability and strong financial structure and is in international
collaboration with the world’s strong and leading companies such as Rosneft,
InitecEnergia, Eni, Mitsubishi, EBRD, EWE, General Electric, Alacer Gold, Qatar
Holding and Türk Telekom.

Çalık Holding, sahip olduğu köklü kurumsal yapısı, zengin kurum
kültürü, yüksek nitelikteki insan kaynağı, öncü girişimleri, yenilikçi
yaklaşımları ve doğru stratejileri ile odaklandığı iş sahalarında lider
ve güçlü bir oyuncu olarak ön plana çıkmakta, sürdürülebilir büyüme
hedefiyle tüm iş kollarında çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Çalık Holding comes into prominence as a leader and strong player in the
business fields it focuses on with its long-established institutional structure,
rich institutional culture, high quality human resources, pioneering initiatives,
innovative approaches and correct strategies and continues its work
uninterruptedly in all business fields with the aim of sustainable growth.
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Bursa, 18 Haziran 1987 tarihinde çıkarılan 3391 sayılı yasa ile
Büyükşehir statüsüne girerken, kent merkezi de Yıldırım, Osmangazi
ve Nilüfer olarak üç merkez ilçeye ayrıldı. 2005 yılında çıkarılan 5216
sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile Büyükşehir sınırları genişletilerek,
Gemlik, Mudanya, Kestel ve Gürsu ilçeleri de merkez ilçeler arasına
katıldı. Bugün 7 merkez ilçede 2 milyona yakın bir nüfusa hizmet götüren
Büyükşehir Belediyesi, 2014 seçimlerinden sonra yürürlüğe
gidecek olan Büyükşehir Yasası ile birlikte il sınırlarının
tamamına hizmet götürecek.
Bursa’nın daha çağdaş, yaşanabilir, sağlıklı ve ulaşılabilir
bir kent olması için ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora
ve tarihi kültürel mirasa kadar her alanda yoğun bir çaba
harcayan Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği birçok
çalışma ile de Türkiye’ye örnek gösterilen belediyeler
arasında yerini çoktan aldı.
Nüfusu milyonu aşan tüm kentlerin ortak sorunu olan ulaşımın çözüme
kavuşturulması amacıyla geçtiğimiz dönemlerde başlatılan raylı sistem
yatırımlarına geride kalan 4 yılda büyük bir hız verildi. Bursaray Görükle
ve Emek hatlarının ulaşıma açılmasının ardından bu dönem programda
olmamasına rağmen inşaatına başlanan 8 kilometrelik Kestel hattında
da çalışmalar hızla ilerliyor. Bunun yanında Bursa tramvay ulaşımıyla bu
dönem tanışırken, Cumhuriyet Caddesi -Dökümhane Hamamı arasında
yolcu taşımacılığını sağlayan tramvay hattına önümüzdeki haftalarda 6,5
kilometrelik Heykel - Garaj hattı da ekleniyor. Büyükşehir tarihinde
yapılan 22 kilometrelik raylı sisteme karşılık olarak bir dönemde 26
kilometrelik raylı sistem Bursa’ya kazandırılmış oluyor.
Bunun yanında karayolu ulaşım ağının daha da genişletilmesine yönelik
çalışmalar kapsamında; planlarda olan ancak uygulamada bulunmayan
imar yolları da bir bir kente kazandırılıyor. Soğanlı 30 metrelik
imar yolu, Dağ yolu Caddesi, Vişne Caddesi, Eflak
Caddesi, Derya Caddesi, Çalı Kayapa yolu, Özlüce
Minareli Çavuş yolu gibi yeni açılan ve genişletilen
yol uzunluğu 410 kilometreyi aştı. Bunun yanında
İstanbul Bursa arasında başlatılan deniz otobüsü
seferlerinde 3 ayda 100 bin yolcu, deniz uçağı
seferlerinde de 1 ayda 2 bin yolcu hedefine
ulaşıldı.
Bursa’nın ‘tarih başkenti’ kimliğini en iyi şekilde
ortaya çıkarmak ve turizm pastasından alınan
payın büyütülmesi hedefiyle başlattığımız tarihi
ve kültürel miras çalışmalarımızla Bursa bu
alanda da bir adım öne çıktı. Bugüne kadar hayata
geçirdiğimiz 150’nin üzerindeki proje ile ilk dönem
Osmanlı eserleri bir bir ayağa kalkarken, 2300 yıllık
Bitinya surları ile 8500 yıllık Arkeopark projesi de kentin
turizm potansiyeline büyük katkı sağlıyor.
Öte yandan yaşanabilir ve sağlıklı kentlerin olmazsa olmazlarından
birinin yeşil alanlar olduğunu göz önünde bulundurarak, Bursa’ya büyük
parklar kazandırma projeleriyle bu dönem 2 milyon metrekare yeşil
alan Bursalılarla buluşuyor. 510 bin metrekarelik Hüdavendigar Kent
Parkı, 525 bin metrekarelik Kurşunlu Kumsaz Bölge Parkı, 250 bin
metrekarelik Zafer Parkı ve 310 bin metrekarelik Vakıf Kent Parkı ile
Bursa ‘yeşil’ kimliğini yeniden kazanıyor.

Bursa became a metropolis with the law no. 3391 enacted on June 18th, 1987,
and the city center was divided into three main districts; Yıldırım, Osmangazi
and Nilüfer. With the Metropolitan Municipality Law no. 5216 enacted in
2005; the borders of the Metropolis were enlarged and Gemlik, Mudanya,
Kestel and Gürsu districts were included among central districts. Currently, the
Metropolitan Municipality serves a population of around 2 million people in 7
central districts, and it will serve the whole area within the borders of the
city with the Municipality Law which will be enforced following the
elections in 2014.
The Metropolitan Municipality is making intensive efforts to
make Bursa a more modern, livable and accessible city in all
areas including transportation, environment, infrastructure,
sports and history, cultural heritage, and it has already reserved
its place among exemplary municipalities in Turkey thanks to many
projects it has carried out.
Rail system investments that were initiated in the previous periods have been
accelerated in the last 4 years in order to solve the problem of transportation,
which is a common problem in all cities with a population over 1 million
people. Following the opening of Bursaray Görükle and Emek lines, works are
proceeding rapidly also in the Kestel line of 8 kilometers, whose construction
had been started although it was not in the program of the current period. In
addition, Bursa has met tramway transportation within this period, and in the
coming weeks Heykel – Garaj line of 6,5 kilometers will be added to the tramline that enables transportation between Cumhuriyet Caddesi -Dökümhane
Hamamı. Compared to the rail system of 22 km constructed in the entire
history of the metropolis, a rail system of 26 km will have been granted to
Bursa in one period.
Moreover, within the scope of projects directed towards enlarging the highway
transportation network; roads and utilities that are already in the
plans but not in practice are being brought to the city one by one.
Roads that have been newly opened and enlarged, including
Soğanlı reconstruction road of 30 meters, Dağ yolu Street,
Vişne Street, Eflak Street, Derya Street, Çalı Kayapa
road, Özlüce Minareli Çavuş road have exceeded
410 km. Furthermore, the targets of 100 thousand
passengers in 3 months in the seabus line and 2
thousand passengers in one month in the seaplane
line between İstanbul and Bursa have been reached.
Thanks to our historical and cultural heritage projects
that we started with the objective of revealing Bursa’s
identity of a “historical capital” and increasing its share
in tourism, Bursa has taken a step further in this field
too. While, first period Ottoman works revive one by one
with more than 150 projects we have actualized so far, Bitinya
walls of 2300 years and Arkeopark Project of 8500 years contribute
largely to the tourism potential of the city.
On the other hand, considering that the green areas are an essential part of
livable and healthy cities, a green area of 2 million square meters will be brought
to the people of Bursa in this period with projects that aim at building large
parks in Bursa. Bursa is getting back its ‘green’ identity with Hüdavendigar City
Park of 510.000 sqm, Kurşunlu Kumsaz Regional Park of 525.000 sqm, Zafer
Park of 250.000 sqm and Vakıf Kent Park of 310.000 sqm.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Message From The Chairman Of The Board
Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Ladies and Gentlemen,

Değerli arkadaşlarım ve kıymetli müşteriler;

Dear friends and valuable customers;

Ağustos 2010’da yönetim kuruluna seçildiğim EWE AG’nin ve
2011’den beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiğim
Bursagaz ailesinin bir ferdi olarak sizlerle tekrar buluşuyor
olmaktan memnuniyet duyuyorum.

I’m happy to meet you once again as a member of EWE AG where
I’ve been on the board since August 2010 and part of the Bursagaz
family where I’ve been the Board Director since 2011.

Bursagaz, 2012 yılında hayata geçirdiği projelerle ve elde ettiği başarılarla
EWE AG iştirakleri arasında kendini ispatlamış ve övgüyü hak eden
bir şirket konumunda. Yönetimsel yaklaşımı, yenilikçi vizyonu, analitik
ve sonuç odaklı çalışma ekibiyle 2012’de de beklenenin çok üzerinde
performans sergilemiştir. Zirveye olan yolculuğunu gerçekleştirmiş
olduğu projelerle ve elde ettiği başarılarla sürdürmeye devam
etmektedir. Tüm bunların sonucu olarak da abone ve doğalgaz kullanıcı
sayısı, şebeke uzunluğu, müşteriye sunduğu hizmet kalitesi, teknolojik
yatırımları, tüm işbirlikçilerine verdiği güven ve dağıtım sektöründeki
tecrübesi ile sektör şirketleri arasında büyük bir prestije sahiptir.

With the projects that it completed and the achievements it gained in 2012,
Bursagaz is a proven company among EWE AG associates and deserves a lot
of credit. It exhibited a performance well beyond expectations also in 2012
with its management approach, innovative vision and analytic and resultsoriented team. It continues its journey towards the peak with its projects and
achievements. As a result, it holds a prestigious place among sector companies
with regard to the number of subscribers and gas users, network length,
customer service quality, technological investments, the feeling of trust that it
conveys to its stakeholders and its experience in the distribution sector.

Bursagaz; sürdürülebilir büyüme odaklı hareket ederek mevcut işlerini
daha da geliştirmeyi ve yeni fırsatları değerlendirmeyi kendisine
strateji olarak belirlemiştir. Bu nedenle pazardaki konumunu daha da
geliştirmesini beklemekteyiz.

Bursagaz has adopted the strategy of further expanding its existing business
by focusing on sustainable growth and evaluating new opportunities. Therefore
we expect the company to reinforce its position in the market.

Hanımefendiler, Beyefendiler; bir yılı daha başarılarla geride bırakırken
Türkiye’nin ve siz değerli Türk halkının bizler için önemini vurgulamadan
geçmek istemiyorum. Sizlerin de desteği ile Türkiye’ye katma değer
sağlamaya devam edeceğimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum.
Verdiğiniz destek ve bize olan güveniniz için de şahsım ve şirketim adına
teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda da müşterilerimizin ihtiyaç ve
beklentilerini birinci sırada tutarak hizmetlerimizi yapılandıracağımızı
bilmenizi istiyorum.

Ladies and Gentlemen; while leaving another year behind with all these
achievements, I would like to emphasise the importance of Turkey and valuable
Turkish people for us before I finish my words. I would like to say that we will
continue to provide added value to Turkey with your support. I present my
thanks on behalf of myself and my company for your kind support and for the
trust you have in us. Please keep in mind that we will again be giving top priority
to the needs and expectations of our customers when planning our services in
the coming years.

Saygılarımla,

Dr. WILLEM SCHOEBER
Yönetim Kurulu Başkanı
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Genel Müdür’ün Mesajı
Message From The General Manager
Değerli iş ortaklarımız ve paydaşlarımız;

Dear business partners and stakeholders;

Almanya’nın enerji devlerinden olan EWE AG çatısı altında bulunan
Bursagaz’da, 2010 yılından beri üç yıldır sürdürdüğüm genel
müdürlük görevim ile birlikte sizlerle 2012 faaliyet raporumuz
vasıtasıyla tekrar buluşuyor olmaktan son derece memnuniyet
duyuyorum. Ekip olarak, başarılı bir şekilde tamamlanmış olan
2012’nin haklı gururunu yaşarken, yeni başarılara imza atacağımız
2013 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz.

I am very happy to be with you again to share the 2012 activity report
in my position as the general manager that I have been holding for
three years, since 2010, in Bursagaz which is under the roof of the giant
German energy company EWE AG. As a team, while we are taking
proper pride in completing a successful 2012, we are also excited to
start the year 2013 in which we will have new achievements.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde oldukça zor
geçen bir yılı, EWE TR ve EWE TR Grup şirketlerinin yönetimlerince
alınan proaktif önlemlerin de katkısıyla Bursagaz olarak başarılı bir
şekilde geride bırakmış bulunuyoruz. Arkamızda bıraktığımız 2012
yılı, Bursagaz için oldukça yoğun ve özverili çalışmalarla geçen, bunun
sonucunda da şirketimize yeni değerler kazandıran, her anlamda
olumlu yansımaları olan bir yıl olarak geçirdik. Bu başarılarla yeni bir
yıla heyecanla, başarma azmi ile ve şirketimizi daha da ileriye taşıyacak
yepyeni projelerle giriyoruz. Kalifikasyonumuza olan güvenimiz ve siz
paydaşlarımızın desteğiyle Bursagaz olarak geleceğe emin ve kararlı
adımlarla yürüyeceğimize olan inancım tamdır.

Bursagaz has left behind a year, which was rather difficult for the whole
world and particularly for developed countries, with achievements thanks
to the proactive measures taken by the management of EWE TR and EWE
TR Group companies. The year 2013 was full of intense and devoted work
for Bursagaz, which added new values to our company and had positive
reflections in every sense. With these successes at hand, we are starting
the new year with excitement, determination for success and brand new
projects that will move our company further. I certainly believe that based
on our confidence in our qualifications and the support of our stakeholders,
Bursagaz will take safe and determined steps towards the future.

Türkiye 2012 yılında % 3,2 seviyesinde büyüdü ve geçtiğimiz yıl enerji
dahil olmak üzere özel sektör yatırımlarında artışların görüldüğü bir yıl
oldu. Bursagaz için de durum aynıydı. Yıl boyunca alt yapı, teknoloji ve
sistemsel olarak niteleyebileceğimiz birçok yatırım gerçekleştirdik.

In 2012, Turkey grew by 3.2% and last year was a year of increasing
private sector investments including energy. It was the same for Bursagaz.
During the year we realised many infrastructure, technology and systemic
investments.

GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi), SCADA (Şebeke İzleme ve Kontrol
Merkezi), SAP Entegrasyonu ve DAP (Dijital Arşiv Projesi), Zirve
Projesi (EWE Grup şirketlerinin SAP ve yönetim-müşteri sistemlerinin
konsolidasyonu) yatırımları ile sektörde rol model olmaya devam ettik.
Bundan sonraki süreçte de bu alanda katma değer oluşturacak yeni
projeler ile yolumuza devam edeceğiz.

We continued to be a role model in the sector with GIS (Geographical
Information System), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition),
SAP Integration and DAP (Digital Archive Project), Summit Project
(consolidation of SAP and management-customer systems in EWE Group
companies) investments. From now on, we will progress with new projects
that will create added value.

Bursagaz için 2012 yılı teknolojik yatırımların ağırlık kazandığı bir yıl
oldu. Bu anlamda projelerimizi devreye alarak kazanımlarını görmek
önemli beklentilerimiz arasında yer alıyordu. Bugün bunu başarmanın
ötesinde sistemler arası entegrasyona geçmenin verdiği mutluluğu ve
oluşturduğu verimi yaşıyoruz.

For Bursagaz, the year 2012 was a year focused heavily on technological
investments. In that sense, it was among our important expectations to
commission our projects and see the acquisitions. We experience, beyond
this feeling of achievement, the happiness and the efficiency resulting from
shifting to integration among systems.

Her zaman olduğu gibi 2013’e de yeni amaçlar ve yeni hedefler ile
giriş yapacağız. 2012 yılı içerisinde tamamladığımız projelerimize, 2013
yılında yenilerini ekleyerek, sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz.

Just like the previous years, 2013 will start with new goals and new
objectives. The projects that were completed in 2012 will be enhanced with
new ones planned for 2013 and we will continue to be the sector leader.
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Değerli paydaşlarımız;

Dear stakeholders;

Stratejik planlama süreçlerimizin en etkin yansımalarını şebeke
operasyonlarımız oluşturmaktadır. Bu alanda ön plana çıkan
faaliyetlerimizden biri de Acil 187 operasyonlarımız. 2012 yılında Acil 187
hizmet memnuniyet düzeyimiz yüzde 97’nin üzerinde gerçekleşti ve sadece
memnuniyet alanıyla yetinmekle kalmayıp doğalgaz dağıtım şirketleri
arasından en kısa sürede müdahale ulaşımı sağlayan şirketler arasında yer
aldık. Bu başarımızı sürdürülebilir kılmak adına da YOLBİL adını verdiğimiz
GPS entegrasyonlu ve SAP üzerinden otomatik iş emri açıp kapatabilen bir
sisteme geçiş yaptık.

The most effective reflection of our strategic planning processes is our network
operations. One of our outstanding activities in this field is our Emergency 187
operation. In 2012, our level of satisfaction obtained from Emergency 187 services
was above 97% and, above and beyond satisfaction, we were among the natural
gas distribution companies that provided the shortest response time. In order to
make this success sustainable, we shifted to a system with GPS integration called
YOLBİL which can automatically open and close job orders through SAP.

Parasal büyüklüğü yaklaşık 13,5 milyon TL olan ve şehrin büyümesine paralel
olarak sürekli devam eden şebeke yatırımlarımız, 2012 yılında da 175 kilometre
yeni doğalgaz şebeke hattı imalatı ile yılı kapattı. Şebeke yatırımlarımızın yanı
sıra özellikle doğalgaz güvenliğine yönelik teknolojik yatırımlarımıza son 3 yılda
daha da fazla önem verdik. 2012 yılında devreye aldığımız yaklaşık 3 milyon
Euro’luk yatırımla tüm doğalgaz şebekemizi tek bir merkezden izleme ve
gerektiğinde uzaktan müdahale edebilme özelliğine sahip SCADA yatırımımız
bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir.
Elbette sadece operasyonel anlamda değil müşteri memnuniyeti anlamında
da elde ettiğimiz sonuçlar bizim için son derece tatmin edici. Evsel müşteri
memnuniyetinde yüzde 75 düzeylerine, sanayi ve toplumsal algılamada ise
yüzde 85’in üzerinde bir algı performansına ulaşmış olmak bizim için son
derece önemli.
Operasyonel ve memnuniyet alanlarında başarı sağlamış olmanın yanında
proje bazlı yönetim modelimizin uygulanması ile de yönetsel bir başarı elde
ettiğimizi söylemek mümkün. 2012 yılında 28 farklı projeye imzamızı attık. Bu
anlamda operasyonel ve yönetsel projelerin buluştuğu büyük bir havuzumuzun
olduğunu ifade edebiliriz.
Sizlerin de bildiği üzere ilkleri başaran bir şirket olmak ve teknolojik yatırımları
kullanarak verimliliğimizi ve performansımızı artırmaya odaklanmak,
Bursagaz’ın ana felsefesi haline geldi. Bizler de bu yöndeki plan ve projelerimizi
hayata geçirmeye öncelik veriyoruz. 2013 yılında operasyonel anlamda bu
teknolojiden faydalanmanın yanında müşteri sadakatini artırmaya yönelik
programlarımız ile de daha yoğun bir şekilde Bursa halkı ile buluşacağız. 35
bin BBS yeni abone ve 40 bin BBS yeni doğalgaz kullanıcı hedefimizin yanında,
toplam doğalgaz hacminde 3 milyar metreküpe ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii ki
bu hedeflerimizle birlikte bu anlamda kesintisiz ve güvenli doğalgaz arzı sunma
taahhüdümüzü de işletme operasyonlarımız ile destekliyor olacağız. 2013 yılı
bizim için yine pek çok yeni projenin hayata geçirileceği bir dönem olacak.
2013’de de 2012 yılında olduğu gibi hem operasyonel hem de yönetsel itibar
projelerine ağırlık veriyor olacağız.
Bursagaz olarak sürekli üreten, teknolojiyle paralel olarak ve son teknolojiyi
kullanarak kendini daima geliştiren bir şirketiz. Elbette hali hazırda başlamış
ve başlaması planlanmış birçok projemiz var. Yine sektörde daha önce
uygulanmamış bir projeyi 2013 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2013 yılı
projelerimizi ayrıntılarına girmeden şu şekilde sıralayabilirim.
Bursa veya Bursa çevresini etkileyebilecek bir afet durumda doğalgaz boru
hattı ve ekipmanlarında meydana gelebilecek olası hasarlara müdahale ve afet
sonrası tekrar güvenli doğalgaz arzının sağlanması amacıyla Bursagaz Afet
Durum Yönetim mekanizmasını hayata geçireceğiz.
BI-BW projesiyle, ileride liberalleşecek piyasa, olası multi-utility genişleme,
gruba katılabilecek yeni şirketler ve pazar verilerinin raporlanması ve analizinin
yapılmasını hedefliyoruz. Bu projemizle stratejik ve operasyonel karar verme
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Our network investments, which have a financial size of about 13,5 million TL
and are in continuous progress in parallel with the growth of the city, completed
2012 with 175 kilometres of new natural gas network line production. For the
last 3 years, besides our network investments, we focused especially more on
technological investments for natural gas safety. The best example is the SCADA
investment of 3 million Euros we commissioned in 2012 which is able to monitor
the entire natural gas network from a single centre and respond remotely when
necessary.
The results we obtained not only in operational sense but also in terms of customer
satisfaction are very pleasing for us. It is very important for us to have reached a
perception performance of 75 percent in domestic customer satisfaction and over
85 percent in industrial and social perception.
Besides being successful in operational and satisfaction areas, we can say that
we have gained a managerial achievement in the application of our project based
management model. In 2012 we brought in 28 different projects. In that sense, it
can be said that we have a large pool where operational and managerial projects
are collected.
As you know, it has become the main philosophy of Bursagaz to be a company
that achieves firsts and to focus on increasing efficiency and performance by using
technological investments. We give priority to completing these kinds of plans and
projects. In 2013, besides making use of this technology in the operational sense,
we will contribute to citizens of Bursa more intensely with programs targeted at
customer loyalty. Apart from our objective of 35 thousand BBS new subscribers
and 40 thousand BBS new natural gas users, we are planning to reach a total
natural gas volume of 3 billion cubic meters. Of course, along with these objectives,
we will use our operations to support our commitment to ensuring continuous
and safe natural gas supply. 2013 will be a period in which we will again be
implementing many new projects. Just like in 2012, in 2013 we will be focusing on
both operational and managerial reputation projects.
Bursagaz is a company that is engaged with continuous production and that
always improves itself using the most advanced technology. Of course, we have
many projects that have already started or are about to start. We are planning
to complete a project in 2013, which is unprecedented in this sector. I can mention
our projects for 2013 as follows, without giving details.
We will operate Bursagaz Emergency Management mechanism in order
to respond to any breakdowns that may happen in natural gas pipelines or
equipment in a case of an emergency that may affect Bursa or its surroundings
and to resume safe natural gas supply after the emergency.
With BI-BW project we plan to report and analyse future liberalisation of market,
potential multi-utility expansion, new companies that may join the group and
market data. This project will allow us to transform all existing raw data into
meaningful information in order to support strategic and operational decision
making processes. We are planning to establish a fast and parametric budgeting
and simulation system by creating a BPC model that is integrated with existing
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süreçlerini desteklemek amacıyla mevcut tüm ham verilerin anlamlı bilgi haline
dönüştürülmesi sağlanacak. Mevcut SAP R3 (MM, PP, FI, HR, AA) modülleri ile
entegre, bütçe kullanıcılarına esnek ve hatasız giriş yapabilme imkanı sağlayan,
bir BPC modeli oluşturarak hızlı, parametrik bir bütçeleme ve simülasyon
sisteminin oluşturulmasını amaçlıyoruz.
Ayrıca 2013 yılında ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Belgesi’ni almayı
hedefliyoruz. Bursa potansiyel tespiti isimli projemiz ile Bursa mücavir alan
sınırı içinde bulunan ilçelerdeki potansiyel bina abonesi ile güncel bina ve servis
kutu tipi bilgisine sahip olmayı amaçlıyoruz. Mobil İş Gücü Yönetimi Projesi ile
Bursagaz personelinin zaman açısından optimum olarak çalışmasını ve bakım
araçlarının günlük olarak yaptığı yoldan tasarruf etmesini hedefliyoruz.
Çözüm noktası, çağrı merkezi ve telefonla anket süreçlerinde CRM
uygulamalarının devreye alınarak iş süreçleri optimizasyonun sağlanması,
entegre insan kaynakları uygulamalarına adaptasyonun sağlanması, Bursagaz
veri kalitesi, müşteri evraklarının tamamlanması, ofissiz hizmet ve yeni genel
müdürlük binamızın yapımı 2013 yılı projelerimiz arasında yer almaktadır.
2023 yılı Türkiye için önemli hedeflerin konumlandığı bir yıl. Bu hedeflere
ulaşmak amacıyla her yıl en az 5 milyar dolarlık bir yatırımın planlanması
gündemde ve elbette bu yatırımların özel sektör aracılığıyla yapılandırılması
bekleniyor. Türkiye 2023 stratejileri kapsamında yenilenebilir enerji kaynak
kullanımını yüzde 30 düzeyine çıkarmayı hedefliyor ve yüzde 70’lik enerji
payında ise yüzde 20’lik bir enerji tasarrufunu planlıyor. Türkiye genelinde bu
planlamalar yapılırken Bursa’nın ilerleyen dönemde de sanayi bazlı yapısının
devam edeceğini ve daha da artan bir enerji ihtiyacı oluşacağını şimdiden
öngörmek mümkün. Biz Bursagaz olarak bu artan enerji ihtiyacını karşılama
adına proaktif davranarak şehir giriş istasyon yedeklemelerimizi tamamlamış
bulunuyoruz. Bu anlamda 2023 yılında toplam doğalgaz hacmi 4 milyar
metreküpün üzerinde olan bir Bursa için doğalgaz dağıtıyor olacağız. Bütün
bu sanayileşme sürecinin yanında Türkiye’de nüfusun 2020-2025 yılları
arasında yaklaşık 3.7 milyon artacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Bursa’da
meydana gelecek artış ile birlikte hane sayısında da bir artış yaşanacak olup
konut abone sayısının da buna müteakip artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla
araştırmalarımız sonucunda elde ettiğimiz bireysel tüketim düzeyleri bize
bir milyon doğalgaz kullanıcıya ulaşma hedefini gösteriyor. Bu hedeflerimize
ulaşmak için bugünden çalışmaya başladık ve ilerleyen dönemlerde de
Bursagaz’ın adını 2023 hedefleri ile sık sık duyacağınıza şüphemiz yok.
Değerli paydaşlarım;

SAP R3 (MM, PP, FI, HR, AA) modules and at the same time giving budget users
the opportunity of flexible and error-free entry.
Also in 2013, we are planning to obtain ISO 22301 Business Continuity
Management certificate. With our project titled identification of Bursa’s potential,
we aim to collect information about the potential building subscribers and service
box types in the towns within the boundaries of Bursa. The Mobile Labour
Management Project is aimed at making Bursagaz personnel use time in an
optimum way while working and also to save the distance travelled daily by the
maintenance vehicles.
Ensuring business processes optimization by commissioning CRM implementations
in processes of solution point, call centre and telephone survey, adapting to
integrated human resources applications, Bursagaz data quality, completing
customer documents, non-office service and construction of the new general
management building are among our projects for 2013.
2023 is a year with important targets for Turkey. Every year at least 5 billion
dollars of investment must be made in order to attain these targets and these
investments will be structured through the private sector. Turkey has aimed
to increase its renewable energy resource use to 30 percent as part of 2023
strategies and is planning an energy savings of 20 percent in 70 percent energy
share. While this planning is made for Turkey overall, it is possible to foresee
that the industrial-based structure of Bursa will continue in the future and there
will be an increasing requirement for energy. Bursagaz acted proactively and
completed its city entrance station backups in order to meet the increasing
energy demands. In that sense, in 2023 we will be distributing natural gas to a
Bursa whose total natural gas volume is more than 4 billion cubic meters. Besides
all this industrialisation process, Turkey’s population is estimated to increase by
about 3.7 million between 2020 and 2025. In that scope, with the increase in
the population of Bursa the number of households will also increase and the
number of house subscribers will increase consequently. Therefore the individual
consumption levels that we found as a result of our researches indicate a target
of 1 million natural gas users. We started to work now in order to reach these
targets and we will make you hear the name of Bursagaz with 2023 targets in
the future.
Dear stakeholders;

Tüm bu hedeflerimizi; başarma azmimiz ve personel kalitemizin yanında
Bursa’ya ve Bursalı’ya verdiğimiz değerle ve en önemlisi siz kıymetli
paydaşlarımızın desteği ile gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

We believe that we will achieve all of these targets with our determination for
success and qualified personnel as well as the appreciation we have for Bursa and
for the citizens of Bursa and, most importantly, with the support of our valuable
stakeholders.

Saygı ve hürmetlerimle…

With my sincere regards…

Saygılarımla,

AHMET HAKAN TOLA
Bursagaz Genel Müdürü
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Dr. Willem SCHOEBER

Dr. Willem SCHOEBER

Dr. Willem Schoeber EWE AG’nin Yönetim Kurulu’na
Ağustos 2010’da seçilmiş ve Bursagaz Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na da Aralık 2010 getirilmiştir. SWB ile iş birliği,
Holding’in konvansiyonel elektrik üretim faaliyetleri ve
Polonya ile Türkiye işlerinden sorumludur. SWB’ye katıldığında
enerji sektöründe otuz yıllık bir tecrübesi olan Schoeber
Shell Holding’de birkaç ülkede yöneticilik pozisyonlarında
çalışmıştır. EWE AG yönetim kuruluna katılmadan önce
bağlı şirketler grubundan SWB AG’de CEO görevinde
bulunmuştur. 1943’de Hollanda’da doğan Schoeber kimya
mühendisliği alanında da doktora derecesine sahiptir.

Dr. Willem Schoeber was appointed to EWE AG Board of
Directors in August 2010 and was selected as Bursagaz
Chairman of the Board of Directors in December 2010. He is
in charge of cooperation with SWB, conventional electricity
generation activities of the Holding and business with Poland and
Turkey. Schoeber, who had thirty years of experience in energy
sector when he joined SWB, worked in several countries in
management position for Shell Holding. He was the CEO of SWB
AG, an affiliate company, before he joined EWE AG board of
directors. Born in 1943 in the Netherlands, Schoeber has a PhD
degree in chemical engineering.

Dr. Frank QUANTE

Dr. Frank QUANTE

Dr. Frank Quante, İstanbul’da bulunan EWE Turkey Holding
A.Ş.’de CFO’luk görevine Nisan 2012 ve Bursagaz Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine de Ağustos 2012
tarihinde atanmıştır. Göttingen Üniversitesi’nde Hukuk ve
Makro İktisat eğitimi almıştır. Hukuk çalışmalarında doktora
derecesine sahip olan Dr. Quante kariyerine KPMG’de
avukat olarak başlamıştır. 2003 yılında vergi danışmanlığı
sınavını geçtikten sonra Almanya’nın en büyük 5’inci enerji
şirketi olan EWE AG’nin hukuk departmanına katılmıştır.
2007 yılında EWE’nin IT şirketi olan BTC AG’nin Baş Finans
Sorumlusu olan Quante, 2011 yılında EWE Grubu’nun
Polonya ve Türkiye’deki aktivitelerinin sorumluluğunu almış
ve sonrasında da Dış İşler Departmanı Direktörlüğü’ne
atanmıştır. Dr. Quante 1966 yılında Almanya’da doğmuştur.

Dr. Frank Quante was appointed as the CFO of EWE Turkey
Holding A.Ş. in İstanbul in April 2012 and as the Deputy
Chairman of the Board of Directors of Bursagaz in August 2012.
He received Law and Macro Economy Education in Göttingen
University. Having a PhD degree in the area of Law, Dr. Quante
started his career as an attorney in KPMG. After passing the
tax consultancy test in 2003, he joined the law department of
EWE AG, the 5th biggest energy company in Germany. In 2007
Quante became the Chief Finance Executive of BTC AG, the IT
company of EWE, assumed the responsibility for the activities
of EWE Group in Poland and Turkey in 2011 and then was
appointed to the Foreign Affairs Department Directorate. Dr.
Quante was born in 1966 in Germany.

Osman Saim DİNÇ

Osman Saim DİNÇ

Doç Dr. Osman Saim Dinç, Çalık Enerji ve Bursagaz Yönetim
Kurulu üyeliğine ve Genel Müdürlük görevine ve Bursagaz
Yönetim Kurulu üyeliğine Nisan 2007 tarihinde atanmıştır.
General Elektrik – GE Global Resarch Center, Niskayuna,
NY’da 15 yıl çalışma tecrübesine sahiptir ve GE kuruluşuna
teknik danışmanlık hizmeti vermiş olup Proje Yöneticisi olarak
gaz tribünleri ve uçak motorları ile ilgili birçok proje yönetmiştir.
Ayrıca Dinç, petrol ve doğalgaz arama ve üretim teknolojileri
alanında çalıştıktan sonra Mayıs 2003’de TPAO Yönetim Kurulu
ve Başkanlığına seçilmiştir. 1955 Nevşehir doğumlu Doç. Dr.
Osman Saim Dinç, 1978 yılında İTÜ Makine Mühendisliği’nden
mezun olmuş ve aynı okulda master ve doktorasını
tamamlayarak, 1986’da yine aynı okulda yardımcı doçent
ünvanını almıştır. 1988 yılında ABD’de Rennsselaer Polytechnic
Enstitüsü’ne misaﬁr profesör olarak gitmiştir.

Assoc. Prof. Osman Saim Dinç was appointed as Çalık Enerji and
Bursagaz Board Member and General Manager and Bursagaz
Board Member in April 2007. He has 15 years of experience in
General Electric – GE Global Research Center, Niskayuna, NY, has
given technical counselling services for the GE company and has
worked as Project Manager in many projects related to gas turbines
and aircraft engines. Also Dinç worked in the field of petroleum and
natural gas search and generation technologies and was appointed as
TPAO Board Director in May 2003. Born in 1955 in Nevşehir, Assoc.
Prof. Osman Saim Dinç graduated from ITU Mechanical Engineering
Department in 1978, completed his master’s and PhD degrees
in the same school where he also received the assistant professor
degree in 1986. In 1988 he went to Rennsselaer Polytechnic Institute
in the USA as visiting professor.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi
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Chairman Of The Board Of Directors

Deputy Chairman Of The Board Of Directors

Board Member
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Recep ALTEPE

Recep ALTEPE

2009 Türkiye Yerel Seçimleri’nde Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı seçilen Altepe yine aynı yılın Mayıs ayında Bursagaz
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır. 1994 yerel seçimlerinde
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi Meclis
Üyeliği ile BUSKİ Genel Kurul üyeliğine seçilen Altepe, 1999
yerel seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilmiş olup
11 yıldır bu görevleri sürdürmektedir. Bu görevleri sırasında
yurt içi ve yurt dışı geziler ile çalışmalara katılan Altepe, imar,
bütçe, mali işler ve ulaşım komisyonlarında görev almıştır.
2004 yerel seçimlerinde Bursa ili sınırlarında olan Osmangazi
İlçe Belediye Başkanlığı’na seçilen Altepe 1959 yılında Bursa’da
doğmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Altepe was selected as Bursa Metropolitan City Mayor in 2009
Local Elections in Turkey and was appointed as Bursagaz
Board Member in May of the same year. Elected as a Council
Member to Bursa Metropolitan City Municipality and Yıldırım
Municipality as well as BUSKİ General Council in 1994 local
elections, Altepe was re-elected to the same position in 1999
local elections and has been engaged in these duties for 11
years. During these duties Altepe attended local and foreign trips
and studies and was involved in development, budget, financial
affairs and transportation commission. In 2004 local elections,
he was appointed as the Mayor of Osmangazi, a town within the
boundaries of Bursa province. He was born in 1959 in Bursa and
is married with 3 children.

Hasan Erbil DOYURAN

Hasan Erbil DOYURAN

EWE Enerji CEO - Genel Müdürlük görevine Mart 2010’da
atanan Hasan Erbil Doyuran, aynı zamanda Mayıs 2010’dan
itibaren, şirketin Türkiye’de bulunan üç iştiraki olan Bursagaz
A.Ş. Kayserigaz A.Ş. ve EWE Doğalgaz Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan
Doyuran, Pricewaterhousecoopers’da Denetim Müdürü,
İktisat Grubu’na ait ﬁnans ve medya şirketleri ile Çalık
Holding’e ait enerji şirketlerinde yönetici olarak görev
yapmıştır. Doyuran, EWE Enerji’deki görevinden önce
iki yıl boyunca Bursagaz A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini
yürütmüştür. 1965 yılında Bursa’da doğan Doyuran evli ve
iki çocuk babasıdır.

Appointed as the CEO - General Manager of EWE Enerji in Mart
2010, Hasan Erbil Doyuran has also been the Board Member
of three affiliate companies in Turkey since May 2010, namely
Bursagaz A.Ş., Kayserigaz A.Ş. and EWE Doğalgaz Sanayi ve
Ticaret A.Ş. Being a graduate of Marmara University, Faculty of
Management, Doyuran worked as Internal Audit Manager in
Pricewaterhousecoopers and as director in finance and media
companies of İktisat Group and energy companies of Çalık
Holding. Before joining EWE Enerji, Doyuran has worked as
General Manager for two years in Bursagaz A.Ş. Doyuran was
born in 1965 in Bursa, is married with two children.

Heiko Gerold FASTJE

Heiko Gerold FASTJE

EWE Netz GmbH şirketinde 2009 senesinden bu yana
müdür olarak görev yapan Fastje, Ağustos 2012 yılında
Bursagaz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Ressort
Ağ Yönetimi’nin başında olan Heiko Fastje enerji, su ve
telekomünikasyon hizmetlerinin planlanması ve geliştirilmesi
ile ölçüm hizmetleri ve IT koordinasyonundan sorumludur.
2000 senesinde EWE AG şirketine gelmeden önce
Braunschweig’da makine mühendisliği öğreniminin ardından
dokuz sene Barnstorf’ta yerleşik Wintershall AG şirketinde
çalışmıştır. 2000 ve 2004 yıllarında EWE’nin Polonya’daki
bağlı şirketi olan MOW’da Yönetim Kurulu Başkanı olarak
görev yapmıştır. Şirket müdürlüğüne getirilinceye kadar
2005 senesinden itibaren Gaz/Su Şebekeleri Departmanı’nı
yönetmiştir.

Working as a manager in EWE Netz GmbH company since 2009,
Fastje was appointed as Board Member of Bursagaz in August
2012. Being the head of Ressort Network Management, Heiko
Fastje is in charge of planning and development of energy, water
and telecommunication services as well as measuring services
and IT coordination. Before joining EWE AG company in 2000, he
received mechanical engineering education in Braunschweig and
worked in Wintershall AG in Barnstorf for nine years. In 2000
and 2004 he worked as the Chairman of the Board of Directors
in MOW, an affiliate of EWE in Poland. He managed the Gas/
Water Networks Department since 2005 until he became the
company manager.

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Board Member

Board Member

Board Member
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İrfan BAŞAK

İrfan BAŞAK

Kurumsal Risk Yöneticisi olarak 2006 yılında Çalık Çalık
Holding’de göreve atanan Başak, Temmuz 2010 yılında
Bursagaz Denetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Kariyerine
Siryasi ile İhlas Finans, Finans Leasing ve DaimlerChrysler
Financical Services ﬁrmalarında uzman ve yönetici görevleri
ile başlamıştır. Halen Çalık Holding’de Strateji Yönetimi
Direktörü olarak görevine devam eden Başak 1996
yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nden mezun olmuş 1973 yılında İstanbul Üsküdar’da
doğmuştur.

After his appointment as Corporate Risk Manager in 2006 in
Çalık Holding, Başak was elected to Bursagaz Supervisory Board
in July 2010. He started his career as an expert and manager
in İhlas Finans, Finans Leasing and DaimlerChrysler Financial
Services companies. Still working in Çalık Holding as Strategy
Management Director, Başak graduated from Marmara
University English International Relations Department in 1996
and was born in 1973 in Üsküdar, İstanbul.

Mehmet Muhsin ÖZLÜKURT

Mehmet Muhsin ÖZLÜKURT

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı ve Vekilliği
görevlerini 2009’dan itibaren yürüten Özlükurt, Mayıs
2009’da Bursagaz Denetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Bursa Çimento Fabrika’sında Muhasebe Birim Yöneticisi
olarak kariyerine başlayan Özlükurt, 2002 yılında emekli
olduktan sonra 2004 yılında Belediye Meclis Üyeliği’nin
ardından Bütçe Planı Komisyonları Başkanlığı ve Denetleme
Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Aynı dönemde Bursa
ili Osmangazi ilçesi Belediye Başkanlığı tensibiyle Osmangazi
Belediye Başkan Vekilliği yaptı. 1975 yılında Bursa İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Özlükurt, 1949
yılında Bursa’da doğmuş, evli ve iki çocuk babasıdır.

Having worked as Bursa Metropolitan City Mayor Advisor and
Deputy since 2009, Özlükurt was elected to Bursagaz Supervisory
Board in May 2009. Starting his career as Accounting Unit
Manager in Bursa Cement Factory, Özlükurt retired in 2002 and
assumed the roles of Municipality Council Membership in 2004
and then Budget Plan Commission Chairman and Supervisory
Board Chairman. In the same period, he was the Deputy Mayor of
Osmangazi with the authorisation of Bursa province Osmangazi
town Municipality. He graduated from Bursa Faculty of Economy
and Administrative Sciences in 1975. Özlükurt was born in 1949
in Bursa, is married with two children.

İsmail Cem KARAKAPICI

İsmail Cem KARAKAPICI

EWE Enerji A.Ş. Finanas Müdürlüğü görevini Temmuz
2010’dan itibaren yürüten Karakapıcı, Mayıs 2011’de Bursagaz
Denetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. EWE Grubu’nda
görev almadan önce PricewaterhouseCoopers’da Kıdemli
Denetim Müdürü olarak pek çok şirketin denetim projesini
yürüten Karakapıcı, 2007 - 2010 yılları arasında yine aynı
şirketin Bursa Oﬁs Sorumlusu olarak görev yapmıştır.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ünvanı yanında
Sermaye Piyasa Kurulu’nda halka açık şirketler için ve Hazine
Müsteşarlığı’ndan sigorta şirketleri için denetim lisanslarına
sahiptir. İngilizce, Almanca bilen ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Karakapıcı, evli ve
iki çocuk babasıdır.

Having worked as EWE Enerji A.Ş. Finance Manager since July
2010, Karakapıcı was elected to Bursagaz Supervisory Board
in May 2011. Before joining EWE group, he managed audit
projects for many companies as Senior Internal Audit Manager in
PricewaterhouseCoopers and worked between 2007 and 2010
as the Bursa office representative of the same company. He holds
Independent Accountant and Financial Advisor (SMMM) title as
well as audit licenses from Capital Markets Board for publicly
traded companies and from the Treasury Undersecretariat for
insurance companies. Karakapıcı speaks English and German, is
a graduate of Middle East Technical University Economy Faculty
and is married with two children.

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi
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Supervisory Board Member

Supervisory Board Member

Supervisory Board Member
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Atilla KARAGÖZ

Atilla KARAGÖZ

EWE Enerji A.Ş. şirketleri arasında olan Kayserigaz’da Genel
Müdür Yardımcılığı görevini Temmuz 2010’dan itibaren
yürüten Karagöz Nisan 2011’de Bursagaz Denetim Kurulu
Üyesi olarak atanmıştır. Çalışma hayatına uluslararası denetim
ﬁrmalarından olan KPMG’de bağımsız denetçi olarak başlayan
Karagöz, 2002 yılında ilaç ve kozmetik alanlarında faaliyet
gösteren Bilfar Holding’de İç Denetim Sorumlusu olarak
devam etmiştir. 2004 yılında Carrefoure Türkiye’de Ülke
İç Denetim Müdürlüğü, 2007 yılında ise Türk Telekom’da İç
Denetim Başkan Yardımcılığı yapmıştır. İngilizce bilen ve 1998
yılında Ankara Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden
mezun olan Karagöz 1976 Sivas doğumludur.

Working since July 2010 as Deputy General Manager in
Kayserigaz, one of EWE Enerji A.Ş. companies, Karagöz was
appointed to Bursagaz Supervisory Board in April 2011. Karagöz
started his working life as an independent auditor in KPMG, an
international audit company, and continued in 2002 as Internal
Audit Responsible in Bilfar Holding, a pharmaceutics and cosmetics
company. He worked as Country Internal Audit Manager in 2004
in Carrefoure Turkey and as Vice President for Internal Audits in
2007 in Turk Telecom. Karagöz speaks English, graduated from
Ankara Bilkent University, Faculty of Management in 1998 and
was born in 1976 in Sivas.

Emre ÇIPA

Emre ÇIPA

EWE Enerji’de Finans Direktörlüğü görevini Nisan 2012’den
itibaren yürüten Çıpa, Ağustos 2012 tarihi itibariyle
Bursagaz A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır. Arthur
Andersen’da Mali Denetim Bölümü’nde iş hayatına başlayan
Çıpa, bir yılı Lüksemburg’da olmak üzere toplam beş yıllık
denetim tecrübesinin ardından 2003-2007 yılları arasında
Siemens Türkiye Mali İşler Bölümü’nde çalışmaya başlayarak
raporlama ve iç kontrolden sorumlu olmuştur. Takip eden
üç yıl süreyle Motorola Türkiye’de Mali Kontrolör görevini
yerine getiren Çıpa, EWE Grubu’na katılmadan önce son
olarak Huawei Türkiye şirketinde yardımcı CFO pozisyonunu
üstlenmiştir. Almanca, İngilizce bilen 1998 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Emre Çıpa
evli ve bir çocuk babasıdır.

Working in EWE Enerji as Finance Director since April 2012, Çıpa
was elected to Bursagaz A.Ş. Supervisory Board in August 2012.
Starting his career in the Financial Audit Department of Arthur
Andersen, Çıpa gained five years of audit experience, including
one year in Luxembourg, and joined Siemens Turkey Financial
Affairs Department from 2003 to 2007 working in charge of
reporting and internal control. In the following three years he
worked as Financial Controller in Motorola Turkey and finally
worked as deputy CFO in Huawei Turkey before he joined EWE
Group. Emre Çıpa speaks German and English. He graduated
from Boğaziçi University Economy Department in 1998 and is
married with one child.

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

Supervisory Board Member

Supervisory Board Member
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2012 yılı, Euro Bölgesi ülkelerinin
borç krizinin neden olduğu küresel
ekonomideki daralma ile ekonomik
büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize
edildiği bir yıl olmuştur.
2012 has been a year in which economic growth
expectations have been adjusted downwards with
the global economic narrowing caused by the debt
crisis of countries in Euro Zone.
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2012 yılı cari açık ve ekonomik büyüme verileri, ekonomide iç ve dış
talep arasındaki dengelenmenin devam ettiğini göstermektedir. Ülke
ekonomisi, 2012 yılında ihracat miktarındaki artış ile birlikte 2009 yılının
son çeyreğinden itibaren süregelen pozitif yönlü büyümesine devam
etmiştir. Başta Euro Bölgesi’nde olmak üzere küresel ekonomik krizin
etkilerinin ciddi şekilde hissedildiği birçok ülkede ekonomik küçülme
gerçekleşirken, Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi, Türkiye’nin diğer
ülkelerden ayrıştığının önemli bir göstergesi olmuştur.2012 yılında
uygulanan politikalar ile ihracat miktarında hatırı sayılır bir artış
yaşanmıştır.
Uygulanan para politikaları kapsamında özellikle dış denge, kredi
genişlemesi ve sermaye akımlarından kaynaklanan kırılganlıklara karşı
ekonominin dayanıklılığını artıracak uygulamalar benimsenmiştir.
Dolayısıyla bir yandan cari açığın düşürülmesi ve ekonomik büyümenin
yavaşlatılması (yumuşak iniş) sağlanması, diğer yandan dış finansman
kompozisyonunun daha sağlıklı bir hale getirilmesi hedeflenmiştir.
2012 yılında yüksek cari açık sorununa yönelik alınan önlemlerin bir
sonucu olarak, enerji dışı cari açığın sıfıra yaklaşması kısa vadede
azalan makro-finansal riskler, sürdürülebilir ekonomik büyüme-ye geri
dönüş, kamu borç yükünün azalması, enflasyondaki azalış ve krizlere
karşı direncin artması neticesinde, Türkiye ekonomisinin kredi notu,
üç büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşun-dan biri olan
Fitch derecelendirme kuruluşu tarafından 18 yıl sonra ilk kez yatırım
yapılabilir seviyeye (BBB-) çıkarılmıştır.
Büyüme Yüzde 8,5 olarak gerçekleşti
2012’in son çeyreğinde büyüme hızı yüzde 5,2’ye gerileyince 2012 yılı
büyümesi bir önceki yıla göre hafif bir gerileme ile yüzde 8,5 olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin dolar cinsinden gayri safi yurt içi hasılası
772 milyar 298 milyon dolar, kişi başına milli geliri ise 10 bin 444 dolar
olmuştur.
2012 yılında ekonomide yaşanan önemli gelişmelere bakacak olursak;
İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. TİM verilerine göre,
2012 yılı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 18,2 artarak 134,6 milyar
dolara ulaştığı, bunun cumhuriyet tarihi rekoru olduğunu bildirilmiştir.
Türkiye’de havayolu ile seyahat edenlerin sayısı bir önceki yıla oranla
yüzde 14,4 artarak 118 milyonu geçmiştir. 2012 Ocak ayında EURO,
Dolar karşısında 1,2797’ye gerileyerek, 13 Eylül 2010’dan bu yana en
düşük seviyeyi görmüştür. Türkiye’nin elektrik tüketimi, bir önceki
yıla göre yüzde 9 artarak 229 milyar 344,4 milyon kilovatsaate (kWh)
ulaşmıştır. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,61 oranında
büyüyerek 864 bin 439 adetlik yeni bir rekorla tamamlanmıştır.
Türkiye’nin cari işlemler hesabı açığı, 2012 yılının Ocak-Kasım
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77,7 artarak,
70 milyar 241 milyon dolar olmuştur. Köprü ve otoyollar darphane gibi
çalışmış, köprü ve otoyollardan 349 milyon 847 bin 151 araç geçerek,
bu araçlardan 732 milyon 681 bin 161 lira gelir elde edilmiştir.
TÜİK, Türkiye’nin 2012 yılında yüzde 8,5 büyüdüğünü açıklamış,
Türkiye’nin Dolar cinsinden gayri safi yurt içi hasılası 772 milyar
298 milyon Dolar, kişi başına milli geliri ise 10 bin 444 dolar olarak
hesaplanmıştır.
Enflasyon 6 ay aradan sonra tek haneye inmiş, TÜİK, Mayıs ayında
TÜFE’nin yüzde 0,21 gerilediğini, ÜFE’nin ise yüzde 0,53 arttığını
açıklamıştır. Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE’de yüzde 8,28,
ÜFE’de yüzde 8,06 olmuştur.
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Current deficit and economic growth data in 2012 indicate that the balance
between domestic and foreign demand in economy continues. The country’s
economy has maintained its positive growth since the last quarter of 2009,
boosted by the increased exports in 2012. While there was economic recession
in many countries, particularly in the Euro Zone, where the effects of global
economic depression were deeply felt, the continuing growth of Turkey was an
important indicator of how Turkey has differentiated itself from other countries.
With the policies implemented in 2012, there was a significant increase in
export figures.
The applied monetary policies included implementations that will make
economy more resistant to vulnerabilities resulting from external balance, credit
expansion and capital flows. Therefore, it was aimed to reduce current deficit
and slow down the economic growth (soft landing) on one side and to have a
healthier foreign financing composition on the other side.
As a result of the measures taken in 2012 against the problem of high current
deficit, with non energy current deficit nearing zero, macrofinancial risks
decreasing in short term, recovery to sustainable economic growth, reduced
public debt burden, decreasing inflation and increased resistance to crisis,
credit rating of Turkish economy was increased to investable level (BBB-) for
the first time after 18 years by the rating agency Fitch, one of the three major
international rating agencies.
8.5% Growth Recorded
When growth rate was reduced to 5.2 percent in the last quarter of 2012, the
growth in 2012 was recorded as 8.5 percent with a slight decline as compared
to the previous year. In Turkey gross national product was 772 billion 298 million
dollars and per capita income was 10 thousand 444 dollars.
Some of the important developments in economy in 2012 are as follows;
Exports broke a record in the Republic history. According to Turkish Exporters
Assembly data, it was reported that the export in 2012 increased by 18.2
percent as compared to the previous year to reach 134.6 billion dollars and that
this is a record in the republic history. In Turkey the number of airline passengers
increased 14.4 percent in comparison to the previous year and exceeded 118
million. In January 2012, the Euro fell to the level of 1.2797 against the Dollar
and saw the lowest level since 13 September 2010. Electric consumption in
Turkey increased 9 percent in comparison to the previous year to reach the level
of 229 billion 344.4 million kilowatt-hour (kWh). Automobile and lightweight
commercial vehicle market grew by 13.61 percent and completed with a new
record of 864 thousand 439 pieces.
Turkey’s current accounts deficit increased in January-November 2012 by 77.7
percent as compared to the same period of the previous year and reached
70 billion 241 million dollars. Bridges and highways made a lot of money and
349 million 847 thousand 151 vehicles passing over the bridges and highways
resulted in earnings of 732 million 681 thousand 161 liras.
Turkish Statistical Institute announced that Turkey grew by 8.5 percent in 2012,
in Turkey gross national product in dollars was calculated as 772 billion 298
million dollars and per capita income as 10 thousand 444 Dollars.
Inflation was reduced to single digit after an interval of 6 months and Turkish
Statistical Institute announced that in May Consumer Price Index fell by 0.21
percent and Producer Price Index increased by 0.53 percent. As of May, the
annual inflation was 8.28 percent in Consumer Price Index and 8.06 percent
in Producer Price Index.
General Assembly of the Grand National Assembly of Turkey passed the draft
introducing an amendment in the Individual Pension Savings and Investment
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Vergi indirimi sistemi yerine devlet katkısının getirildiği ve devletin
sisteme konulan paranın yüzde 25’i oranında katkı sağlayacağı Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda değişiklik yapan tasarı,
TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşmıştır.
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in yaptığı ‘’Marka
Ülkeler’’ araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye, 487 milyar dolar
marka değeri ile dünyanın en değerli 19. ülke markası olmuştur.
Türkiye, 2012 yılında 15,9 milyar Dolar uluslararası doğrudan
yatırım çekmiştir. Dünya Yatırım Raporu’na göre Türkiye’ye yapılan
uluslararası doğrudan yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 75,7 artarak
Türkiye, 6 basamak yükselen en fazla yatırım çeken 23. Ülke konumuna
yükselmiştir.
Yılın başından beri hızlı bir artış gösteren elektrik tüketimi, sıcak
yaz günlerinde klima kullanımının artmasıyla Cumhuriyet tarihinin
rekorunu kırmış, Türkiye’de günlük elektrik tüketimi 785 milyon 446
bin kilovatsaate (kWh) ulaşmıştır.
Türkiye’de ilk sukuk (kira sertifikası) ihracı tamamlanarak, hazine
Müsteşarlığı 5,5 yıl vadeli (26 Mart 2018) kira sertifikası (sukuk) ihrac
tutarının 1,5 milyar dolar olduğunu ve kira oranının yüzde 2,803 (Mid
Swap oranı 185 bp) olarak gerçekleştiğini bildirmiştir.
2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklanarak Orta
Vadeli Program’da büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,2’ye çekilmiştir.
2013 için büyüme hızının yüzde 4 olacağı tahmin edilmiştir.
Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi güne düşüşle
başlayarak 2011 yılı Ocak ayından beri gördüğü en düşük seviye olan
yüzde 6,99’dan açılmıştır.
Merkez Bankasının altın dahil brüt döviz rezervleri 117 milyar dolar
seviyesine yaklaşmıştır.
İMKB 100 Endeksi, yükselişine devam ederek tarihinin en yüksek
seviyesini 76.131,88 puana taşımıştır.
2013 yılında cari açığa önlem olarak hazırlanan Yeni Teşvik
Sistemi’nin olumlu etkisinin daha fazla hissedileceği bir dönem olacağı
öngörülmektedir. Ayrıca, Fitch derecelendirme kuruluşunun kredi not
artırımı sonrası yatırım yapılabilir seviyeye çıkan ekonomide, hem cari
açığın finansmanının daha kaliteli olması hem de ülkeye gelecek olan
yabancı yatırım miktarında önemli artış olması beklenmektedir.
Türkiye’nin 2023 yılına yönelik belirlediği hedeflerden dünyanın ilk
on ekonomisi arasında yer alması için önümüzdeki dönemlerde daha
yüksek oranlarda büyümeye ihtiyacı vardır. Yüksek ve istikrarlı büyüme
ortamının sağlanması için ekonomide iç tasarrufların ve rekabet
gücünün arttırılması gerekmektedir. Diğer yandan, Merkez Bankası
Para Politikası Kurulu tarafından da sıkça ifade edildiği gibi orta vadede
mali disiplini kalıcı hale getirecek ve tasarruf açığını azaltacak olan
yapısal reformların sürdürülmesi, ülke kredi riskindeki göreli iyileşmeye
katkıda bulunarak finansal istikrarı destekleyecektir. Bu yönde atılacak
adımlar para politikasının hareket alanını genişletecek ve uzun vadeli
kamu borçlanma faizlerinin düşük düzeylerde kalıcı olmasını sağlayarak
toplumsal refahı destekleyecektir.

System Law according to which tax reduction system is replaced with
government subsidy and the government will make a contribution equal to 25
percent of the money invested in the system.
The results of the “Brand Countries” research performed by the brand
assessment organisation Brand Finance indicate that Turkey is the 19th most
valuable country brand with a brand value of 487 billion dollars.
Turkey attracted 15.9 billion dollars of international direct investment in 2012.
According to the World Investment Report, the international direct investments
in Turkey increased by 75.7 percent as compared to the previous year and
Turkey moved up 6 places to become the 23rd country that draws the most
investments.
Electricity consumption which has sharply increased since the beginning of the
year broke a record of the republic history due to higher use of air conditioners
in hot summer days and the daily electric consumption in Turkey reached 785
million 446 thousand kilowatt-hour (kWh).
In Turkey the first noninterest bearing note (leasing certificate) was issued
and the Treasury Undersecretariat reported that the issued amount of leasing
certificates with 5.5 years of due date (26 March 2018) was 1.5 million dollars
and that the leasing ratio was 2.803 percent (Mid Swap ratio 185 bp).
The Medium-Term Program covering the period between 2013 and 2015 was
announced and the growth estimate was reduced back to 3.2 percent for this
year in the Medium-Term Program. For 2013 the growth rate is estimated to
be 4 percent.
In the bonds and bills market the compound interest for the benchmark bond
started the day with a fall and opened with 6.99 percent which is the lowest
level it has seen since January 2011.
The gross foreign exchange reserves, including gold, of the Central Bank
approached the level of 117 billion dollars.
Borsa İstanbul Stock Exchange National 100 index continued to increase and
shifted its historical peak to the level of 76.131,88 points.
It is foreseen that the year 2013 will be a period in which the positive effect
of the New Incentive System, introduced as a measure against current deficit,
will be felt more. Also, the economy which is now considered as investable after
the rating agency Fitch increased the credit rating is expected to witness a
higher quality of financing for the current deficit and a significant increase in
the amount of foreign investments in the country.
Turkey needs to grow at higher rates in the coming period in order to be able
to meet one of its objectives for year 2023: to be one of the top ten economies
in the world. Domestic savings and competitive power in economy must be
improved in order to establish a powerful and steady growth environment. On
the other hand, as mentioned frequently by the Monetary Policy Committee of
the Central Bank, maintaining structural reforms that will ensure a constant
financial discipline in the medium-term and reduce savings deficit will support
financial stability by contributing to the relative improvement in the country’s
credit risk. All steps towards that aim will expand the area of freedom for the
monetary policy and support social welfare by keeping the long-term public
debt interest constant at low levels
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Bursagaz, deneyimi, sürdürülebilir
performansı ve gerçekleştirdiği başarılı
projeleriyle uluslararası kurumsal bir
kültüre sahiptir.
Bursagaz has an international corporate culture
with its experience, sustainable performance and
successful projects.
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Sürdürülebilirlik kavramı teknolojik gelişimde oluşan sektörel
çeşitlenmenin azalması ve çevresel maliyetler ile ortaya çıkmıştır.
Ekonomik büyümenin belli sektörlerde sınırlı olması ve gelişiminin
öngörülebilir olması sürdürülebilirlik kavramının politik, ekonomik,
teknik ve yönetsel anlamda değerlendirilmesini gerektirmektedir.
Enerji sektöründe sürdürülebilirlik, enerji kaynaklarının sınırlı olması
nedeniyle mevcut kaynakların hem daha uzun süre kullanılması hem de
çeşitlendirilmesi gerekliliği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik;
enerji-çevre-ekonomi ile ilgili ilişki mekanizmalarının üçlü bir kesişim
olgusudur.

The concept of sustainability was born as a result of the reduction of sector
varieties in technological development and of the environmental costs. The
fact that economic growth in certain sectors is restricted and economic
development is foreseeable requires a political, economical, technical and
managerial assessment of the concept of sustainability. Sustainability in the
energy sector means the need to use the current energy sources for a longer
time and to diversify them because the sources are restricted. Sustainability is
the triple intersection of the relation of the mechanisms associated with energy,
environment and economy.

Enerji sektöründe sürdürülebilirlik enerji kaynaklarının sınırlı olması
nedeniyle mevcut kaynakların daha uzun süre kullanılması, yeni
kaynakların ikamesi, toplumsal katkı sağlaması, ekonomi üzerinde
ilave/yeni imkanlar sağlaması şeklinde düşünülebilir. Doğalgaz
sektöründe sürdürebilirlik kavramı ise yukarıda verilen hususların
yanında özellikle doymuş ve durağanlaşmış pazarlarda pazarın genel
enerji dengesi içinde önemini ve payını koruması ve devam ettirmesi
olarak düşünülebilir.

Sustainability in the energy sector can be conceived as using the current sources
for a longer time, substituting them with new sources, making contributions to
the society and introducing additional/ new opportunities for economy. On the
other hand, the concept of sustainability in the natural gas sector means, besides
the considerations listed above, protecting and maintaining the importance and
share of natural gas in the general energy balance of the market especially in
saturated and stabilized markets.

Dünya genelinde kurulum maliyetleri karşılaştırmasına bakıldığında,
aşağıda yer alan tablo ile karşılaşmak kaçınılmaz durumdadır.

When we look at a comparison of installation costs around the world, it is
inevitable to come across the following table.

Tesis Büyüklüğü
Plant Size

Yapım Süresi
Building Period

Yatırım (Bedel/kw)
Investment (Value/kw)

İşletme Bedeli
Operation Cost

Yakıt Bedeli
Fuel Cost

İşletme Rejimi
Operation Regime

Doğalgaz
Natural Gas

Orta
Medium

Kısa
Short

Düşük
Low

Düşük
Low

Yüksek
High

Çok İyi
Very Good

Kömür
Coal

Büyük
Large

Uzun
Long

Yüksek
High

Orta
Medium

Orta
Medium

Riskli
Risky

Nükleer
Nuclear

Çok Büyük
Very Large

Çok Uzun
Very Long

Yüksek
High

Orta
Medium

Düşük
Low

Riskli
Risky

Hidrolik
Hydraulic

Büyük
Large

Uzun
Long

Çok Yüksek
Very High

Çok Düşük
Very Low

Yok
None

Riskli
Risky

12
10
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Yeni Doğalgaz Üretim Yöntemleri

New Methods of Natural Gas Production

Konvansiyonel doğalgaz için dönüm noktası petrolden çok daha sonra
olacaktır. Bazı tahminler doğalgaz üretiminde 2010-2020 arası dönemin
pik dönem olacağını göstermektedir.

The milestone for conventional natural gas will be much later than oil.
According to some estimates, the period between 2010 and 2020 will be
the peak period in gas production.

Konvansiyonel olmayan metan, hidrat gibi geniş doğalgaz kaynakları
vardır. Ayrıca yeniden basınçlandırılarak kullanılabilecek ve böylece
doğalgaz miktarını daha artıracak başka ilave kaynak sayılabilecek
imkanlar da vardır. Metan hidratlar, metan moleküllerinin tutulduğu
kristal içindeki maddelerdir. Denizlerde 500 metre ve daha aşağı
seviyelerde bulunur. Fazla miktarlar ve yeterli özelliklere haiz
metan hidratlar kömür, doğalgaz ve petrol gibi diğer fosil yakıtlara
dönüşebilmektedir. Bunlarla beraber kimi kömür yataklarından
doğalgaz elde etme şeklinde yeni imkanlar da vardır. Bunların dışında
mevcut doğalgaz kaynaklarının biyogaz, hidrojen ve sentez gaz ile
birlikte karışımlar şeklinde kullanılması da söz konusudur.

There are various gas sources that are not conventional including methane
and hydrate. Also there are other facilities that can be repressurised before
use, thus further increasing the amount of gas, and can be considered
an additional source. Methane hydrates are the substances within the
crystal where the methane molecules are held. They are found in seas at
500 meter or deeper levels. Methane hydrates in excess amounts and with
the required properties can be transformed into other fossil fuels including
coal, natural gas and oil. On the other hand, there are new facilities for
obtaining natural gas from some coal beds. Apart from these, the existing
natural gas sources can be used in mixtures together with biogas, hydrogen
and synthesis gas.
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Doğalgazın Enerji Kaynağı Olarak Sürdürülebilirliği

Sustainability of Natural Gas as an Energy Source

Doğalgazın sektördeki payının korunması enerji eşdeğer bedelinin
diğer kaynaklar ile rekabet edebilir olmasına bağlıdır. Bunun sağlanması,
sürekli takibi ve iyileştirmeyi gerektirir. Diğer bir önemli husus da yeni
enerji teknolojileri içinde doğalgaza bağımlı teknolojilere ve yatırımlara
destek vermektir ve bunları kullanmaktır. Bu bakımdan yakıt pili
teknolojileri ve güneş enerjisi teknolojileri doğalgaz esaslı, yenilenebilir
enerji teknolojilerinin kurulmasında doğalgaz sektörü için önemli
bir kapı olarak durmaktadır. Doğalgaz sektöründe özellikle elektrik
üretiminde doğalgazlı çevrim santrallerinin bir şekilde dönüşüme
uğraması zorunluluk olarak ortaya çıkabilir. Bu zorunluluk, bu tip
tesislerle ve uygulamalarla kompanse edilebilir.

It is possible for natural gas to maintain its share in the sector if its
energy equivalent value can be competitive with the other sources. This
can be achieved by continuous monitoring and improvement. Another
important consideration is to support natural gas dependent technologies
and investments among the new energy technologies and to use them.
In that sense, fuel cell technology and solar energy technology make up
an important door for natural gas sector opening to the establishment
of natural gas based, renewable energy technology. In the natural gas
sector, particularly in the electricity generation, a kind of transformation
of natural gas cycle plants may appear as a must. This obligation may be
compensated with such plants and applications.

Bir diğer önemli husus ise doğalgaz sektöründeki bilgi ve birikime
ait alt yapının iyileştirilmesi suretiyle elde edilecek hareket etme
kabiliyetleridir. Doğalgaz sektöründe en önemli açılım kapılarından
birisi yazılımın, yoğun bilgi birikiminin ve yüksek bilgilerin kullanımı ile
doğalgaz sektöründeki bütün ekipman, sistem, hizmet ve faaliyetlerde
mümkün olan işlerin çokluğudur. Bu şekilde doğalgaz sektöründe yeni
mühendislik ve işletmecilik kavramlarının ve yaklaşımlarının oluşumu
ve gelişimi sağlanabilir. Enerji, ekserji, çevre gereklerinin ötelenmesi
anlamında bir genişleme sağlanabilir. Bu bakımdan doğalgaz sistemleri
mühendisliği ve uygulamalarına yönelik bir geçiş öngörmek gerekir.
Bu genel izahat içinde doğalgaz sektörünün içinde bulunduğu ve
karşılaşabileceği problemleri ve dar boğazları anlamak bakımından
önemli bir kavram olan sürdürülebilirlik önemli bir olgudur. Bu olgu
üzerinde düşünülmesi gereken bölgesel, yerel maliyetleri ve kazanımları
müşahede etmek bakımından önemlidir.

Another important consideration is the mobility that will be achieved by
way of improving the information and experience infrastructure of the
natural gas sector. One of the most important expansions in the natural gas
sector is the wide variety of things you can do with all equipment, systems,
services and activities in the sector by using software, wide experience
and deep knowledge. In this way, it is possible to establish and develop
new engineering and business administration concepts and approaches in
the natural gas sector. An expansion can be made in terms of postponing
energy, exergy and environmental requirements. In that regard, a transition
targeted at gas systems engineering and applications must be foreseen.
Within this general explanation, sustainability is a significant phenomenon
as an important concept with regard to understanding the problems
and bottlenecks that natural gas sector is or may be going through. This
phenomenon is important in terms of observing the regional and local costs
and benefits that must be considered.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri ve ekonomileri tüm enerji kaynaklarında
olduğu gibi doğalgazda da ‘sürdürülebilir enerji güvenliğini sağlamayı’
istemektedirler. Bunun için neler gerektiği incelendiğinde dört konuya
vurgu yapılmaktadır. Bunlar;

The developed countries and economies of the world wish to ‘ensure the
safety of sustainable energy’ in natural gas, just as in all other energy
sources. Four subjects come into focus when we look at what we need for
meeting this objective. They are;

• Tek bir ülkeye veya bölgeye bağımlılık, ekonomik ve stratejik olarak
		tehlikelidir.

• Dependence on a single country or region is economically and
		 strategically dangerous.

• Talebin karşılanması için yatırım yapmak gerekmektedir.
• Gerekli kaynakların geliştirilmesi ve altyapının inşaatı önem
		kazanmaktadır.
• Arama, üretim ve tüketim teknolojilerinin geliştirilmesi önemlidir.

36

• Investment must be made to meet the demand.
• Developing the required sources and building the infrastructure is
		 important.
• It is important to develop technologies for searching, production and
		 consumption.

Bütün bu konular incelenirken, hükümetlerin genelde kısa dönemli
bakışlarıyla enerji planlaması için gerekli orta ve uzun dönemli bakışların
birbiriyle uyumlu hale getirilmesi önem kazanmaktadır. Ancak bakışlar
arasında uyum sağlamak kolay değildir. Türkiye gibi gelişmekte olan
ve enerji kullanımı artan bir ülkede, söz konusu uyumsuzluk sorunlara
neden olabilmektedir.

While reviewing these subjects, it is important to harmonize the often
short-term perspectives of governments with the medium and long-term
perspectives needed for energy planning. However, it is not easy to match
the perspectives with each other. In a developing country, like Turkey, with
increasing energy consumption, this inconsistency may lead to problems.

Sonuç olarak; sürdürülebilirlik insan, toplum, çevre ve enerji ilişkisinin,
var olan bilgi birikimi, teknikler, davranışlar ve bunlar arsındaki ilişkiler
bağlamında yapılabilecek en iyi maddi seçeneklerin oluşturulmasında
önemli bir bilimsel ve teknolojik araçtır. Doğalgazın bir projeksiyon
içinde yaygınlık itibariyle fosil yakıtlar içinde en iyi yakıt olduğu ancak
bilinen yakıtlar içinde ara bir yerde yer aldığı görülmektedir. Doğalgaz
ile ilgili her türlü aktivitede bu temel bilgi ışığında yukarıda verilen
hususlarda gözden geçirmeler yapılması, toplumsal, çevresel ve
ekonomik indikatörler itibariyle iyileştirilmesine ve geliştirilmesine

In conclusion; sustainability is an important scientific and technological
tool in the formation of the best material options for the relation between
humans, society, environment and energy within the context of the existing
information, techniques, behaviors and their relations. Natural gas is
considered as the best fuel among all fossil fuels in terms of prevalence in
a projection; however, it is in an intermediate position among the known
fuels. All activities related to natural gas must include reviews of the
above mentioned issues in the light of this basic information followed by
improvements and developments with regard to social, environmental and
economic indicators. The use of these concepts in the sector with more
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çalışılması faydalı olacaktır. Bu tür kavramların daha ileri ve somut
çalışmalarla sektörde kullanımı birçok süreçte kalite artışı getirecektir.

advanced and concrete studies will introduce higher quality to most of the
processes.

Türkiye’de Doğalgaz

Natural Gas in Turkey

Ülkelerin gelişmesi için enerji gerekmektedir. Hızlı gelişme gösteren
ülkelerin çok enerji tükettikleri açık bir gerçektir. Bu nedenle de
enerji kaynakları ticari olmasının yanısıra stratejik maddeler olarak
sınıflandırılmaktadır. Enerji ile ilgili konular ve enerji güvenliği, son
yüzyılda büyük önem kazanmış ve her zaman ilgi odağı durumunu
korumuştur. Var olan enerji kaynaklarının, büyüyen enerji talebini
karşılaması konusunda yapılan çalışmalar ve güvenli enerji arzının
önemi insanların ve ülkelerin her zaman ilgisini çekmektedir.

Countries need energy to develop. It is an obvious fact that fast developing
countries consume a lot of energy. Therefore, energy sources are classified
as strategic substances besides being commercial. Energy related subjects
and energy safety have gained much importance in the last century and
always been the focus of interest. Studies about whether the current
sources can meet the growing energy demand and the importance of safe
energy supply have always attracted the attention of people and countries.

Ülkeler için enerji artık ‘kendi kendine yeterlik’ tanımının dışındadır.
Ülkeler arası ticaret esastır ve bu ticaretin güvenle yapılması
gerekmektedir. Ticaret denince akla hemen arz ve talep gelmektedir.
Talep olması için ekonomik gelişme ve enerjiyi satın alacak insan
gerekmektedir. 1950’den beri dünya nüfusu 2 katından fazla artarken
enerji talebi ise 6 kat artmıştır. Türkiye’de ise 1950-2002 arasında nüfus
3,3 kat artarken, enerji talebi ise 11,3 kat artmıştır. 1970-2002 yılları
arasında nüfusumuz 2 kat artarken, birincil enerji tüketimi 4 kat artmış,
kişi başına enerji tüketimi ise 2 kat artmıştır. Toplam enerji tüketiminde
odunun payı yüzde 20,4’ten yüzde 6’ya, hayvan ve bitki artıklarının payı
yüzde 11,3’ten yüzde 1,6’ya azalmıştır. Bunlara karşın, doğalgazın payı
yüzde O (sıfır)’dan yüzde 20,6’ya yükselmiştir. Fosil yakıtlar içinde en
temiz, en verimli ve kullanılması en kolay yakıt olan doğalgazın, yeni
devasa ölçekte doğalgaz rezervuarların keşfedilmesi, iletim ve dağıtım
altyapısında dünya ölçeğindeki yaygınlaşma, doğalgaz türbinlerinde
olduğu gibi tüketim teknolojilerindeki yenilikler ve sera gazları
emisyonunu sınırlandırmaya yönelik Kyoto Protokolü gibi çevreselpolitik-sosyal eğilimlerin gelişmesiyle dünya enerji tüketimindeki
payı hızla artmaktadır. Türkiye de dahi 2011’de 39 milyar m³ olarak
gerçekleşen doğalgaz tüketimi 2012 yılında 48 milyar 500 milyon m³
düzeyinde gerçekleşmiştir.
Türkiye, 1980’li yılların ortalarından itibaren enerji tüketiminde
doğalgaz kullanmaya başlamıştır. Coğrafi konumu itibariyle kuzeyinde,
doğusunda ve güneyinde dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine,
boru hatları ile ekonomik olarak ulaşılabilir uzaklıkta bulunan Türkiye,
bugün itibariyle Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinde ana iletim
hatlarının yapımını tamamlamış ya da tamamlamak üzeredir. Türkiye
bu şekilde, hem iç piyasa talebini karşılamak üzere doğalgaz temin
kaynaklarını çeşitlendirecektir; hem de söz konusu kaynakların batıya
iletilmesinde önemli bir kavşak noktası haline gelecektir.
Türkiye, bir taraftan doğalgaz iletim altyapısını geliştirirken diğer
taraftan da Nisan 2001 tarihinde TBMM’de kabul edilen 4646 No’lu
Doğalgaz Piyasası Yasası ile doğalgaz piyasasını serbestleştirmek
alanında önemli bir adım attı. Avrupa Birliği’nin ‘Gaz Direktifi’ ile
uyumlu hazırlanan Doğalgaz Piyasası Yasası ile piyasa faaliyetleri için
lisans ve sertifika esası getirilmekte, piyasa faaliyetlerinin ayrıştırılması
ve saydamlaştırılması öngörülmekte ve yeni oyuncular ile üçüncü
tarafların piyasaya girmelerine olanak sağlanmaktadır.
Doğalgaz piyasasının serbestleştirilmesi, ‘çok satıcı ile çok alıcının’
bir araya geleceği ve rekabet kuralları çerçevesinde ve ticari amaçlar
doğrultusunda çalışacakları yeni bir ekonomik etkinliğin gelişmesini
sağlayabilir. Doğalgaz piyasasının serbestleştirilmesiyle, Türkiye’nin
enerji ekonomisinde verimlilik, etkinlik, esneklik ve şeffaflık konularında
bazı yararlar beklenmektedir.

For countries, energy is beyond the definition of ‘self sufficiency’. Trading
between countries is the principle and this trading must be done safely.
Trade immediately brings supply and demand to mind. Demand requires
economic development and people to purchase the energy. Since 1950, the
has world is population has increased more than twice whereas energy
demand increased 6 times. In Turkey, the population increased 3.3 times
between 1950 and 2002 while energy demand increased 11.3 times. While
the population doubled between 1970 and 2002, the primary energy
consumption increased 4 times and per capita energy consumption increased
twice. The share of firewood in total energy consumption decreased from
20’nci4 percent to 6 percent and the share of animal and plant residuals
decreased from 11.3 percent to 1.6 percent. On the other hand, the share
of natural gas increased from 0 (zero) percent to 20’nci6 percent. Natural
gas which is the cleanest, the most efficient and the easiest to use fuel
among all fossil fuels has been fast increasing its share in global energy
consumption with the discovery of new giant gas reservoirs, worldwide
expansion of transmission and distribution infrastructure, innovations
in consumption technologies just as in gas turbines and development of
environmental-political-social trends such as Kyoto Protocol aimed at the
restriction of the emission of greenhouse gases. Even in Turkey the natural
consumption which was 39 billion m³ in 2011 became 48 billion 500 million
m³ in 2012.
Turkey began to use natural gas in energy consumption starting in the
mid-1980’s. Being geographically located in a position where it can
economically reach through pipelines the world’s biggest natural gas
reserves in the north, east and south, Turkey has completed or is about
to complete the construction of main transmission lines in East-West and
North-South axes. This way Turkey will be able to both diversify its natural
gas supply sources to meet the domestic market demand and become an
important point of intersection for transmitting the said sources to the west.
While developing its natural gas transmission infrastructure on one hand,
Turkey also took an important step in the area of natural gas market
liberalization with the Natural Gas Market Law no 4646 that was passed
by the Grand Turkish National Assembly in April 2001. The Natural Gas
Market Law that was harmonized with the ‘Gas Directive’ of the European
Union introduces the principle of license and certificate for market activities,
foresees the sorting of market activities and making them transparent and
allows for new players and third parties to enter the market.
Liberalization of the natural gas market may lead to the development of a
new economic activity where ‘multi-sellers and multi-buyers’ will meet and
work within the framework of competition rules and towards commercial
purposes. The liberalization of natural gas market is expected to bring some
benefits related to efficiency, effectiveness, flexibility and transparency in
Turkey’s energy economy.
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üstlenmiştir. Ağustos 2010’dan itibaren ise Bursagaz’da Teknik Genel
Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. İTÜ Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği Yüksek Lisans mezunu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
He was born in 1972 in İzmit. He graduated from ITU Mechanical Engineering
Department in 1996 and started his working life in Hyundai-Assan. Özden
worked in Survey-Project and R&D departments in İGDAŞ from 1997 to 2004
and as Engineering-Planning Manager in Palmet Group companies PALEN
(Erzurum Natural Gas Distribution Company) and PALGAZ (Gebze Natural
Gas Distribution Company) from 2004 to 2006. Also having worked as Business
Development-Offer Preparation Director in Avrasya Teknoloji Mühendislik A.Ş.,
an international contractor of Oil-Natural Gas, between 2006 and 2008,
Özden established Ural Teknoloji Mühendislik company in 2008 with his foreign
partner in order to carry out the engineering and application work of projects
related to developing oil and gas fields in the Middle East and assumed the
management of company. Since August 2010 he has been working in Bursagaz
as Deputy Technical General Manager. He has a master’s degree from ITU Oil
and Natural Gas Engineering Department, is married and has two children.

1958 yılında Adıyaman’da doğmuştur. 1979’da Elazığ DMMA’dan
Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuş, 1979-1988 yılları arası
Bursa Telekom’da Mühendis ve Telefon Müdürü olarak çalışmıştır.
1988-1999 yılları arasında sırasıyla Bolu, Tokat, Çankırı ve Malatya
illerinde Telekom Baş Müdür Yardımcısı ve Başmüdür olarak vazife
yapan Çerçi, 1999-2004 yılları arası Malatya Belediye Başkanı olarak
görevde bulunmuştur. 2004-2005 yıllarında Ankara’da özel bir telekom
şirketinin genel müdürlüğünü yapan Çerçi, Eylül 2005’den bu yana da
Bursagaz Genel Müdür Danışmanı olarak vazife yapmaktadır. Evli ve
3 çocuk babasıdır.

Mehmet Yaşar ÇERÇİ
Genel Müdür Danışmanı
General Manager’s Advisor

He was born in 1958 in Adıyaman. In 1979 he graduated from Elazığ DMMA
as an Electrical Engineer and worked from 1979 to 1988 in Bursa Telecom
as Engineer and Telephone Manager. After working in Bolu, Tokat, Çankırı
and Malatya as Telecom Deputy General Director and General Director from
1988 to 1999, Çerçi held the position of Malatya Major in the period from
1999 to 2004. Çerçi worked as the general manager of a private telecom
company in Ankara in 2004-2005 and has been the General Manager Advisor
in Bursagaz since September 2005. He is married and has 3 children.
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1972 yılında Erzincan’da doğmuştur. 1988’de Kabataş Erkek
Lisesi’nden, 1993’de de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuştur. Staj ve askerlik döneminin ardından 1997 yılında
sektörün lider kuruluşu İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de çalışma
hayatına başlayan Aktan, bu şirkette çalışmaya devam ederken 2003
yılında Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İş Hukuku MBA programını
tamamlamıştır. İGDAŞ Hukuk Müşavirliği’nde toplam 7 yıl avukat olarak
görev yapan Aktan, Mayıs 2004’den beri Bursagaz Hukuk Müşavirliği
görevini yürütmektedir.

Mustafa Nezihi AKTAN
Hukuk Müşaviri
Legal Advisor

He was born in 1972 in Erzincan. He graduated from Kabataş Boys’ High
School in 1988 and İstanbul University Law School in 1993. After completing
his trainee period and military service, Aktan started his working life in 1997
in the sector leader İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. and while working in this
company he finished his MBA program at Yeditepe University International
Business Law in 2003. Following his career as a lawyer for 7 years in İGDAŞ
Legal Consultancy Department, Aktan has been Legal Consultant in Bursagaz
since May 2004.

1973 yılında Mardin’de doğmuştur. 1996 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı
yıl sektörün lider kuruluşu İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de çalışma
hayatına başlamıştır. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi İnsan Kaynakları
ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını ve Microsoft Sistem
Mühendisliği eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra İGDAŞ Bilgi
Sistemleri ve SCADA Müdürlüğü’nde yöneticilik yapmıştır. Nisan
2007’den Haziran 2010’a kadar Kayserigaz Bilgi Sistemleri Müdürü
olarak görev yapan Ensari, Haziran 2010’dan itibaren Bursagaz Bilgi
Teknolojileri Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
Mehmet Sami ENSARİ
Bilgi Teknolojileri Müdürü
IT Manager
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He was born in 1973 in Mardin. He graduated from Yıldız Technical University
Geophysical Engineering Department in 1996 and started to work in the
sector leader İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. in the same year. In 2004 he
successfully finished his master’s degree in Kocaeli University Human Resources
and Industrial Relations Department and his Microsoft System Engineering
training and worked as manager in İGDAŞ Information Systems and SCADA
Directorate. After working as Kayserigaz Information Systems Manager from
April 2007 to June 2010, Ensari has been Information Technologies Manager in
Bursagaz since June 2010. He is married and has two children.
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1963 yılında Nevşehir’de doğmuştur. 1994 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve AFS BORU
A.Ş.’de Kalite Kontrol Departmanı’nda Makine Mühendisi olarak çalışma
hayatına başlamıştır. 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kaynak
Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış, 1995-2004 yılları arasında
İGDAŞ’ta İnşaat Kontrol Departmanı’nda teknik şef, proje ve planlama müdür
yardımcısı olarak görev almıştır. 2004 yılında İZGAZ’a geçen Erikçi, burada
Planlama ve Koordinasyon Müdürü, İnşaat Yatırım Müdürü ve Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev almıştır. 2009 yılından Ekim 2010’a kadar İZAYDAŞ’ta
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erikçi, Ekim 2010’dan itibaren
Bursagaz’da İşletme Bakım Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Erikçi evli ve
2 çocuk babasıdır.

Nurettin ERİKÇİ
İşletme Bakım Müdürü
Operational and
Maintenance Manager

He was born in 1963 in Nevşehir. He graduated from Middle East Technical University
Mechanical Engineering Department in 1994 and started to work as mechanical
engineer in the Quality Control Department of AFS BORU A.Ş. He completed his
master’s degree in 1998 at the Middle East Technical University Welding Engineering
Department and worked from 1995 to 2004 in İGDAŞ Construction Control
Department as technical chief, project and planning assistant manager. Erikçi then
moved to İZGAZ in 2004 and worked here as Planning and Coordination Manager,
Construction Investment Manager and Deputy General Manager. He was in the
position of Deputy General Manager in İZAYDAŞ from 2009 to October 2010 and he
has been Operation Maintenance Manager in Bursagaz since October 2010. Erikçi is
married and has 2 children.

1975 yılında Konya’da doğmuştur. Dumlupınar Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve 2006 yılına kadar Bursa,
Gürsu Organize Sanayi Bölgesi’nde Teknik İşler Koordinatörü olarak
yöneticilik yapmıştır. 2006 yılında sektörün öncü kuruluşlarından Çalık
Holding bünyesindeki Bursagaz’da çalışma hayatına devam eden Er, Nisan
2007’den Haziran 2010’a kadar Kayserigaz Proje Müdürü olarak görev
yapmıştır. Haziran 2010’dan itibaren Bursagaz Proje Müdürlüğü görevini
yürütmekte olan Er, evli ve iki çocuk babasıdır.

Fatih ER
Proje Müdürü
Project Manager

He was born in 1975 in Konya. He graduated from Dumlupınar University Civil
Engineering Department and worked as a manager in Technical Coordinator
position in Bursa, Gürsu Industrial Estate until 2006. In 2006 he continued his
career in Bursagaz, a company of the sector leader organisation Çalık Holding and
was Project Manager in Kayserigaz from April 2007 to June 2010. He has been
Project Manager in Bursagaz since June 2010, he is married and has two children.

1974 yılında Bursa’da doğmuştur. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi Elektrik
Teknolojileri Bölümü ve 1998 yılında A. Menderes Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden mezun olmuş, 2000 yılında Zorlu Holding’e ait Korteks A.Ş.
İplik Fabrikası’nda çalışmaya başlamıştır. 2002 yılında Mali Müşavirlik belgesi
almaya hak kazanan Türker, 2005 yılına kadar tekstil sektöründe çalışmaya
devam etmiştir. Türker, üç yıl da eğitim sektöründe çalışmış ve 2008 yılı
Şubat ayında Kayserigaz bünyesinde Mali İşler Müdürü olarak göreve
başlamıştır. Ağustos 2012’de Bursagaz Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü
görevine atanan Türker, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ercüment TÜRKER
Müşteri Hizmetleri Müdürü
Customer Service Manager

He was born in 1974 in Bursa. He graduated from Uludağ University Electrical
Technologies Department in 1994 and A. Menderes University Management
Department in 1998 and started working in 2000 in Korteks A.Ş. Spinning Factory,
a company of Zorlu Holding. In 2002 Türker received Public Accountant certif icate
and continued to work in the textile sector until 2005. Türker worked for three
years in the education sector and in February 2008 started to work in Kayserigaz
as Financial Affairs Manager. Turker was appointed in August 2012 as Bursagaz
Customer Relations Manager. He is married and has two children.
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Cüneyt KARACA / İç Kontrol Birim Yöneticisi

Cüneyt KARACA / Head of Internal Audit Department

1981 yılında Bursa’da doğmuştur. Gazi Üniversitesi İngilizce İktisat
Bölümü’nden mezun olmuş, 2005 yılında Bursagaz Müşteri Hizmetleri
Müdürlüğü bünyesinde profesyonel iş hayatına başlamıştır. Karaca,
Bursagaz’da sırasıyla Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Mali ve İdari
İşler Müdürlüğü bünyelerinde de çeşitli görevler üstlenmiştir. Halen
Bursagaz’da İç Kontrol Birim Yöneticisi olarak görevine devam eden
Karaca evli ve iki çocuk babasıdır.

He was born in 1981 in Bursa. He graduated from Gazi University English
Economy Department and started his professional career in 2005 in Bursagaz
Customer Services Department. Karaca assumed several duties in Bursagaz in
Information Technologies Department and Financial and Administrative Affairs
Department. Currently working as Internal Control Unit Manager in Bursagaz,
Karaca is married and has two children.

Çetin SABIRLI / Müşteri İlişkileri Birim Yöneticisi

Çetin SABIRLI / Head of Customer Relations Department

1969 yılında Bursa’da doğmuştur. Bursa Erkek Lisesi’nden mezun
olduktan sonra 1999 yılında BOTAŞ’ta 5 yıl görev almış; 2004 yılında
sektörde lider firma olan Bursagaz A.Ş.’de memur olarak görev
yapmaya başlamıştır. Pazarlama Satış Müdürlüğü’nde 4 yıl uzman olarak
görevine devam ettikten sonra 2009 yılı Nisan ayı itibari ile Müşteri
Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Müşteri İlişkileri Birim Yöneticiliği
görevini yürüterek sektörde 14 yılı aşkın tecrübesini iş süreçlerine
aktarmıştır. Sabırlı, halen Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Halkla İlişkiler
Bölümü’nde eğitimine devam etmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

He was born in 1969 in Bursa. After completing Bursa Boys’ High School, he
joined BOTAŞ in 1999 to work for 5 years and moved in 2004 to the sector
leader Bursagaz A.Ş. to work in officer position. Following the period of 4 years
in which he was an expert in Marketing and Sales Directorate, he moved to
Customer Relations Unit Manager position reporting to Customer Relations
Department in April 2009, thus gaining 14 years of business experience. Sabırlı
is currently a registered student in Anadolu University Open Education Faculty
Public Relations Department, is married and has two children.

Dilek KİPER / Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi

Dilek KİPER / Head of Corporate Communication Department

1981 yılında İzmir’de doğmuştur. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni son sınıfta terk ettikten sonra, 2007 yılında İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden
mezun olmuştur. 6 yıl süreyle turizm sektöründe pazarlama ve halkla
ilişkiler yöneticiliğinin ardından, sırasıyla Kayserigaz ve TTNET’te Ölçüm
ve Raporlama – Kurumsal İletişim ve Yönetici Asistanlığı görevlerini
yürütmüştür. Kiper, 2011 yılından beri de şu an devam etmekte olan
Bursagaz Kurumsal İletişim Yöneticiliği görevini sürdürmektedir.

She was born in 1981 in İzmir. In 2003 she left İstanbul University Law School
in her last year and graduated from İstanbul University Communication
Faculty Public Relations and Advertising Department in 2007. After working
for 6 years in the tourism sector as marketing and public relations director,
she was employed by Kayserigaz and TTNET as Measurement and Reporting
- Corporate Communication and Administrative Assistant. Kiper has been
working as Bursagaz Corporate Communication Director since 2011.

Esin DURSUN / Finansman Birim Yöneticisi

Esin DURSUN / Head of Finance Department

1974 yılında Bursa’da doğmuştur. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nden mezun
olmuş, 1995 yılında Dış Ticaret Uzmanı olarak Dışbank’ta başladığı
iş hayatına, Dışbank Teftiş Kurulu’nda müfettişlik, Kurumsal Şube
Müdür Yardımcılığı ve 2000-2004 yılları arasında Şube Müdürü olarak
devam etmiştir. 2005-2007 yılları arasında tekstil sektöründe mali işler
yöneticisi olarak görev alan Dursun, 2007 yılından itibaren Bursagaz’da
Finansman Birim Yöneticisi olarak iş hayatına devam etmektedir.
Kavrakoğlu Management Institute’de İşletme e-MBA programını
tamamlayan Dursun, İngilizce bilmekte; evli ve 2 çocuk sahibidir.

She was born in 1974 in Bursa. In 1995 she graduated from Uludağ University
Labor Economics and Industrial Relations Department, started her career in
1995 as Foreign Trade expert in Dışbank and continued in positions such as
inspector in Dışbank Inspection Committee, Corporate Branch Deputy Manager
and Branch Manager from 2000 to 2004. Having worked as financial affairs
manager in textile sector from 2005 to 2007, Dursun has been in the position
of Financing Unit Manager in Bursagaz since 2007. Dursun completed her
Administration e-MBA Program in Kavrakoğlu Management Institute, speaks
English, is married and has two children.

Eyüp Selçuk ÇIRAK / İdari İşler Birim Yöneticisi

Eyüp Selçuk ÇIRAK / Head Of Administrative Affairs Department

1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra 2004 yılının
Haziran ayında Bursagaz’da İdari İşler Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
2009 yılında Bursagaz İdari İşler Birim Yöneticiliği’ne atanan Çırak,
halen bu görevini sürdürmektedir. Çırak, evli ve iki çocuk babasıdır.

He was born in 1977 in İstanbul. After graduating from Konya Selçuk University
Faculty of Arts and Sciences Department of Archaeology, he started to work as
Administrative Affairs Expert in Bursagaz in June 2004. Çırak was appointed
as Bursagaz Administrative Affairs Unit Manager in 2009 and is currently in
this position. Çırak is married and has two children.

Gökalp KAMAN / Bakım Birim Yöneticisi

Gökalp KAMAN / Head of Maintenance Department

1979 yılında Kırşehir’de doğmuştur. 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan
sonra 2004 yılında Korteks iplik firmasında Enerji Mühendisi olarak
çalışma hayatına başlamıştır. 2006 yılında Bursagaz İşletme Bakım
Müdürlüğü’nde Elektronik Mühendisi olarak göreve başlayan Kaman,
2009 yılında Bursagaz Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü bünyesinde
SCADA Proje Mühendisi olarak görevlendirilmiştir. 2011 yılında Fatih
Üniversitesi’nde MBA’e başlamış ve 2012’de Bakım Birim Yöneticisi
görevine atanmıştır. Kaman, evli ve bir çocuk babasıdır.

He was born in 1979 in Kırşehir. After graduating in 2003 from Yeditepe
University Electrical and Electronics Engineering Department, he started
to work as Energy Engineer in Korteks Spinning Factory in 2004. In 2006,
he moved to Bursagaz Operation Maintenance Management as Electronics
Engineer and was appointed in 2009 as SCADA Project Manager in Bursagaz
Information Technologies Management. He started his MBA program at Fatih
University in 2011 and was appointed as Maintenance Unit Manager in 2012.
Kaman is married and has one child.
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Gökhan CENGİZ / Kurumsal Müşteriler Birim Yöneticisi

Gökhan CENGİZ / Head of Corporate Customers Department

1978 yılında Erciş’de doğmuştur. 2001 yılında Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden
mezun olmuş, 2004 yılında Orhaneli Termik Santrali’nde çalışma
hayatına başlamıştır. 2005 yılında Bursagaz bünyesinde, İç Tesisat
Proje Onay Mühendisi olarak görev alan Cengiz, 2010 yılında görev
değişikliği ile İç Tesisat Birim Yöneticiliği’nden, Kurumsal Müşteriler
Birim Yöneticiliği’ne atanmıştır. 2012 yılında yapılan yeni yapılanma
sonrası halen Teknik Hizmetler Birim Yöneticisi olarak görevini devam
ettirmektedir. 2009 yılında Kavrakoğlu MBA programını tamamlamış
olan Cengiz, evli ve bir çocuk babasıdır.

He was born in 1978 in Erciş. In 2001 he graduated from Balıkesir University
Faculty of Engineering and Architecture, Department of Mechanical Engineer
and started his career in 2004 in Orhaneli Thermal Power Station. In 2005 he
was appointed as internal installation project approval engineer in Bursagaz
and in 2010 moved from Internal Installation Unit Management to Corporate
Customers Unit Management. After the restructuring in 2012, he has been
working as Technical Services Unit Manager. Cengiz completed his Kavrakoğlu
MBA program in 2009, is married and has one child.

Hakan SARI / Muhasebe Birim Yöneticisi

Hakan SARI / Head of Accounting Department

1969 yılında Amasya’da doğmuştur. 1992 yılında Gazi Üniversitesi
İşletme Bölümü’nden mezun olmuş 1994 yılından itibaren son 5 yılı
Küçükçalık Brode A.Ş. olmak üzere 10 yıl tekstil sektöründe Maliyet
Muhasebesi ve Muhasebe şefi olarak görev almıştır. 2004 yılında
özelleştirme sonrası Bursagaz A.Ş.’de muhasebe şefi olarak göreve
başlayan Sarı, 2005 yılında Bursagaz Muhasebe Birim Yöneticisi
görevine atanmıştır. Sarı, 2005 yılında SMMM ruhsatını alarak, SPK
Bağımsız Denetçisi unvanına sahip olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

He was born in 1969 in Amasya. In 1992 he graduated from Gazi University
Management Department and worked for 10 years after 1994 as Cost
Accounting and Accounting Chief in textile sector, the last 5 years of which were
spent in Küçükçalık Brode A.Ş. In 2004 after privatisation, he started working
as Accounting Chief in Bursagaz A.Ş. and in 2005 was appointed as Accounting
Unit Manager in Bursagaz. Sarı has been holding the title of Capital Markets
Board Independent Advisor with independent accountant and financial advisor
certificate since 2005. He is married and has two children.

Halit YILMAZ / Planlama ve Araştırma Birim Yöneticisi

Halit YILMAZ / Head of Planning And Research Department

1976’da Mardin’de doğmuştur. 1998 yılında Erciyes Üniversitesi
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü tamamlayarak, 1997 yılında Başarı
Elektronik ile başladığı iş hayatında sırasıyla; Korteks A.Ş.’de Elektronik
- Otomasyon Şefi, GAP İnşaat (Türkmenistan) Otomasyon Şefi olarak
görev yapmıştır. 2004 yılındaki özelleşmenin ardından Bursagaz A.Ş.’de
göreve başlayan Yılmaz, Bursagaz’da çeşitli teknik birimlerde ve
projelerde yer aldıktan sonra, Planlama ve Araştırma Birim Yöneticisi
olarak görevini sürdürmektedir. Kavrakoğu Management Institute’de
İşletme e-MBA programını tamamlayan Yılmaz, evli ve bir çocuk
babasıdır.

He was born in 1976 in Mardin. In 1998 he graduated from Erciyes University
Electronics Engineering Department, started his career in 1997 with Başarı
Elektronik and worked in Korteks A.Ş. as Electronics – Automation Chief and
in GAP İnşaat (Turkmenistan) as Automation Chief. After the privatisation
in 2004, Yılmaz started to work in Bursagaz A.Ş., held positions in several
technical units and projects in Bursagaz and is currently working as Planning
and Research Unit Manager. Yılmaz completed his Management e-MBA
program in Kavrakoğlu Management Institute, is married and has one child.

Hasan KİRKİZ / Tahakkuk Birim Yöneticisi

Hasan KİRKİZ / Head of Accrual Department

1969’da Gaziantep’te doğmuştur. İTÜ Matematik Mühendisliği’ni 1991
yılında tamamlamış, 1992-1997 döneminde Monitor Bilgisayarda analist
programcı olarak çalışmıştır. 1997-1998 döneminde İhlas Dış Ticaret’te
çalışan Kirkiz, 1998-2001 döneminde Otomotiv yan sanayiinde
faaliyet gösteren Üçyıldız A.Ş.’de Üretim Planlama Yöneticisi olarak
görev yapmıştır. 2001-2002 yılında Ulusalsoft Ltd.’nin kurucu ortağı
olarak çalışmıştır. 2002-2004 yılında Küçükçalık Brode A.Ş.’de Depo
ve Fason Yönetici olarak çalışarak, Haziran 2004 yılında Bursagaz’ın
özelleştirilmesi ile Bursagaz Müşteri Hizmetleri’nde göreve başlamış
olup halen Tahakkuk Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.
2009 yılında Kavrakoğlu Management Istitute eMBA programını
tamamlamış olan Kirkiz, evli ve iki çocuk babasıdır.

He was born in 1969 in Gaziantep. He graduated from ITU Mathematics
Engineering in 1991 and worked between 1992 and 1997 in Monitor Computer
as analyst programmer. Kirkiz worked from 1997 to 1998 in İhlas Dış Ticaret
and then from 1998 to 2001 as Production Planning Manager in Üçyıldız A.Ş.,
a company operating in automotive supply industry. Between 2001 and 2002
he was the co-founder of Ulusalsoft Ltd. From 2002 to 2004 he worked in
Küçükçalık Brode A.Ş. as Warehouse and Contract Manager and moved in
June 2004, after the privatisation of Bursagaz, to Bursagaz Customer Relations
department and is currently working as Assessment Manager. In 2009 he
completed his eMBA program in Kavrakoğlu Management Institute, he is
married and has two children.

Lokman GÜLMEZ / Stok Kontrol ve Sevkiyat Birim Yöneticisi

Lokman GÜLMEZ / Head of Stock Control and Delivery Department

1962 yılında Erzincan’da doğmuştur. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi
Maliye Bölümü’nden mezun olmuş iki yıl kendi işine devam etmiştir.
1996 yılında Yıldız Tekstil firmasında muhasebe elemanı olarak çalışma
hayatına başlayan Gülmez, 2002 yılında Sertelli Lojistik firmasında
muhasebe sorumlusu ve yönetici olarak görev yapmıştır. 2004
yılında Çalık Grup’a geçerek Bursagaz’da depo elemanı olarak görev
almış, depo bölümünde sistem kurucusu olarak atanmıştır. Gülmez,
halen Stok Kontrol ve Sevkiyat Birim Yöneticisi olarak çalışmaktadır.
Gülmez, evli ve iki çocuk babasıdır.

He was born in 1962 in Erzincan. In 1993 he graduated from Uludağ University
Finance Department and continued to work in his business for two years. In
1996 he started working in Yıldız Textile company as accounting personnel and
worked in 2002 in Sertelli Logistics company as accounting chief and manager.
In 2004, he moved to Çalık Group and worked as warehouse personnel in
Bursagaz and was appointed as system builder in the warehouse. Gülmez
is still working as Stock Control and Shipment Department Chief. Gülmez is
married and has two children.
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Melih ÇETİNKAYA / İşletme Birim Yöneticisi

Melih ÇETİNKAYA / Head of Operational Management Department

1979 yılında İzmit’te doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 2003 yılında Ahsel İnşaat’ta
Mekanik Tesisat Kontrol Mühendisi olarak çalışma hayatına başlamıştır.
Ahsel İnşaat’ın ardından BOTAŞ Bayburt-Rize arası doğalgaz ana iletim
hattı inşaat projesinde Saha Kontrol Mühendisi olarak görev yapmıştır.
2005 - 2006 tarihleri arasında Aygaz Kırıkkale Dolum Tesisi’nde
İşletme Sorumlusu olarak görev yapan Çetinkaya, 2006 yılının Aralık
ayından itibaren Bursagaz’da İşletme Bakım Müdürlüğü bünyesinde
İşletme Birim Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babası
olan Çetinkaya, İngilizce bilmektedir.

He was born in 1979 in İzmit. He graduated from Uludağ University
Mechanical Engineering Department and started to work in Ahsel Construction
Company as a Mechanical Installation Control Engineer in 2003. After Ahsel
Construction Company, he worked on the BOTAŞ construction project for the
natural gas main transmission line between Bayburt and Rize as Field Control
Engineer. Çetinkaya worked in 2005 and 2006 in Aygaz Kırıkkale Filling Plant
as Operation Supervisor and has been employed since December 2006 by
Bursagaz as Operation Unit Manager in Operation Maintenance Department.
Çetinkaya is married, has one child and speaks English.

Mesut ORDU / Strateji ve iş Geliştirme Birim Yöneticisi

Mesut ORDU / Head of Strategy And Business Development Department

1974’de Bursa’da doğmuştur. 1996 yılında Uludağ Üniversitesi
Bilgisayar Programcılığı ve 2003 yılında da Anadolu Üniversitesi
İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1996 yılından itibaren çeşitli
firmalarda yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapan Ordu, 2003 yılı
sonuna kadar değişik kademelerde yöneticilik yapmıştır. 2005 yılında
Bursagaz’da çalışmaya başlayan Ordu, Haziran 2010’da Bursagaz Bilgi
Teknolojileri Müdürlüğü’nde Birim Yöneticisi görevine atanmıştır. 2012
yılında Fatih Üniversitesi MBA programını tamamlayan Ordu, evli ve üç
çocuk babasıdır.

He was born in 1974 in Bursa. He graduated from Uludağ University Computer
Programming in 1996 and Anadolu University Management Department in
2003. Ordu worked as software development specialist in several companies
after 1996 and was involved in managerial position at several levels until the
end of 2003. In 2005 he started to work in Bursagaz and in June 2010 he was
appointed as Unit Manager in Bursagaz Information Technologies Department.
Ordu completed Fatih University MBA program in 2012, is married and has
three children.

Mete Kürşat KARAKAŞ / Yapım Kontrol Birim Yöneticisi

Mete Kürşat KARAKAŞ / Head of Construction Controlling Department

1976 yılında Ağrı’da doğmuştur. 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nü bitirerek,
2004 yılı sonuna kadar muhtelif bölgelerde yer altı Jeolojik - Jeofizik
etüt ve araştırmaları yapan çeşitli şirketlerde saha mühendisi olarak
görev yapmıştır. 2005 yılı başında Yapım Kontrol Mühendisi olarak
Bursagaz’daki çalışma hayatına başlayan Karakaş, 2007 yılında müşavir
firma Yapım Kontrol Şefliği’ne getirilmiş ve ardından da 2010 yılında
norm kadro Yapım ve Kontrol Birimi Yöneticisi olarak yeni görevine
atanmıştır. Evli ve çocuk babası olan Karakaş İngilizce bilmekte olup,
Ney ve Aikido ile ilgilenmektedir.

He was born in 1976 in Ağrı. In 2000 he graduated from Kocaeli University
Engineering Faculty Geophysical Engineering Department and worked until the
end of 2004 as field engineer in various companies that perform underground
geological-geophysical surveys and searches in various areas. At the beginning
of 2005 he started to work in Bursagaz as Construction Supervision Engineer
and was appointed as Construction Control Chief of the consultant company in
2007 and then as Construction and Control Unit Manager permanent staff in
2010. Karakaş is married, has two children, speaks English and is interested in
reed flute and Aikido.

Mevlüt YAZICI / İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi

Mevlüt YAZICI / Head of HR Department

1981 yılında Artvin’de doğmuştur. Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2004 yılında mezun olmuş,
2005-2007 yılları arasında Sürat Kargo A.Ş.’de, 2007-2008 yılları
arasında Tema Mağazacılık A.Ş.’de çeşitli kademelerde yönetici olarak
görev almıştır. 2008-2012 yılları arasında Burkay Tekstil A.Ş. firmasında
İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak iş hayatına devam eden Yazıcı, 2012
yılı Haziran ayından beri Bursagaz İnsan Kaynakları Yöneticiliği görevini
sürdürmektedir.

He was born in 1981 in Artvin. He graduated from Pamukkale University
Faculty of Economic and Administrative Sciences Management Department in
2004, worked from 2005 to 2007 in Sürat Kargo A.Ş., from 2007 to 2008 in
Tema Mağazacılık A.Ş. as manager at several ranks. From 2008 to 2012 Yazıcı
continued his career in Burkay Tekstil A.Ş. as Human Resources Manager and
he has been Bursagaz Human Resources Manager since June 2012.

Murat DEMİRCİ / Şebeke Kontrol ve Ölçüm Birim Yöneticisi

Murat DEMİRCİ / Head of Grid Control and Measurement Department

1975 yılında Bursa’da doğmuştur. Osmangazi Üniversitesi Makine
Mühendisliği’nden mezun olmuştur ve mesleki hayatına enerji
sektöründe Güven Isı çatısı altında Proje Mühendisi olarak başlamış
ve ardından Bursagaz’da Proje Onay Mühendisi olarak görev almıştır.
2006-2009 yılları arasında Yönetim Sistemleri Mühendisi olarak çalışan
Demirci, bu süreçte kuruluşun stratejik planlama süreç sorumluluğunu
yürütmüştür. Şuan itibari ile Şebeke Kontrol ve Ölçüm Birim Yöneticisi
olarak Bursagaz’da görevine devam etmekte ve kuruluşun tüm
şebekesini izlediği ve kontrol ettiği SCADA Merkezi’nin işletilmesi ve
geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

He was born in 1975 in Bursa. He graduated from Osmangazi University
Mechanical Engineering Department, started his career in energy sector
as project engineer in Güven Isı and then moved to Bursagaz as project
approval engineer. From 2006 to 2009 Demirci worked as Management
Systems Engineer and was responsible for the strategic planning process of the
company during this time. He currently continues his employment in Bursagaz
as Network Control and Measurement Unit Manager and is involved in the
operation and development of the SCADA centre where all network of the
organisation is monitored and controlled.
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Mustafa BOSTANCI / Bütçe ve Raporlama Birim Yöneticisi

Mustafa BOSTANCI / Head of Budget And Reporting Department

1976 yılında Bursa’da doğmuştur. 2000 yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nden mezun olan Bostancı, profesyonel iş yaşantısına 2002
yılında, otomotiv sektöründe Erkurt Holding bünyesinde Bilgi İşlem
ve Bütçe Uzmanı olarak başlamıştır. Erkurt Holding bünyesinde 3 yıl
çalışan ve daha sonra sırasıyla, Borçelik A.Ş’de Bütçe Uzmanı, Korozo
Ambalaj A.Ş’de Bütçe Yöneticisi olarak görev almıştır. 2010 yılı itibarıyla
SAP BPC&BO danışmanı olarak Uniteam A.Ş bünyesine geçerek 2 yıl
süreyle bu görevi icra etmiştir. Türkiye’nin çelik sektörü ile ilgili 4 büyük
projede görev alan Bostancı, Haziran 2012 itibarı ile Bursagaz’da Bütçe
ve Raporlama Birim Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Bostancı, evli ve bir
çocuk babasıdır.

He was born in 1976 in Bursa. In 2000 Bostancı graduated from Karadeniz
Technical University and started his professional career in 2002 as Information
Processing and Budget Expert in Erkurt Holding in Automotive sector. After
working for 3 years in Erkurt Holding, he was employed by Borçelik A.Ş. as
Budget Expert and by Korozo Ambalaj A.Ş. as Budget Manager. In 2010 he
moved to Uniteam A.Ş. as SAP BPC&BO advisor and worked there for 2 years.
Having been involved in 4 major projects related to Turkish steel sector, Bostancı
has been working since June 2012 in Bursagaz as Budget and Reporting Unit
Manager. Bostancı is married and has one child.

Nerkis TÜRKER / Harita ve GIS Birim Yöneticisi
1972 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisliği’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını
İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği’nde
‘Turizm Amaçlı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve İnternet Uygulamaları’
üzerine yapmıştır. Çalışma hayatına; 1996-2000 senesinde özel harita
bürosunda ‘18. Madde İmar Uygulaması’ işi ile başlamıştır. 2000
senesinde özel harita bürosunda Saha Ölçüm Sorumlusu olarak
çalışmıştır. 2002 senesinde Bakırköy Kadastro Bilgi İşlem Merkezi’nde,
2003-2004 yılları arasında İGDAŞ’a iş yapan firmalarla beraber
çalışmıştır. Doğalgaz sektöründeki profesyonel iş hayatına 2004
yılında Palmet-Terasen A.Ş.’de Harita Grup Yöneticiliği ile başlamıştır.
2004-2009 yılları arasında Palmet-Terasen grup şirketlerinde Harita
Grup Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir. 2010 yılında A-Kare
Mühendislik’te kontrolör olarak görev yapmıştır. Türker, Kasım 2010
tarihinden itibaren Bursagaz Harita ve CBS Birim Yöneticisi görevini
yürütmektedir.

Nerkis TÜRKER / Head of Mapping and GIS Department
She was born in 1972 in İstanbul. She graduated from İstanbul Technical
University Geodesy and Photogrammetry Engineering Department. She
completed her master’s degree at İstanbul Technical University Geodesy and
Photogrammetry Engineering Department on the subject of ‘Geographical
Information Systems and Internet Applications for Tourism Purposes’. She
started her career from 1996 to 2000 in private mapping office with the ‘18th
Article Development Application’. In 2000 she worked as the site measurement
supervisor in private mapping office. In 2002 she worked in Bakırköy Land
Survey Data Processing Centre and from 2003 to 2004 with the contracted
companies of İGDAŞ. She started her professional business life in natural gas
sector in 2004 as the Mapping Group Manager in Palmet-Terasen A.Ş. From
2004 to 2009 she was employed by Palmet-Terasen group companies as
Mapping Group Manager. In 2010 she worked in A-Kare Engineering as a
controller. Türker has been Bursagaz Mapping and CBS Unit Manager since
November 2010.

Recep Haydar ARGUN / Satınalma Birim Yöneticisi

Recep Haydar ARGUN / Head of Purchasing Department

1976 yılında Bursa’da doğmuştur. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş 1999 yılında
otomotiv yan sanayii alanında çalışma hayatına başlamıştır. 2003 yılında
Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini ve
Uludağ Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı
tamamlayarak İşletme Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmıştır.
2004 yılında Bursagaz’da Satınalma Birim Yöneticisi olarak çalışmaya
başlayan Argun, 2009-2010 yıllarında Yapım Kontrol Birim Yöneticisi
olarak da görev yapmıştır. Argun, halen Satınalma Birim Yöneticiliği
görevini sürdürmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

He was born in 1976 in Bursa. He graduated from Uludağ University Mechanical
Engineering Department in 1999 and started to work in automotive supply
industry in the same year. In 2003 he completed master’s education in Uludağ
University Mechanical Engineering Department and master’s program in
Uludağ University Management Department and was entitled to master’s
degree in the field of Business Administration. Argun started to work in 2004 in
Bursagaz as Purchasing Unit Manager and was also employed as Construction
Control Unit Manager between 2009 and 2010. Argun is currently working as
Purchasing Unit Manager, is married and has two children.

Tuğçe BALARISI / Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi

Tuğçe BALARISI / Head of Management Systems Department

1982 yılında İstanbul’da doğmuştur. St. Michel Fransız Koleji’ni 2000
yılında birincilikle bitiren Balarısı, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat
ve Çalışma Ekonomisi bölümlerinde çift anadal yaparak 2005 yılında
Fakülte 4’üncüsü olarak mezun olmuştur. 2005 yılında Bursagaz’da
Yönetim Sistemleri Bölümü’nde çalışmaya başlayan Balarısı, Bursagaz
bünyesinde sistem analistliği ve Kurumsal İletişim bölümlerinde de görev
almıştır. Fatih Üniversitesi’nde MBA programına devam etmektedir.
Fransızca ve İngilizce bilen Balarısı evlidir.

She was born in 1982 in İstanbul. She graduated from St. Michel French College
in 2000, ranking first in class, had double major from İstanbul University English
Economy and Labour Economics and graduated in 2005, ranking the 4th in
the faculty. In 2005, Balarısı started to work in Bursagaz Management Systems
Department and was employed by Bursagaz in system analysis and corporate
communication departments. She is currently attending MBA program at Fatih
University. Balarısı speaks French and English and is married.

Volkan DOĞRU / Tahsilat Birim Yöneticisi

Volkan DOĞRU / Head of Collection Department

1978 yılında Bursa’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme
Bölümü’nü 2001 yılında bitiren Doğru, 2005 yılında Bursagaz’da Tahsilat
Birimi’nde memur olarak göreve başlamıştır. 2009 yılında Tahsilat Birim
Yöneticiliği görevini vekâleten yürüten Doğru, 2010 yılından itibaren
Tahsilat Birim Yöneticiliği’ni asaleten yürütmeye başlamıştır. Doğru
evlidir.

He was born in 1978 in Bursa. He graduated from Anadolu University
Management Department in 2001 and started to work in 2005 in Bursagaz
as Collection Unit officer. In 2009 he was performing the duty of Collection Unit
Manager by proxy and in 2010 he started to work as Collection Unit Manager,
acting as principal. Doğru is married.
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Bursagaz, liberalleşen enerji piyasalarında doğalgaz
dağıtımı, alanında faaliyetler sürdüren ve yatırımlar yapan,
Türkiye’nin ender entegre enerji şirketlerinden biri olmayı
hedefleyen bir kurumdur.
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Bursagaz is a Corporation with Operations and Investments in the
Field of Natural Gas Distribution in Liberalising Energy Markets which
has a Vision of being one of the Rare Integrated Energy Companies
in Turkey.

FAALİYET RAPORU 2012 / ANNUAL REPORT 2012

20 yıllık geçmişi ile Bursagaz, bugün faaliyet gösterdiği alanlarda öncü
konumda ve birçok şirkete örnek olan bir doğalgaz dağıtım şirketidir.
Türkiye doğalgaz dağıtım sektöründeki deneyimi, sürdürülebilir
performansı ve gerçekleştirdiği başarılı işbirlikleriyle uluslararası kurumsal
bir kültüre sahiptir. Bursagaz, liberalleşen enerji piyasalarında, elektrik
üretimi, ticareti ve doğalgaz toptan satışı gibi alanlarda faaliyetler sürdüren
ve yatırımlar yapan Alman EWE AG’nin bir asra yakın tecrübesinden
faydalanarak, iş süreçlerine vizyonel bakan, Türkiye’nin ender entegre
enerji şirketlerinden biridir.
Tarihçe
1989 yılında Bursa’da BOTAŞ tarafından doğalgaz dağıtım yatırımlarına
başlanması ile temelleri atılan Bursagaz, 1992 yılında Bursa’da ilk doğalgaz
kullanımı ile varlığını duyurmuştur. 2002 yılına kadar BOTAŞ Bursa
İşletme Müdürlüğü adı altında faaliyetlerini yürüten Bursagaz, 2002 yılında
Bursagaz Genel Müdürlüğü adını almış ve hemen ardından da 2003 yılında
özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda Bursagaz, 2004 yılında
Çalık Grubu’na devredilmiştir.
2004 yılından itibaren Bursagaz, Çalık Grubu’nun sinerjisi ile büyümüş
olup, 2007’de Alman enerji devlerinden olan EWE AG’nin Bursagaz’a
% 39,9 hissedar olması ile uluslararası bir şirket vizyonu kazanmıştır. 2008
yılında EWE AG’nin yüzde 80 oranla büyük hissedar olmasıyla Bursagaz
uluslararası enerji arenasındaki konumunu büyütmüştür.
Doğalgaz Dağıtımı
Bursa’ya doğalgaz girişini gerçekleştirmek üzere iki adet şehir giriş
istasyonu yaptırılmıştır. Bu istasyonlar Bursa’nın Gürsu ve Nilüferköy
ilçelerinde bulunmaktadır. Hali hazırda Gürsu İstasyonu kullanılmakta,
Nilüferköy istasyonu ise yedek olarak konumlandırılmaktadır.
Tüm şehre doğalgaz dağıtımı; Bursa’nın Gürsu ilçesinde bulunan şehir giriş
istasyonundan alınan doğalgaz ile sağlanmaktadır. Şehre girişi sağlanan
doğalgazın basıncı; birinci kademede 70 bardan 40 bara düşürülmektedir.
Basıncı 40 bara düşürülen doğalgaz 40 barda sanayi ve elektrik
santrallerine dağıtılmaktadır. İkinci kademede ise doğalgazın basıncı Kestel,
Veysel Karani, Hamitler olmak üzere üç adet şehir besleme istasyonunda
40 bardan 19 bara düşürülerek şehir şebekesine verilmektedir.
Bursa’nın 2033 tüketim projeksiyonu dikkate alınarak EPDK (Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu) şartnameleri doğrultusunda Türkiye’nin en büyük
RMS A istasyonu olan 800.000 m3/h kapasiteli Nilüferköy ve 145.000 m3/h
kapasiteli Mudanya istasyonları Gürsu şehir giriş istasyonunu yedekleme
maksadıyla yapılmıştır.
İşletme Bakım Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Şebeke Kontrol
ve Ölçüm Departmanı, Şebeke İzleme ve Kontrol Merkezi (SCADA)
ve istasyonlarda 7 gün 24 saat görevli operatörler ile sürekli ve güvenli
doğalgaz arzı sağlanması için faaliyetlerini aralıksız yürütmektedir. AMR
uzaktan okuma sistemi ile alınan, taşınan ve sanayiye dağıtılan doğalgazın
ölçümlenmesi, hatasız şekilde gerçekleştirilmektedir. Bursagaz tarafından,
Türkiye’nin ilk İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi için 43.000 m3/h
kapasiteli, Bursa OSB’deki elektrik santralleri için 300.000 m3/h kapasiteli
ve Ovaakça Elektrik Üretim Santrali için 300.000 m3/h kapasiteli üç adet
RMS-A istasyonu devreye alınmıştır. Bursa şehrini besleyen istasyonlarda
doğalgaz arz güvenliğinin arttırılması ve eskiyen alt yapının yenilenmesi
amacıyla çevre düzenlemesi faaliyetleri, elektrik ve elektronik alt yapı
revizyonu, kamera güvenlik sistemi ve yangın güvelik sistemi kurulumu
çalışmaları yapılmıştır.
2012 yılında bu istasyonlar ile şehre giren doğalgaz miktarı 1 milyar
751 milyon 239 bin 351 m3’tür. Bu miktarın 1 milyar 89 milyon 176 bin
405 m3’ü taşınmış, 573 milyon 96 bin 77 m3’ü konuta ve 89 milyon 66 bin
869 m3’ü ise serbest tüketiciye Bursagaz tarafından iletilmiştir.

With 20 years of history, Bursagaz is a natural gas distribution company which has
a leading position in its fields of activity and sets an example for most companies.
It has international corporate culture with its experience in the Turkish natural gas
distribution sector, sustainable performance and successful collaborations. Bursagaz
is one of the few integrated energy companies in Turkey which, in liberalising energy
markets, takes a visional approach to business processes based on the centurylong experience of the German EWE AG, an operator and investor in the fields of
electricity production, trade and wholesale natural gas.
Background
Having its foundation laid in 1989 in Bursa by BOTAŞ in order to start natural
gas distribution investments, Bursagaz showed its presence in 1992 in Bursa with
the first use of natural gas. Conducting its activities until 2002, under the name
of BOTAŞ Bursa Operations Directorate, Bursagaz took the name of Bursagaz
General Directorate in 2002 and right after that it was included in the scope of
privatisation in 2003. During the process, Bursagaz was transferred to the Çalık
Group in 2004.
Since 2004, Bursagaz has grown with the synergy of Çalık Group and gained
an international company vision in 2007 when one of the German energy giants
EWE AG acquired 39.9 percent of Bursagaz’s shares. In 2008 when EWE AG
became a major shareholder with 80 percent, Bursagaz expanded its position in
the international energy arena.
Natural Gas Distribution
Two inlet stations have been built in the city in order to allow natural gas entry to
Bursa. These stations are located in the towns of Gürsu and Nilüferköy in Bursa.
Currently Gürsu Station is in use and Nilüferköy station is in standby position.
Natural gas distribution to the entire city is made by using the natural gas obtained
from the city inlet station in the town of Gürsu,Bursa. The pressure of the natural
gas that enters the city is reduced in the first stage from 70 bars to 40 bars. The
natural gas with pressure reduced to 40 bars is distributed to industrial and power
plants at 40 bars. In the second stage, the pressure of natural gas is reduced from
40 bars to 19 bars at three city feeding stations, namely Kestel, Veysel Karani and
Hamitler, before being supplied to the city network.
Taking into account the 2033 consumption projections for Bursa and in line with
the specifications of EPDK (Energy Market Regulation Board), Nilüferköy station,
the biggest RMS A station in Turkey with 800.000 m3/h capacity, and Mudanya
station with 145.000 m3/h capacity have been built as backup for the Gürsu city
inlet station.
Network Control and Measurement Department that operates under Operations
Maintenance Directorate carries out its activities non-stop for ensuring continuous
and reliable natural gas supply with operators on duty round-the-clock at the
Network Monitoring and Control Centre (SCADA) and the stations. With AMR
remote reading system, it is possible to make accurate measurement of the
natural gas that is received, transmitted and distributed to the industry. Bursagaz
has commissioned three RMS-A stations, including one with 43.000 m3/h
capacity for the first Specialised Leather Industrial Estate of Turkey, one with
300.000 m3/h capacity for the power plants in Bursa Industrial Estate and one with
300.000 m3/h capacity for Ovaakça Electric Generation Plant. In order to increase
natural gas supply safety in the stations that feed the city of Bursa and to renew the
infrastructure that is wearing out, environmental planning, electrical and electronic
infrastructure revision and installation of video surveillance system and fire safety
system have been completed.
In 2012, the amount of natural gas that was supplied to the city through
these stations was 1 billion 751 million 239 thousand 351 m3. Of this
amount, 1 billion 89 million 176 thousand 405 m3 have been transmitted,
573 million 96 thousand 77 m3 have been delivered by Bursagaz to houses and
89 million 66 thousand 869 m3 to available consumers.
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Bursa’da ilk defa
doğalgaz
kullanımına
başlanmıştır.
Natural gas was
used for the first
time in Bursa.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Kurumsal Kaynak Planlaması çalışmaları
(ERP) başlamış ve doğalgaz dağıtım
sektöründe ilk defa dijital imza, sanayi
müşterileri hattı, internet üzerinden
proje onayı, evinde sözleşme çalışmaları
hayata geçirilmiştir. Ulusal Kalite Hareketi
çalışmalarına da yine aynı yıl başlanmıştır.

Bursagaz,
özelleştirme
kapsamına
alınmıştır.
Bursagaz was
included in the
scope of
privatisation.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Enterprise Resource Planning (ERP) work
started and digital signature, industrial
customers’ line, project approval over the
internet and at-home contracting were
introduced for the first time in natural gas
distribution sector. National Quality Movement
efforts were started in the same year.

Ulusal Kalite Ödülü’ne başvurulmuş,
EWE AG Bursagaz’a yüzde 39,9
oranla hissedar olmuş, ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi alınmış ve
Mayıs ayında 550 bin abone sayısına
ulaşılmıştır.
Application for National Quality Award was
submitted, EWE AG purchased 39.9
percent of Bursagaz, ISO 27001
Information Security Management System
was received and 550 thousand
subscribers were reached in May.

1992
2003

2005

1989
2002
BOTAŞ tarafından
Bursa’da doğalgaz
dağıtım yatırımlarına
başlanmıştır.
BOTAŞ started to make
natural gas distribution
investments in Bursa.

BOTAŞ Bursa İşletme
Müdürlüğü, Bursagaz
Genel Müdürlüğü
adını almıştır.
BOTAŞ Bursa
Operations Directorate
was renamed as
Bursagaz General
Directorate.
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2004
Bursagaz’ın özelleştirme
kapsamında Çalık Grubu’na
devri gerçekleşmiş ve bu
süreçle birlikte kriz, yenilik ve
değişim yönetimi çalışmalarına
da start verilmiştir.
Bursagaz was transferred to
Çalık Group in the process of
privatisation and the work for
crisis, innovation and change
management also started with
this process.

2007
2006

SAP kullanımına başlanmış, Bursa Kalite Büyük
Ödülü alınmış, abone sayısı 500 bini aşmış,
kurumsal karne çalışmalarına başlanmış ve
www.bursagaz.com, WebAward Enerji Sektörü
Mükemmellik Standardı ödülü alınmıştır.
SAP usage started, Bursa Quality Great Prize was
received, the number of subscribers exceeded 500
thousand, the work on balanced scorecard started and
WebAward Energy Sector Excellence Standard award
was received for www.bursagaz.com.

EWE AG, Bursagaz’a yüzde 80
oranla hissedar olmuş, EFQM
Avrupa Kalite Büyük Ödülü
alınmış, SAP IS-U geçişi
gerçekleştirilmiş ve yine aynı yıl
içerisinde 600 bin aboneye
ulaşılmıştır.
EWE AG purchased 80 percent
shares of Bursagaz, EFQM European
Quality Great Prize was received, SAP
IS-U transition was achieved and in the
same year the number of subscribers
increased to 600 thousand.

Operasyonel organizasyon yapısına
geçiş yapılmış, 700 bin BBS abone ve
550 bin BBS gaz kullanıcıya ulaşılmıştır.
GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) kurulmuş,
İstasyon revizyonları tamamlanmış,
PTT ile tahsilat anlaşması
gerçekleştirilmiş, gaz kullanıcı
penetrasyon oranı yüzde 79’a
ulaşmıştır.
Transition to operational organisation
structure was completed, the number of
BBS subscribers reached 700 thousand
and the number of BBS gas users reached
550 thousand. GIS (Geographical
Information System) was established,
station revisions were completed, collection
agreement was signed with the Post
Office and gas user penetration ratio
reached 79 percent.

2008

Bir önceki yıl sadece tek istasyon için alınan E-Çevre iznine, şirketin
tamamı layık görülmüş ve Bursagaz E-Çevre İzni alan ilk şirket olarak
konumlandırılmıştır. Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği, BEBKA’dan
(Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) Engelli Eğitimini Kolaylaştıralım,
Topluma Değer Katılım Projesi için mali destek almaya hak kazanmıştır.
Bursagaz Şebeke Yönetim ve Kontrol Merkezi (SCADA) açılmış ve
faaliyete geçmiştir. 11 milyon dokümanın dijital ortama aktarımı
sağlanarak, Dijital Arşiv Projesi hayata geçirilmiş, e-fatura sistemi
kurulmuş ve 750 bin BBS abone - 610 bin BBS gaz kullanıcıya ulaşılmıştır.
Enerji Kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının Türkiye ve Dünya
geleceği için hayati önem taşıdığının farkında olan Bursagaz, süreçlerini
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile yeniden yapılandırmıştır.
The E-Environment permit which was given only for one station in the previous
year was now granted to the entire company and Bursagaz was positioned as
the first company to obtain E-Environment permit. Bursagaz Educational
Volunteers Association was granted financial support by BEBKA (Bursa Eskişehir
Bilecik Developmental Agency) for the Project for facilitating the education of
disabled people to add value to the society. Bursagaz Network Management and
Control Centre (SCADA) was opened and started activities. 11 million documents
were transferred to digital environment in order to start Digital Archive Project,
e-invoice system was established and 750 thousand BBS subscribers - 610
thousand BBS gas users were reached. With the awareness that the correct and
efficient use of energy sources is vitally important for the future of Turkey and the
world, Bursagaz restructured its processes using ISO 50001 Energy
Management System.

2010
2011

2009

Yatırım penetrasyon oranı % 96’ya, gaz kullanıcı
penetrasyon oranı % 77’ye ulaşmış, online tesisat
kontrol sistemine geçiş sağlanarak, Türkiye’nin en
büyük kapasiteli şehir giriş istasyonu Nilüferköy’de
(800.000 m3/saat) ve ikinci bir başka şehir giriş
istasyonu da Mudanya’da (160.000 m3/saat)
kurulmuştur. Yatırım penetrasyon oranı ise
% 96’ya ulaşmıştır.
Arz güvenliği için ring hattı imalatı çalışmaları
tamamlanmış, elektronik fatura kayıt sistemi
devreye alınmış, abonelik sözleşme ve yasal takip
süreçlerinde kredi kartı uygulamasına geçilmiş,
SCADA çalışmalarına başlanmış ve 650 bin BBS
abone sayısına ulaşılmıştır.

2012

Investment penetration ratio increased 96 percent
and gas user penetration ratio 77 percent, online
installation control system was introduced, a city inlet
station with Turkey’s biggest capacity was established
in Nilüferköy (800.000 m3/h) and a second city inlet
station was established in Mudanya (160.000 m3/h).
Investment penetration ratio increased to 96 percent.
Ring line production for supply security was
completed, electronic invoice registration system was
commissioned, credit card application was started in
subscriber contracting and legal proceedings, SCADA
work was started and the number of BBS subscribers
reached 650 thousand.

Bursagaz, Turkcell tarafından mobilitesi en yüksek
şirket seçilmiş, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve
Şikayet Yönetim Sistemi Sertifikası alınmış, SCADA
1’inci fazı devreye alınmış, yine sektörde bir ilk
gerçekleştirilerek Hamitler İstasyonu için E-Çevre
izni alınmış ve sosyal medya kullanımına
başlanmıştır.
Bursagaz was selected by Turkcell as the company with
the highest mobility, ISO 10002 Customer Satisfaction
and Complaint Management System Certificate was
obtained, Scada first phase was commissioned,
E-Environment permit was obtained for Hamitler Station
which is a first in the sector and the use of social media
started.
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Tex Projesi / Tex Project

Sonate 16 in C major

Mozart
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Almanya’nın kalitesi ve
Türkiye’nin pratik zekası
kombine edildi
Bursagaz teknoloji odaklı
yaklaşımını Alman tecrübesi
ve titizliği ile kombine ederek
müşterilerine sunduğu hizmetin
kalitesini daha da yükseltmeyi
hedeﬂemiştir.
German quality and Turkish
ingenuity combined
Bursagaz has aimed to improve
the quality of service provided to
its customers by combining its
technology-oriented approach with
German experience and rigor.
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Bursagaz, teknoloji odaklı yönetim yaklaşımı kapsamında 2012 yılında
doğalgaz dağıtımı ve işletmeciliği konusunda 50 yılı aşkın tecrübeye
sahip olan ana hissedarı Alman enerji devlerinden olan EWE
AG’nin tecrübelerinden faydalanabilmek, bilgi birikimini Türkiye’ye
aktarabilmek ve Türkiye’deki iyi uygulamaları Almanya’daki iş
ortaklarıyla paylaşabilmek amacıyla karşılıklı görüşmeler sonucunda
Tex Projesi’ni başlatmıştır. Bu projeye EWE AG’nin iştiraklerinden
olan SWB’de dahil edilmiştir. Yaklaşık olarak altı ay (7 personel 221 adam/gün) süren proje sayesinde EWE AG ve SWB’de kullanılan
teknolojiler hakkında bilgi sahibi olunmuş ve Türkiye için uygulanabilir
olan teknolojik yatırımlar belirlenmiştir. Projede sistemsel olarak daha
güncel olmanın avantajını barındıran Türkiye’nin, Almanya’ya göre ön
planda olan özellikleri konusunda da EWE AG ve SWB’ye faydalı geri
bildirimlerde bulunulmuştur.
EWE NETZ teknik süreçlerini, SWB teknik süreçlerin ve Bursagaz
teknik süreçlerini kapsayan proje iki dönem halinde ele alınmıştır.
Şirketler ve kültürler arasındaki farkların net olarak belirlendiği projede
şirketlere farkındalık yaratacak, marka değerini artıracak, hizmet
kalitesini geliştirecek, müşreti memnuniyetini daha da iyileştirecek
süreçler hakkında veri transferleri karşılıklı olarak gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de henüz çok yeni olan ve halen kavramsallaştırılması devam
eden yenilenebilir enerji, doğalgaz depolama, elektrik şalt tesisleri, ısı
merkezi, biogaz istasyonları hakkında geniş bilgiye ulaşılmıştır.
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Within the context of technology oriented management approach, Bursagaz,
following interviews, has initiated in 2012 the TEX project in order to benefit
from the experience and to transfer to Turkey the knowledge of its principal
shareholder EWE AG, a German energy giant with more than 50 years of
experience in natural gas distribution and management, and to share the good
practices in Turkey with its business partners in Germany. In this project SWB,
one of the subsidiaries of EWE AG, has also been included. By means of the
project which took approximately six months (7 personnel - 221 men/days),
knowledge about the technology used by EWE AG and SWB was acquired
and technological investments that can be feasible in Turkey were determined.
Useful feedback was also given in the project EWE AG and SWB on the subject
of characteristics, those more in the foreground than Germany, of Turkey, which
has the advantage of being systematically more up to date.
The project, which covers EWE NETZ technical processes, SWB technical
processes and Bursagaz technical processes, has been designed as having
two periods. Mutual transfer of data on processes that will raise awareness in
companies, increase their brand values, improve service quality and customer
satisfaction was realized during the project in which differences in companies
and countries were clearly determined. A large amount of information was
accessed about renewable energy, gas storage, electrical switching plants,
heat power stations and bio-gas stations which are quite new and still being
conceptualized in Turkey.
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Bursa’da Doğalgaz’ın 20’nci Yılı
20th Anniversary of Natural Gas in Bursa

Sonata No. 14, ‘Moonlight’

Beethoven
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Bursagaz, Bursa’da doğalgaz
kullanımının 20’nci yılını
20 etkinlikle kutladı.
Bursagaz, celebrates 20th
anniversary of access to natural gas
stream in Bursa with 20 events.
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Bursagaz 2004 yılında yapılan özelleşmenin ardından kurumsallaşma
adına önemli mesafeler almış ve bu konuda sektöründe örnek
gösterilen bir şirket konumuna yükselmiştir. Bursagaz, paydaşları ile
sağlıklı iletişim sağlayabilmek amacıyla özelleştirmenin ardından iletişim
stratejilerini yenileyerek, Bursa’ya doğalgaz dağıtım hizmeti veren bir
kuruluş olmanın yanı sıra şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantısına
da katkı sağlamayı hedefleyen bir kuruluş haline gelmiştir.

Bursagaz has gained comprehensive progress in regard of institutionalization
in the sequel of privatization conducted in 2004 and advanced in exemplary
firm for its subject matter in its own sector. Bursagaz became an institution
sighted for contribution in economic, social and cultural life of the city along
with being a company providing natural gas distribution in Bursa by renewing
the communication strategies after privatization in order to ensure a healthy
communication with its stakeholders.

2012 yılı, Bursa’da doğalgaz kullanımının 20’nci yılı olması sebebiyle
Bursa için olduğu kadar Bursagaz için de oldukça heyecan verici ve
önemli bir yıl olmuştur. Proje 2011 yılının ikinci yarısından itibaren
üzerinde düşünülen ve programlamaların yapıldığı önemli bir gündem
maddesi haline gelmiştir. Planlanan tüm çalışmalar 20’nci yıl konsepti
dahilinde düşünülerek tasarlanmıştır. Bursagaz bu yıl dönümünün
sadece şirket için değil, Bursa ve Bursalılar için önemli olduğunu
düşünerek bu projeye start vermiştir. Projede yirmi yıl öncesinde
Bursa’nın çevresel yaşam şartları ve 2012’deki yaşam şartları arasındaki
farkı ifade edebilmek esas alınmıştır.

Year 2012 has been as very well exciting and important year for Bursa as
Bursagaz due to 20th anniversary of access to natural gas stream in Bursa.
The project has become an important topic for the agenda on which has been
thought and programs planned hence the second half of 2011 upwards. All
preparations are designed by arranging all within 20th anniversary concept.
Bursagaz has commenced this project by keeping this anniversary in sight that
it is important not only for the Company but also for Bursa and its residents. In
the project, articulating the difference between environmental living conditions
in Bursa is predicated upon twenty years before now and 2012.

Bu özel yıl dönümünde gerçekleştirilen proje ve etkinliklerin her
biri, diğer yıllara nazaran daha detaylı ve tatmin edici bir şekilde
tasarlanmıştır. Zirve Projesi, GIS Projesi, Ovaakça Santrali’nin Bursagaz’a
devredilmesi, Dijital Arşiv Projesi, SCADA Şebeke Kontrol ve İzleme
Merkezi Projesi, Data Center Projesi, Çağrı Merkezi Projesi, Know
How Projesi, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası Projesi, “Engelli
Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım” Projesi gibi birçok
proje 20’nci yılda tamamlanmıştır.
Tüm bunlara ek olarak, Bursagaz personeline, tedarikçisine,
iş ortaklarına, enerji sektörüne, topluma, eğitime, spora, kültüre,
yerel, sektörel ve ulusal medyaya da katkı sağlayan yirmi adet etkinlik
gerçekleştirilmiştir.
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Each of the projects and activities performed for this special anniversary have
been designed more detailed and satisfactory than in previous years. Many of
the projects as Summit Project, GIS Project, transfer of Ovaakça Power Plant to
Bursagaz, Digital Archive Project, SCADA Network Supervision and Monitoring
Center Project, Data Center Project, Call Center Project, KnowHow Project,
ISO 50001 Energy Management Certification Project, “Facilitate Disabled
Training, Add Value for Society” Project have been completed in 20th
anniversary.
In addition to these, Bursagaz carried out twenty activities that contribute to
staff, vendors, business partners, the energy sector, the community, education,
sports, culture, local, sectorial and national media.

Sene başından itibaren uygulamaya alınan ve aslında tek bir başlık
altında onlarca projenin tamamlandığı Bursa’da Doğalgazın 20’nci
Yılı’nda; çevre bilincini artırmak ve yeni nesli çevreye karşı duyarlı
yetiştirebilmek amacıyla düzenlenen “Liseler Arası Çevre Konulu
Bilgi Yarışması”, Çevre İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya
Çevre Günü Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Çevre Konulu
Resim Yarışması Sponsorluğu”, Bursagaz büyük bir ailedir konseptinde
tasarlanan “Bursagaz Çalışanlarına Aileleleri ile Birlikte İftar Etkinliği”,
“Bursagaz Çalışanlar Şenliği”, sosyal yaşama ve spora dikkat çeken
“Çalışanlar Bowling Turnuvası”, “Basın Bowling Turnuvası”, “20’nci Yıl
Voleybol Turnuvası”, enerji söktör temsilcilerinin ve tüm Bursagaz
personelinin yer aldığı “20’nci Yıl Resepsiyonu”, “Doğalgazın 20’nci
Yılı Fotoğraf Sergisi”, “Doğalgaz Çevre Kongresi”, “GazBir Üyesi
Kuruluşlara Özel 20’nci Yıl Kokteyli”, toplamda 70 bin kişinin ziyaret
ettiği “Isıtma Havalandırma Soğutma Fuarı 20’nci Yıl Özel Sponsorluğu”,
Bursa’da spora gönül vermiş ve yetiştirilmekte olan çocuklara yönelik
gerçekleştirlen “20’nci Yıl Yıldızlar Atletizm Yarışması”, toplumsal
bilinci artırmak için Bursagaz Facebook sayfasında düzenlenen
“20’nci Yıl Facebook Bilgi Yarışması”, Bursagaz tarafından yılda iki
kere yayınlanan Bursagazete dergisinin “Bursagazete 20’nci Yıl Özel
Sayısı”, Bursagaz tarafından yılda 6 kere yayınlanan Mavi Yeşil yaşam
dergisinin “Mavi Yeşil 20’nci Yıl Özel Sayısı”, kaliteye verilen öneme
dikkat çekebilmek amacıyla “Kalder - Bursagaz Yerel Kalite Süreci
Organizasyonu”, doğalgaz kullanımının 20’nci yılını tüm Bursa halkına
ilan edebilmek, gerçekleştirilen faaliyetleri paylaşabilmek ve çevreci
farkındalığı artırabilmek amacıyla “20’nci Yıl Özel TV Programları”,
sanat ve kültüre destek olabilmek, Bursagaz personelini daha da
sosyalleştirebilmek için “20’nci Yıl Tiyatro Günleri” ve yirmi yıllık
serüveni paydaşlarımızla paylaşabilmek için “20’nci Yıl Faliyet Raporu”
projeleri hayata geçirilmiştir.

From the beginning of the year and the fact that the project was completed under
a single heading in Bursa and in Natural Gas’s 20th Year; “Inter High School
Knowledge Contest on the Environment,” in order to increase the environmental
awareness and educate the next generation to be environmentally-conscious,
“Painting Contest Sponsorship on Environment” by the Provincial Directorate
of Environment carried out under the World Environment Day activities,
“Bursagaz employees together with their parents Iftar meal event” envisaged
under the concept Bursagaz is a great family, “Bursagaz Staff Festival”, “Staff
Bowling Tournament” drawing attention to social life and sports, “Press Bowling
Tournament”, “20th Year Volleyball Tournament”, “20th Year Reception” in
which all of the representatives from the energy sector and Bursagaz personnel
attended, “Natural Gas’s 20th Year Photography Exhibition”, “Natural
Gas and Environment Congress”, “20th Year Cocktail special for GAZBIR
Member Institutions”, “20th Year Private Sponsorship of Heating Ventilation
Refrigeration Exhibition” in which a total of 70 thousand people visited, “20th
Year Stars Athletics Competition” for the children who are devoted themselves
to the sport in Bursa, “20th Year Facebook Quiz” performed to increase public
awareness on the official website of the Bursagaz Facebook, “Bursagazete’s
20th Year Special Edition” of Bursagazete magazine published twice a year
by the Bursagaz, “Mavi Yeşil’s 20th Year Special Edition” of Mavi Yeşil life
magazine published 6 times a year by the Bursagaz, “KALDER - Organization
of Bursagaz Local Quality Process” in order to draw attention to the importance
given to quality, “20th Year Special TV Programs” for announcing the twentieth
anniversary of the use of natural gas to the citizens of Bursa, to share the
activities performed and to increase environmental awareness; “20th Year
Theatre Days” to support arts and cultural activities and to socialize Bursagaz
personnel further; “20th Year Annual Report” projects in order to share the
adventure of the twenty years with our stakeholders, have been performed.
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Coğrafi Bilgi Sistemi
Geographical Information System

Air on the G String

Bach
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Bursagaz; 2012 yılında
CBS’nin (Coğrafi Bilgi
Sistemi) ikinci fazını
tamamlayarak teknolojik
alt yapısını güçlendirip,
şirket sistemetiğine güç
kazandırmıştır.
Bursagaz completed the second
phase of its GIS (Geographical
Information System) in 2012,
thus reinforcing its technological
infrastructure and empowering
the company systematically.
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Bursagaz; 2012 yılında CBS’nin (Coğrafi Bilgi Sistemi) ikinci fazını
tamamlayarak teknolojik alt yapısını güçlendirip, şirket sistematiğine
güç kazandırmıştır. Mevcut şebeke yapısına, hem imalat asbuilt hem de
müşteri hizmetleri sözel bilgilerinin entegrasyon çalışmalarının yapılması
ve abonelere ait adres bilgilerinin doğru konumlarda tanımlanabilmesi
CBS FAZ 2 Projesi’nin genel amacı olarak belirlenmiştir.

Bursagaz completed the second phase of its GIS (Geographical Information
System) in 2012, thus reinforcing its technological infrastructure and
empowering company systematic. Integration of both manufacturing as-built
and customer services verbal information into the existing network structure
and identification of subscribers’ address information in the correct positions
are the general purposes of GIS PHASE 2 Project.

CBS sistem altyapısı, Kayserigaz’da mevcut CBS sistemi üzerine
kurulmuştur. Oracle veri tabanı kullanılmış, böylece CBS altyapısı
yüksek güvenlikli bir mimari yapıya sahip olmuştur. Sistem hem internet
hemde intranet ortamında çalışabilme özelliğinde tasarlanmıştır.
Bursagaz, çok düşük bir maliyetle tamamen kendi iç kaynaklarını ve
iş gücünü kullanarak 5 kişilik bir ekip ile 15 bin 300 adam saat çalışma
sonucu projenin 1. Fazını tamamlamıştır. 2. Fazında yine 5 kişilik ekibiyle
8 bin 160 adam saat çalışma neticesinde Zirve Projesi’yle beraber 3
Eylül 2012’de entegrasyon çalışmalarını tamamlamıştır.

The GIS system infrastructure is based on the current GIS system in Kayserigaz.
Oracle database is used which enabled GIS infrastructure to have a highly
reliable architecture. The system has been designed to operate both in internet
and intranet environments. Bursagaz completed the 1st phase of project with
very low cost using only its internal sources and workforce with a team of 5
people and a labor of 15 thousand 300 man-hours. In the 2nd phase, the
integration work was completed on September 3, 2012 together with the
Summit Project with a team of 5 people after working for 8 thousand 160
man-hours.

CBS FAZ 2 Projesi, CBS FAZ 1 Projesi’nin tamamlanmasının hemen
ardından devam eden projelerden biridir. CBS FAZ 1 Projesi’ni
özetleyecek olursak; hem yasal zorunluluk gereği, hem de şebeke
ağının güvenilir şekilde takibinin yapılabilmesi ve müşteri ilişkileri
faaliyetlerine yön verebilmesi amacıyla ilk etapta adres yapılarının
düzeltilmesi ve mevcut asbuilt hatlarının standartlaştırma çalışmaları ile
hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda FAZ 1 çalışmasında; Bursa ili mücavir
sınır alanında bulunan 6 ilçe, 252 mahalle, 17 bin 514 adet yol aksı,
169 bin 46 adet bina, 3 milyon 186 bin 866 metre polietilen ana hat,
1 milyon 360 bin 440 metre polietilen servis hattı, 169 bin 901 adet
servis kutusu, 305 bin 551 metre çelik hat, 323 bin 84 adet doğalgaz
bağlantı elemanı (fitting), 3 bin 984 adet polietilen vana, 462 adet çelik
vana sisteme aktarılmıştır.

GIS PHASE 2 Project is one of the projects that continued right after the
completion of GIS PHASE 1. In short, GIS PHASE 1 Project was put into practice
by correcting the address structures and standardizing the current as-built lines
in order both to meet legal obligations and to reliably monitor the network and
direct customer relations activities. In that scope, during the PHASE 1 work; 6
towns, 252 districts, 17 thousand 514 road axes, 169 thousand 46 buildings,
3 million 186 thousand 866 metres of polyethylene main line, 1 million 360
thousand 440 metres of polyethylene service line, 169 thousand 901 service
boxes, 305 thousand 551 metres of steel line, 323 thousand 84 natural gas
fittings, 3 thousand 984 polyethylene valves and 462 steel valves within the
boundaries of Bursa province were transferred into the system.

CBS FAZ 2 Projesi’nde adres yapısının düzeltilmesi ve asbuilt
hatlarının standartlaştırma çalışmalarının ardından SAP-CBS, CBS-SAP
entegrasyonları çalışmaları Zirve Projesi ile beraber hız kazanmıştır.
Bu kapsamda; ilk abonelik işlemlerinin doğru adres konumlarında CBS
ekranlarında bina ID’lerinin verilmesi ile yaklaşık 45 bin adet adres
bilgisi kayıp abonelerin, çalışmaları yapılmıştır. 45 bin abonenin CBS ve
SAP’de doğru adres verilerinde ve doğru ID’lerde tespitleri sağlanarak
CBS-SAP ve SAP-CBS entegrasyonları tamamlanmıştır.
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After the correction of address structure and standardization of as-built lines
in GIS PHASE 2 Project, SAP-GIS, GIS-SAP integration work accelerated with
the Summit Project. In that scope; about 45 thousand subscribers with lost
address information were worked on by assigning building ID’s in GIS screens
with the correct address positions of first subscription operations. 45 thousand
subscribers have been integrated into CBS-SAP and SAP-CBS by identifying
them in correct address data and correct ID’s in GIS and SAP.

Proje sonucunda elde edilen kazanımlar aşağıdaki gibidir:

The project has provided the following benefits:

• Adres ve bina bilgileri CBS platformunda toplanmış CBS-SAP
entegrasyonu ile SAP’de doğru adres verilerinden abonelik
işlemlerinin alınması sağlanmıştır.
• WEB CBS, birimlere özel kullanıcı adı ve şifresi tanımlanarak tüm
birimlerin kullanımına açılmıştır ve güncel adres, bina ID, doğalgaz
hattı, müşteri istasyonları, regülatörler, vanalar vb. doğru bilgilere
WEB CBS ekranlarından ulaşılmıştır.
• Yapım Birimi WEB CBS ekranlarından servis hattı yapılması gereken
adreslerin iş emirlerini sistemden çekebilmeye ve sokakta kutu
var/yok durumlarını sisteme işleyebilmeye başlamıştır.
• Regülatör teslimleri yapılırken regülatör seri numaraları CBS’ye
işlenebilir hale getirilmiştir.
• Doğalgaz imalat çalışması yapılıp tamamlanan bölgelerde, vatandaşa
ulaşılarak müşteri memnuniyeti anketleri yapılabilir hale getirilmiştir.
• Tahakkuk Birimi’nin sayaç okuma programında, okuma sırasını
hazırlayarak rota çıkarabilmeleri sağlanmıştır.
• Sayaç okuma ekipleri, el terminallerine yüklenmiş olan rota üzerinde
herhangi bir binayı yerinde bulamadıklarında merkez ofiste WEB CBS
ekranını kullanan personel tarafından doğru adrese yönlendirilebilir
duruma getirilmiştir.
• İşletme Birimi CBS ekranlarından adres, vana arama, bölge
regülatörü, müşteri istasyonları gibi sorgulamaları konumsal olarak
yapabilmektedir.
• Ana kumandayı hat hasarı veya daire içi doğalgaz kokusu için arayan
vatandaşların söyledikleri adres bilgisi veya sayaç numaralarına göre
WEB CBS’deki haritalardan konum bilgisine ulaşılmakta, hangi
binaların doğalgazının kesileceği listesi alınabilmektedir.
• İlk abonelik işlemleri ve doğalgaz boru hatları CBS ekranlarından
güncellenebilmektedir.

• Address and building information were collected in CBS platform and with
GIS-SAP integration, subscription operations were obtained from the correct
address data in SAP.
• WEB GIS was opened for access by all units using a private user name and
password and correct information including current address, building ID,
natural gas line, customer stations, regulators, valves etc. has been reached
through WEB GIS screens.
• Construction Unit is now able to be obtained from the system using the WEB
GES screens the job orders for the addresses where service line must be built
and to enter into the system information as to whether a box has been
installed in the street or not.
• Regulator serial numbers can now be entered into GIS while making delivery
of the regulators.
• Citizens are now accessible for doing customer satisfaction surveya in areas
where natural gas production work has been completed.
• Accrual Unit is now able to use the meter reading program in order to
prepare the reading order to establish the route.
• If the meter reading teams cannot locate a building according to the route
installed in their hand terminals, they can be directed to the correct address
by the help of the personnel in the headquarters using the WEB GIS screen
central.
• Operation Unit can use GIS screens to do positional inquiries such as address,
valve search, region regulator, customer stations.
• When citizens call the main control unit to inform about line damage or
natural gas odor in houses, locations are identified in the maps in WEB GIS
using the address information or meter number given by the citizen and a list
of buildings to be disconnected can be prepared.
• First subscription operations and natural gas lines can be updated through
GIS screens.

Projenin WEB CBS ayağı ile birimler arası bilgi paylaşımı ve bilgi
akışı hızlandırılmış, etkili ve doğru analiz sağlanmış, bilgi fazlalığı ve
tutarsızlığı önlenmiş, haritalardaki adres yapısı ile SAP’deki adres
yapısının doğruluğu sağlanmış, işgücü ve zaman kaybı önlemiş, verilerin
kolay güncellenmesi sağlanmış, doğalgaz şebekesinin kontrollü şekilde
yönetilmesi sağlanmış, daha düzenli yapılaşmasına olanak verilmiş,
yatırım bölgelerinin seçimi daha net belirlenmiş, pazarlama faaliyetlerine
yön verilmiş, şirket daha kurumsal hale getirilmiş ve şebeke ağının daha
güvenli olması sağlanmıştır.

The WEB GIS foot of the project accelerated information sharing and
information flow among the units, allowed for effective and correct analysis,
prevented information abundance and incoherence, provided the accuracy of
address structure in the maps and address structure in SAP, prevented the
loss of workforce and time, ensured easy update of data, allowed for controlled
management of the natural gas network, provided a more regular structuring,
made a clearer selection of investments, directed marketing activities, gave the
company a more corporate look and made the network more reliable.

WEB CBS, Bursagaz ve Enervis şirketlerinde aktif ve yaygın
olarak kullanılmaktadır ve tüm birimler doğru bilgilere hızlı şekilde
ulaşabilmektedir.

WEB GIS is being actively and commonly used in Bursagaz and Enervis
companies and all units have fast access to correct information.
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Bursagaz Çağrı Merkezi Övgüyle Ödüllendirildi
Bursagaz Call Center Awarded With Praise

Prelude

Chopin
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Müşteri memnuniyetini
kurum kütüründe en önemli
halka olarak kabul eden
Bursagaz, süreçlerindeki
revizyonları müşteri
beklentilerini esas alarak
gerçekleştirmektedir…
In Bursagaz, regarding customer
satisfaction as the most important
link in corporate culture, we realize
the revisions in our processes based
on customer expectations…
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Mükemmeliyetçi hizmet anlayışını tüm iş süreçlerinde uygulama
prensibiyle çalışmalarına yön veren Türkiye’nin üçüncü büyük doğalgaz
dağıtım şirketi olan Bursagaz, müşteri ve personeliyle olan ses ve veri
iletişimini optimize etmek için yapmış olduğu teknolojik yatırımlarla
2006 yılında devreye aldığı çağrı merkezini, 2012 yılında 7’ncisi
gerçekleştirilen Türkiye Çağrı Merkezi ödülleri yarışmasında aday
göstermiştir. Bireysel kategoriler de dâhil olmak üzere toplamda 13
farklı kategorinin yer aldığı süreçte Türkiye’nin en iyi çağrı merkezlerinin
belirlendiği En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde “100 Koltuk Altı En
Övgüye Değer Çağrı Merkezi” dalında verilen tek ödülün sahibi olmaya
hak kazanmıştır.

As Bursagaz, the third biggest natural gas distribution company in Turkey, we do
our job with the principle of applying the perfectionist service concept to every
business process. We presented our call center ,which was put in use in 2006,
by technological investments to optimize the sound and data communication
between our customers and personnel, as a candidate in Call Center Awards
Contest of Turkey which was organized for the seventh time in 2012. In the
contest, there were thirteen different categories in total including individual
categories. We were entitled to have the only award in “Most Praiseworthy Call
Center Under 100 Chairs” subcategory in the Best Call Center category where
all of the best call centers in Turkey were designated.

Bursagaz, 2004 yılında gerçekleştirilen özelleştirme sonrası yeniden
yapılanan ve tüm iş süreçlerini yeniden tanımlayarak, enerji sektöründe
birçok başarı, ilk ve yeniliklere imza atmıştır. Kurumsal performansın
etkin yönetilmesine yönelik olarak 2004 yılında stratejik yönetim ve
süreç yönetimi yaklaşımları benimsenmiştir. Bunun sonucu olarak da
hedeflere bağlı yönetim anlayışını kurum kültürüne entegre etmiştir.

After privatization in 2004, we reorganized and, by defining all business
processes, we achieved so many successes, had so many firsts and innovations
in the energy industry. In order to manage corporate performance effectively,
strategic management and process management approaches were adopted
in 2004. As a result of this, management by objectives concept was integrated
into the corporate culture.

Mükemmeliyetçi hizmet anlayışını tüm iş süreçlerinde uygulama
prensibiyle çalışmalarına yön veren Türkiye’nin üçüncü büyük doğalgaz
dağıtım şirketi olan Bursagaz, müşteri ve personeliyle olan ses ve veri
iletişimini optimize etmek için yapmış olduğu teknolojik yatırımlarla
2006 yılında devreye aldığı çağrı merkezi Bursagaz ana faaliyetleri ile
ilgili bütün soruların cevaplandığı, ilgili birimlerin sorunu çözmesinde
müşterilerimize yardımcı olarak doğalgazla ilgili istek ve şikâyetlerin
değerlendirildiği, müşteri memnuniyeti odaklı bir birimdir.
En iyi müşteri deneyimini sunma adına tanımlanmış farklı operasyonel
yetkilendirme seviyeleri ile müşterilerine maksimum düzeyde verimli
bir hizmet sunmayı hedeflemiş olan Bursagaz Çağrı Merkezi, 2’si
home agent ve 7’si local agent olmak üzere toplamda 9 müşteri
temsilcisi ile haftanın 6 günü hafta içi 08:30 - 22:00 ve cumartesi günleri
08:30 - 17:30 arasında servis hizmeti sağlamaktadır.
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The call center, which became active in 2006 by technological investments
to optimize the sound and data communication between our customers and
personnel, is a customer satisfaction oriented unit where all questions regarding
the principal activities of Bursagaz, the third biggest natural gas distribution
company with the principle of applying the perfectionist service concept to
every business process, are answered and all requests and complaints about
natural gas are evaluated.
At Bursagaz Call Center we aim at giving our customers an efficient service at
the maximum level with different operational authorization levels defined to
offer the best customer experience. We provide service sixteen hours a day,
from 08:30 to 22:00 on weekdays and from 08:30 to 17:30 on saturdays,
with nine customer representatives in total, including two home agents and
seven local agents.

Teknolojik başarı, süreklilik, profesyonellik ve sonuç odaklılık temel
değerlerine sahip olan Bursagaz, 2012 yılında çağrı merkezine bağlı
IVR sistemini de yenileyerek müşterilerimizin müşteri temsilcilerine
bağlanmalarına gerek kalmadan sistem üzerinden birçok işlemlerini
gerçekleştirebilme imkânını sağlamaktadır.

With basic values of technological achievement, continuity, professionalism and
being result oriented we, as Bursagaz, having also renovated the IVR system
connected to the call center in 2012, provide our customers the facility to carry
out their proceedings over the system, without the need of connecting to a
customer representative.

Müşteri memnuniyetini olmazsa olmaz süreçlerinden biri kabul
eden Bursagaz üst yönetimi, çağrı merkezi rapor sonuçlarına göre
gerekli iyileştirme faaliyetleri ile düzenleyici ve önleyici eylem planları
hazırlayarak, çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmaktadır.

We, as Bursagaz executive management, regard customer satisfaction
indispensable. We design regulatory and preventive action plans to increase
employee and customer satisfaction according to the results from the call
center reports.

Bursagaz Çağrı Merkezi; sadece mevcutta var olan müşterilere yönelik
değil aynı zamanda EWE AG, EWE Turkey Holding, EWE Enerji,
Enervis ve Kayserigaz’ın çağrı merkezlerini tek bir kanaldan yönetme
vizyonu da taşımaktadır. Bursagaz bu vizyon ışığında çalışmalarını
sürdürmekte ve hem bağlı olduğu grup şirketine hem de kendi
müşteri portföyüne sunduğu kusursuz hizmeti geliştirme yolunda
ilerlemektedir. Operasyonlarındaki seviyelendirme yetkilendirme,
geliştirme ve maksimum fayda sağlama kültürü, sahip olduğu
inovasyon programlaması ve buna bağlı sürdürülebilirlik planlarının
uygulanabilirliği Bursagaz’ın çağrı merkezini diğer çağrı merkezlerinden
ayıran karakteristik özelliklerin başında gelmektedir. Çalışanların
motivasyonları yetkinlik analizleri, eğitim planlamaları, iş ve kişisel
gelişimi kapsayan kariyer yapılandırmaları, seviyelendirilmiş rol tanımları
ile eşleşen görev analizleri de ön plana çıkan diğer özellikleridir.
Performans ve başarı yönetimi süreci kapsamında ele alınan kurumsal
karne uygulaması ile Bursagaz Çağrı Merkezi’nin stratejik hedeflerine
ulaşmadaki katkısının ölçümlenip, geliştirilerek sinerji oluşturması
amacıyla kullanması da ayırt edici tanımlamalar arasında önemli bir yere
sahiptir. Diğer iş süreçlerinin yanı sıra, yüksek standartta hizmet veren
çağrı merkezi anlayışını benimseyen Bursagaz, hayata geçirmiş olduğu

At Bursagaz Call Center, our vision is to manage not only the call center
intended for present customers, but also call centers of EWE AG, EWE Turkey
Holding, EWE Energize, Enervis and Kayserigaz through a single channel. We
do our work under the light of this vision and further develop the perfect service
we provide for both our group company, to whom we are affiliated, and our
customer portfolio. Culture of level authorization, development and maximum
benefit in our operations, innovation programming and applicability of affiliated
maintainability plans are the foremost characteristics of the Bursagaz call
center, making us stand out from other call centers. Motivation, competency
analysis, education planning, career configuration, including professional and
personal development, and task analysis matching with levelized role definition,
of employees are other prominent characteristics of our company. Balanced
scorecard application, approached within the scope of performance and
success management process, and its use to create a synergy by measuring
and developing its contribution to reach the strategic targets of Bursagaz Call
Center are also some of our distinguishing features. As Bursagaz, we have
adopted a call center that provides a high standard service approach among
other business processes, activated in 2012 a state of the art measuring and
development methodology by means of multiple performance management.

çoklu performans yönetimi ile son derece gelişmiş bir ölçümleme
ve iyileştirme metodolojisini 2012 yılında hayata geçirmiştir. %100
müşteri bilgilendirmesi ve talep/sorun çözümü üzerine odaklanan
çağrı merkeziyle, kaçan her çağrının tamamına gün içerisinde ulaşarak
müşterisiyle bilgi akışı sağlamaktadır. Düzenlenmiş bir piyasada faaliyet
gösteren Bursagaz, standartlar ile yetinmeyerek % 97’ye varan pozitif
algı düzeyiyle operasyonlarını geliştirmektedir.
2012 yılında 7’ncisi gerçekleştirilen Türkiye Çağrı Merkezi ödüllerinde
Türkiye’nin en iyi çağrı merkezlerinin belirlendiği En İyi Çağrı Merkezi
kategorisinde “100 Koltuk Altı En Övgüye Değer Çağrı Merkezi”
dalında verilen tek ödülün sahibi olarak hizmet kalitemizi taçlandırmış
olduk.

Gelen Çağrı / Incoming call
Günlük Çağrı Ortalaması / Nuber of Daily Average Call

74706,0

With our call center oriented 100% in customer notification and request/
problem solving, we return every missed call during the day and ensure a flow
of information with our customers. In Bursagaz, active in a regulated market,
we develop our operations with a level of positive perception up to 97%, being
not satisfied with the standards.
By winning the only award given to “Most Praiseworthy Call Center Under
100 Chairs” subcategory under Best Call Center category where the best call
centers in Turkey were awarded in Call Center Awards Contest of Turkey, which
was organized for the seventh time in 2012, we crowned our quality of service.
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2012 yılında çağrı merkezi ve IVR kullanımının yaygınlığına bakıldığında
müşterilerin kış aylarında tüketimlerinin artması ile birlikte arama
yoğunluğunun arttığı görülmektedir. (Grafik 1)

Looking at the prevalence of the call center and IVR use in 2012, we can see
that call intensity rises with increase in consumption of customers during the
winter months (Chart 1)

Müşterilerin müşteri temsilcisine bağlanmadan IVR menülerini
kullanma oranın ise %35 civarında gerçekleştiği ve bu oranın çağrı
merkezi ortalamalarına göre yüksek sayılabilecek düzeyde olduğu
görülmektedir.

We see the rate of customers using IVR menus without connecting to customer
representatives is around 35% and this rate is at a level which can be regarded
high compared to the call center averages.

Çağrı merkezi ile birlikte telefonla hizmet vermenin yanı sıra müşteri
taleplerinin yüz yüze değerlendirildiği Çözüm Noktası da bir başka
müşteri iletişim kanalımızdır. 2012 yılında müşterilerden gelen çağrılara
göre şikâyetlerin dağılımına bakıldığında Aralık ayı dışında oldukça
düşük düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. (Grafik 2) Aralık ayında
artan şikâyetlerin sayaç okuma ve faturalandırma konularına yönelik
olduğu görülmektedir.

Among offering telephone service through the call center, Solution Point,
where we evaluate customer requests face to face, is another of our customer
communication channels. Looking at the distribution of complaints from
customers in 2012 we see a very low level except in the month of December
(Chart 2). It seems that complaints increasing in December were about meter
reading and billing issues.
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Bursa’ya Değer Katıldı
Bursa Rises In Value

L’Inverno / Winter

Vivaldi
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Bursagaz iş süreçlerindeki
mükemmeliyetçiliğini sosyal
sorumluluk alanında da hisseden,
içten dışa doğru genişleyen
halkalar halinde fayda sağlamaya,
değer katmaya, kalkındırmaya,
geliştirmeye odaklanan kurum
kültürüne sahip yönetim
mekanizması ile geleceğe
yürüyor…
With the desire for perfection both
in business processes and social
accountability area, Bursagaz has been
walking towards the future based on
its management mechanism having a
corporate culture focused on being useful,
adding value, improving and developing in
the form of expanding circles...
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Gerçekleştirmiş olduğu her faaliyette müşterilerinin, tüm paydaşlarının
ve bulunduğu şehrin çıkar ve mutluluğunu bütünsel bir şekilde
düşünerek aksiyon almıştır. Eğitime, kültüre, spora, sağlığa, çevreye,
tarihe kattığı değer her geçen yıl artarak devam etmektedir. Bursagaz
bu bağlamda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, daha
yaşanabilir bir çevre, daha adil bir eğitim, daha sağlıklı bir yaşam, daha
emin bir geleceğe sahip olmada rol almayı hedeflemiştir.
Bu doğrultuda, çalışanları tarafından 2005 yılında kurulmuş olan
Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği aracılığı ile bu güne kadar birçok
gönüllü çalışmaya imza atılmıştır. 2012 yılı içerisinde ise “Engelli
Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım” isimli bir
proje hazırlanmıştır. Böylece, Bursa’da doğalgaz kullanımının 20’nci
Yılı’na ithafen, zihinsel engelli çocukların eğitim olanaklarını, diğerleriyle
eşitlemek ve onlara daha güzel yaşam ve daha adil eğitim alanı sunmak
amacıyla 40 ayrı ilköğretim okulunda 45 özel eğitim sınıfı düzenlemesi
gerçekleştirilmiştir.
Projenin pilot çalışması daha önce 2011 yılında Ziya Gökalp İlköğretim
Okulu’nda yapılmış ve takdir görmüştür. Bursa il sınırları içerisinde
bulunan birçok okulda benzer ihtiyacın yüksek olduğu dernek üyelerince
araştırılıp tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda “Engelli
Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım” sloganından yola
çıkarak 40 İlköğretim okulunda 45 adet özel eğitim sınıfı yenileme ve
geliştirme projesinin planlanmasına karar verilmiştir.
Projenin ana amacı; devlete ait ilköğretim okullarında oluşturulmaya
başlanan zihinsel engelli öğrenciler için konuşlandırılmış “özel eğitim
sınıflarını düzenlemek”, bu yapılandırma çalışması kapsamında kurulan
işbirlikleri ile verilen eğitimin verimini artırmak, ortam iyileştirilmesiyle
bu sınıflara talebi - devamlılığı desteklemek ve nihayetinde bu bireylerin
sosyal yaşama katılmasına ve kaynaşmasına katkı sağlamak olarak
belirlenmiştir.
Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile hayata
geçirilen bu proje öncesinde Bursa’da özel eğitim sınıfı bulunan
120 İlköğretim okulunun isimleri Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış,
bunların büyükşehir hudutları ve kırsal ilçe olan Keles içindeki 70 okulda
yoklama ve yerinde tespit çalışmaları yapılmış, öncelik kriterlerine uyan
40 okul (bazıları çift sınıflı) ve 45 sınıf proje kapsamına dâhil edilmiştir.
Yapılan bu çalışmaların akabinde, projeyi gerçekleştirebilmek için destek
amacıyla da BEBKA’ya proje sunulmuş ve proje, BEBKA tarafından
yapılan değerlendirme sürecini olumlu tamamlayarak desteklenmeye
layık görülmüştür.
BEBKA, Bursagaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi ve
Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği işbirliği ile yürütülen sosyal
sorumluluk projesinin hayata geçirilmesiyle ilköğretim seviyesindeki 505
zihinsel engelli çocuğun yüksek standartlara sahip modern mekânlarda
eğitim almaları sağlanmıştır. Destek sözleşmesinin imzasından sonra
on iki ay olarak planlanan uygulama süresi, Bursagaz Eğitim Gönüllüleri
Derneği’nce hızlı hareket edilerek altı ayda tamamlanmıştır. 20122013 öğrenim sezonu başında bitirilen 45 adet özel eğitim sınıfı engelli
çocukların kullanımına açılmıştır.
Toplam maliyetinin % 50’si BEBKA’nın desteği ile diğer % 50’lik kısmı ise
Bursagaz ve Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği desteği ile karşılanan
proje Bursa genelinde büyük ses getirmiş ve diğer şirketlere de örnek
teşkil etmiştir. Türkiye enerji sektöründe de övgü ile adından söz
ettiren bu anlamlı proje, 2012 Türkiye Enerji Zirvesi’nde “Altın Vana
Ödülü” almaya hak kazanmıştır.
Projenin tamamlanmasının ardından bir sosyolog tarafından yapılan
saha araştırması neticesinde, gerçekleştirilen bu projenin zihinsel
engelli çocukların aileleri, öğretmenleri, idarecileri ve okulda öğrenim
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In every activity we were involved, we have acted thinking of the interests and
satisfaction of our customers, all our shareholders and the city we reside in as a
whole. The value we add to education, culture, sports, health, environment and
history is continuously increasing every year. In this sense, as Bursagaz we aim
at taking part in providing a more habitable environment, a fairer education
system, a healthier life and a more secure future, by developing corporate social
responsibility projects.
In this direction, we have completed so many activities of voluntary work to this
day through Bursagaz Education Volunteers Association, founded in 2005 by
our employees. Within 2012 we designed a project titled “Let’s Make Dısabled
Educatıon Easıer And Add Value To Socıety”. Within the scope of this project
and in commemoration of the 20th anniversary of natural gas installation in
Bursa, arrangement of special education classrooms were completed in forty
different elementary schools with the object of equalizing the educational
opportunities of mentally disabled children with those of other children and
provide them with a better life and more appropriate room for education.
Pilot study of the project was already conducted in 2011 in Ziya Gökalp
Elementary School and was praised. Members of the association have
investigated and detected that there is a great need for similar rooms in many
schools within the borders of Bursa province. Following evaluations, based on
the slogan “Let’s make disabled education easier and add value to society”,
it was decided to plan the project of renovation and restoration of 45 special
education classrooms in 40 elementary schools.
The primary objective of the study was determined as arranging special
education classrooms reserved in state funded elementary schools for the
mentally disabled children, increasing the efficiency of the given education
through collaborations established within this configuration study, supporting
the demand – attendance to these classes through better ambient conditions
and ultimately contributing to help these individuals join social life.
Prior to this project, finished with support from Bursa, Eskişehir, Bilecik
Development Agency - Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA),
names of 120 elementary schools in Bursa which have special education classes
were obtained from the Directorate of National Education, on site inspections
and surveys were conducted in 70 of these within the borders of metropolitan
area and the rural county Keles, and 40 schools (some with two classrooms)
and 45 classrooms were included into the project. Following these studies the
project was presented to BEBKA for financial support and deemed worthy for
support after completing the evaluation process by BEBKA.
With the social responsibility project, carried out in collaboration with BEBKA,
Bursagaz, Provincial Directorate of National Education, Uludağ University and
Bursagaz Education Volunteers Association, actualized 509 mentally disabled
children at the elementary school level were ensured to have education in
modern classrooms with high standards. Following the signing of financial
support contract, implementation was completed in 6 months, fairly earlier
than the planned 12 months, as Bursagaz Education Volunteers Association
acted quickly. 45 special education classrooms were completed and opened for
the use of mentally disabled children.
The project, whose total cost was paid for with support of BEBKA (50%) and
Bursagaz Education Volunteers Association (50%), created a big impression
throughout Bursa and set an example for other companies. This meaningful
project, which also received compliments from the Turkish energy industry, was
entitled to “Golden Valve Award” in Turkey Energy Summit 2012.
After the project was completed, a field survey investigating the effects of the

gören diğer öğrenciler üzerinde bırakmış olduğu etkiler tespit edilerek
makale haline getirilmiştir. Proje ile ilgili bu araştırmada sayfalar dolusu
pozitif yorum bulunmaktadır.
Dile getirilen duygu ve düşüncelerin birkaçı şöyledir:
“Öncelikle öğrencilerimiz standart sınıf masalarından kurtuldular.
Sınıfımız daha nitelikli ve teknolojiye uygun bir sınıf konumuna yükseldi.
Velilerimizin bazıları çocuklarını kayıt yaptırmadan önce sınıfı görmek
istemekte, sınıfı gördükten sonra bütün velilerimiz kayıt yaptırmak
istiyor.” (İdareci)

project on families, teachers, administrators of mentally disabled children and
other children educated in the same school was conducted by a sociologist. The
results were put on paper as an article. There are pages of positive remarks in
this study about the project.
Some of the feelings and thoughts expressed are as follows:
“First of all, our students got rid of standard classroom desks. Our classrooms
were elevated to a more qualified and higher technological level. Some of the
parents wish to see the classroom before they apply. After seeing the classroom
all parents want to enroll their children.” (Administrator)

“Okula severek gidiyorlar, kendilerine ait sıraları, dolapları var. Daha
severek gitmeye başladılar; biraz daha kendilerini özel hissetmeye
başladılar. Benim çocuğum güzel bir ortamda kaliteli bir ortamda eğitim
görüyor, bu da beni sevindiriyor. Öğretmenimiz de buna katkı sağlıyor.
Veli olarak çocukları ve ortamı görünce mutlu oluyoruz. Geçen sene
kötüydü.” (Öğrenci Velisi-1)

“They love going to school, they have desks and lockers of their own. They
began to fondly go to school, they started to feel a little more special. My
child is given education in a nice and quality ambience, and this makes me
happy. Our teacher also contributes to this. As parents, we get happy when
we see the children and the environment. The situation was bad last year.”
(Student’s parent-1)

“Öğrenciler daha önceki dönemlerde bu arkadaşlarından toplumun
da etkisiyle korkuyorlardı, onların deli veya geri zekâlı oldukları
konusunda bir algı oluşmuştu. Fakat sınıf yenilenip ortaya farklı bir sınıf
çıkınca bu sınıf onların da dikkatini çekti. Sınıfı görmeye geldiklerinde bu
arkadaşlarının algılarında oluşan o formda olmadığını gördüler ve doğru
bir tutum geliştirme fırsatı buldular” (Katılımcı 24).

“Students were afraid of these friends of theirs, due partly to the influence
of society, there was a misconception that they were insane or retarded. But
after the classroom had been renovated into something completely new, this
new classroom drew their attention. When they came to see the classroom
they saw that these friends were not in that form in their misconceptions and
found an opportunity to develop a better attitude” (Participant 24). “Educators
and students of special education classes are usually treated as second class
teachers and students. The worst classrooms and discarded equipment are
given to these classes. But renovation of special education classrooms helped
this misconception change somehow. We can express ourselves better now ”
(Participant 21).

“Eğitimciler ve özel eğitim sınıfı öğrencileri çoğu zaman ikinci sınıf
öğretmen ve ikinci sınıf öğrenci muamelesi görüyorlar. Okulun en kötü
sınıfları ve çıkma malzemeleri bu sınıflara veriliyor. Ama özel eğitim
sınıflarının yenilenmesi öğrenci ve öğretmen hafızasında bu algıyı az
çok yenmesini sağladı. Artık kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz”
(Katılımcı 21).
“Bizim okulumuzda daha önceki yıllarda özel eğitim sınıflarına
idarecilerimiz uğramazdı. Sınıf yenilendikten sonra okula gelen
misafirleri ilk getirdikleri ve överek gösterdikleri sınıf olduk.”
(Katılımcı 20).
“Özel eğitim sınıfları idareciler tarafından hep arka plana itilen bir
sınıf iken şu anda okulun en güzel sınıfı oldu. Bundan herkes memnun
kaldı. Çocuklarımızın özgüveni artı, velilerin memnuniyeti yükseldi.
Bir idareciyi ne mutlu eder? Bence öğretmen, öğrenci ve velilerin
memnuniyeti… Bu proje bunu sağladı. Daha önceki dönemde idareciler
bu sınıflara olumlu bakmıyorlardı, bu bitmiş oldu. Öğretmenler bu
sınıfların ilgisizliğinden ve arka plana itilmesinden rahatsız oluyorlardı,
bu da bitti. Öğrencilerin sınıfa bağlılıkları ve özgüvenleri arttı.”
(Katılımcı 6).
“Size bir olay anlatayım. Geçen yıldan eğitimine devam eden Efe
isminde bir öğrencim var. Daha önceki senelerde devamsızlığı daha
fazla oluyordu, sınıfa gelmeyi fazla istemiyordu. Şimdi ise hasta bile
olsa annesine ne olur okula gidelim diyormuş. Öğrencilerimin sınıfa
bağlılıkları arttı. Hatta bugün iki öğrencim grip oldukları için gelemedi,
aileleri aradı, hastalar gelemeyecekler dedi. Fakat gelemedikleri için
çok üzüldüklerini söylediler.” (Katılımcı 24).
Yapılan bu yorumlar projenin amacına ulaştığını ve Bursa halkının
Bursagaz ve Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği’nden beklentilerinin
devam ettiğini göstermektedir.
Bursagaz, her projesinde olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerinde
de “sürdürülebilirlik” prensibini benimseyerek ilerleyen süreçte diğer
ihtiyaç sahibi okullar için de benzer çalışmaları yaygınlaştırmayı ilke
edinmiştir.

“In previous years administrators in our school did not visit special education
classes. After the classroom was renovated, we became the class they showed
to their visitors with pride.” (Participant 20).
“Special education classes had always been left aside by the administrators but
now this class has the best classroom. Everybody became glad. Our children’s
self esteem grew, parents’ satisfaction increased. What makes an administrator
happy? My answer is happiness of teachers, students and parents … This
project ensured this. In previous times, administrators did not have a positive
view towards these classes, this ended. Teachers were displeased because of
indifference and leaving aside of these classes, this ended too. Students’ self
esteem and commitment to the class increased.” (Participant 6).
“Let me tell you about my student name Efe, whom I have been teaching since
last year. In previous years his attendance was poor, he did not want to come
to class. Now I hear that he asks to his mother to take him to school even if
he is sick. Commitment of my students to school increased. Today, two of my
students were absent, due to illness. Their families called and said their children
were ill and could not come. They said they were sad because of missing the
class though.” (Participant 24).
All these comments show that the project achieved its goal and people of Bursa
expect more from Bursagaz and Bursagaz Education Volunteers Association.
Bursagaz, having adopted the principle of “sustainability” also in social
responsibility projects as in other projects, we look for extending similar work to
other schools in need in the future.

77

FAALİYET RAPORU 2012 / ANNUAL REPORT 2012

Bursagaz’ın Tüm Arşivi Artık Dijital Ortamda
The Complete Bursagaz Archive Now in Digital Media

Ave Maria

Schubert
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iç ve
dış müşterilerinin beklentilerinin giderek
artmakta ve çeşitlenmekte olduğunun
bilinci içerisinde olan Bursagaz bu
beklentilere anında cevap verebilmek
için iş yapış şeklini kolaylaştıracak, iş
süreçlerini her zaman, her yerden kolayca
ve kesintisiz olarak takip edebilecek
çözümler üretiyor.
Being aware that both local and foreign customers
have increasing and diversifying expectations in line
with technological developments, Bursagaz has been
designing solutions that will facilitate the working
style and help monitor the business processes easily
and uninterruptedly anytime and anywhere in order
to immediately respond to these expectations.
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Bu nedenle iş süreçlerini her zaman, her yerden kolayca ve kesintisiz
olarak takip edebilmek için teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam
etmektedir.
Gerçekleştirdiği teknolojik yatırımlarla Bursagaz var olduğu günden
itibaren, personelin ihtiyacı olan belge ve dokümanlara istedikleri
zaman, istedikleri yerden kolayca ulaşabilmelerini sağlamayı, firma
çalışanlarının aynı anda her yerden çalışabilmesini sağlayarak verimliliğini
artırmayı, müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap vererek
müşteri memnuniyetinin ve rekabet gücünün artmasını sağlamayı, şirket
içi ve şirket dışındaki saha ekiplerini daha etkin şekilde yönetmeyi ve
bu sayede iş verimliliğini maksimize etmeyi, gerçek zamanlı raporlama
sunucuları sayesinde maliyetlerini daha iyi analiz ederek kârlılığını bu
doğrultuda arttırmaya devam etmeyi, şirket içi bilgilerin güvenliğini etkili
bir şekilde sağlamayı, veri yedekleme ve felaket kurtarma sistemlerini
hayata geçirerek tüm verilerin her an ve her şekilde ulaşabilir olmasını
sağlamayı, gerçekleştirilen operasyonların kontrolünü ve takibini
kolayca gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.
1992 yılında kurulan Bursagaz, Dijital Arşiv Projesi ile arşiv hizmet ve
faaliyetlerinin düzenlenmesine, denetlenmesine, arşivlik belgelerin
tespitine, korunmasına, milli menfaatlere ve kamu yararına
uygun olarak kullanılması ve saklanmasına, gerekli görülmeyen
dokümanların ayıklanması ve imhasına yönelik çalışmaları tamamlamayı
amaçlamaktadır. Milli Arşiv Kanun Tasarısı kapsamında kalan kamu
kurum ve kuruluşların arşivlerinde kâğıt ortamda bulunan elektrik & su
faturası, tapu, vergi levhası, kira kontratı, abonelik sözleşmesi, doğalgaz
kullanım sözleşmesi, proje, ihbar izleme formu vb. arşiv belgeleri ile
arşivlik belge niteliği kazanmış arşiv dokümanlarının sayısal ortama
aktarılması ve yönetilmesidir.
Bursagaz 2012 yılı içerisinde hayata geçirdiği Dijital Arşiv Projesi ile
Bursagaz’ın 20 yıllık birikiminden oluşan 11.500.000 sayfalık arşiv
dokümanlarını ilk önce tasnif istasyonunda dokümanların yabancı
maddelerden temizlenmesi ile başlayan süreçte doküman tiplerine göre
barkodlanması ve belge bütünlüğünün sağlanması ile bir sonraki istasyon
olan tarama istasyonunda belirlenen kalite, format ve profilde tarama
işleminin gerçekleştirilmesi ile kağıt ortamında bulunan arşivlik belge
niteliği kazanmış dokümanlar üzerinde çalışmaların tamamlanması ile
bu belgelere ait künye bilgilerinin taranan her bir image ile ilişkili halde
bilgisayar ortamında kayıt altına alınması ile indeksleme istasyonunda
sürdürülen çalışmalarda son kontrollerin gerçekleştirildiği kalite kontrol
istasyonu ile arşivlik belge niteliği kazanmış arşiv dokümanlarının sayısal
ortama aktarılması (dijitalleştirilme süreci) tamamlanmış olmaktadır.
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For this reason we keep on investing in technology in order to easily and
flawlessly monitor business processes every time and from everywhere.
As Bursagaz, ever since we’ve existed, with technological investments we have
made, our objects have been to provide that our personnel can reach the
documents they need wherever and whenever they want, to increase efficiency
by ensuring that company employees everywhere can work simultaneously, to
increase customer satisfaction and competitive power by quickly responding
to demands of customers, to manage the intra corporate and extra corporate
field forces more efficiently and thus, to maximize labour productivity, to
better analyst the costs by means of real time reporting services and to raise
profitability in this direction, to efficiently ensure the security of intra corporate
information, to make all data accessible anytime, anyway by actualizing data
backup and disaster recovery systems, and to easily control and monitor the
operations we carry out.
Founded in 1992, Bursagaz, with its Digital Archive Project, is aiming to
complete the work intended to regulate and inspect the archive services and
activities, to detect and protect archival documents, to use and save these
documents properly to national interests and public welfare, and to select and
destruct unnecessary documents. This project is about transferring to digital
media and managing the documents in paper media such as electricity and
water bills, title deeds, tax charts, rental contracts, subscription agreements,
gas use agreements, notification follow-up forms etc. in the archives of public
institutions and organizations within the scope of National Archive Law Draft.
With the Digital Archive Project, initiated by Bursagaz in 2012, archival
documents of 11.500.000 pages from 20 years of Bursagaz are cleaned
off foreign material first in classification station, then barcoded according to
document types and document integrity is ensured. Then in the next station,
they are scanned in determined quality, format and profile. Identity information
belonging to these documents are recorded in digital media along with an
image. With last controls conducted in indexing and quality control stations
process of digitalizing archival document has been completed.

Sayısal ortama aktarılan 7.509.493 sayfa, fiziksel olarak düzenlenerek,
oluşturulan yeni arşivde fiziksel düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.

7.509.493 pages have been digitalized and a physical arrangement has been
made in the newly established archive.

Proje, Bursagaz’ın sahip olduğu 20 yıllık kurumsal içeriğin, iş süreçlerinin
modellendiği ve yönetildiği SAP platformu üzerinden kullanır hale
gelmesi ile öncelikle, arşivsel nitelik taşıyan tüm kurumsal içeriğini,
günlük iş yaşamı ile bütünleştirmiş, bu sayede bilgi ihtiyacını karşılamada
fiziksel belge kullanımını azaltmış, bilginin tek bir merkezde toplanmasını,
dağıtılmasını ve yönetilmesini sağlamıştır. Kurumsal içerik, çalışan ve
iş süreçlerinin bütünleşmesi ile çalışan performansının artması, artan
müşteri memnuniyetini beraberinde getirmiştir. Nihayetinde proje,
kurum içi vizyonunun “Bilginin Stratejik Araç” olarak uygulanmasını
sağlamıştır.

The project, with the 20 years corporate content of Bursagaz made usable
over the SAP platform where business processes are modeled and managed,
integrated all corporate content with archival qualities with daily business life,
thus helped reduce the use of physical documents in meeting demand for
information and ensured that information is gathered, distributed and managed
in a single center. With the integration of corporate content, employee and
business processes, employee performance increased and this brought along
customer satisfaction. Ultimately the project ensured intracorporate vision to
be implemented to “Information as a Strategic Tool”.

Bursagaz, dijital arşivleme ile evraklara ulaşım süresi minimuma
indirmiş, işgücü ve zamandan tasarruf sağlamış, evrakların aslına
ulaşma zorunluluğunu ortadan kaldırmış ve belge yıpranmaları
önlemiştir. Ayrıca bu sistem ile varlığı bile unutulan belgelerin gün
ışığına çıkarılması çok kısa bir sürede gerçekleşmiş, aynı belgeye aynı
anda birden çok kişinin erişim imkanı sağlanarak, bilginin paylaşımı ve
kurumsal verimlilik sağlanmıştır. Proje kapsamında arşiv sadece digital
ortama aktarılmakla kalmayıp, fiziksel arşiv de modernize edilmiştir.
Bursagaz’a ait iki ayrı arşiv birleştirilmiş, ilaveler de yapılarak 156.000
yeşil dosya kapasiteli yepyeni fiziki bir arşiv oluşturulmuş 1330 adet
raf tamamen doldurulmuştur. Kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin
gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme veya işlemler neticesi
meydana gelen (toplanan, biriken) ve bir maksatla saklanan, aslında
hayati öneme sahip olan bu dokümantasyonlar Bursagaz için de yüksek
öneme sahip olmasının sonucunda böyle bir proje hayata geçirilmiştir.

With digital archiving Bursagaz has reduced the time to reach the document to
a minimum, saved labor and time, abolished the obligation to reach the original
documents and prevented wearing out of documents. Also with this system,
documents that have long fell into oblivion, have been brought to life in a very
short time. By providing access to the same document by more than one person
at the same time, sharing of information and corporate efficiency was ensured.
Within the scope of the project not only the archive has been digitalized but
also the physical archive has been modernized. Two different archives belonging
to Bursagaz have been merged and with additions a new physical archive with
a capacity of 156.000 folders has been created. All 1330 shelves have been
completely filled. Because these documents, which were evidence of services,
correspondences and transactions between institutions, natural and legal
persons are as vitally important for Bursagaz, such a project was made real.
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Bursagaz Kayserigaz Ortak Acil Eylem Planı
(İşletme Ekiplerini Yedekleme Projesi)
Bursagaz Kayserigaz Joint Emergency Action Plan
(Operational Team Backup Project)
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Le Lac des Cygnes

Çaykovski

Müşterilerinin can ve mal güvenliğine
verdiği önem ile çalışmalarına yön
veren Bursagaz, afetlerin zararlarını
en aza indirmek amacıyla geliştirdiği
Ortak Acil Eylem Planı ile güvenilir
ve kesintisiz hizmet anlayışını
pekiştirmiştir.
Directing its works by placing high importance
on life and property safety of its customers,
Bursagaz has strengthened its safe and
continuous service concept with Joint
Emergency Action Plan developed in order to
minimize damages of disasters.
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Müşteri odaklı yaklaşımlarıyla Türkiye enerji sektörüne katma değer
sağlayan EWE AG’nin ana hissedarı olduğu Bursagaz, aynı grupta ve
aynı sektörde faaliyet gösterdiği kardeş şirketi Kayserigaz ile birlikte
olası doğal afetlere yönelik tedbir çalışmalarını 2012 yılında hayata
geçirmiştir. Müşterilerinin can ve mal güvenliğine verdiği önem ile
çalışmalarına yön veren Bursagaz, afetlerin zararlarını en aza indirmek
amacıyla geliştirdiği Ortak Acil Eylem Planı ile güvenilir ve kesintisiz
hizmet anlayışını pekiştirmiştir.
Proje dahilindeki şirketler; jeolojik konumu itibarıyla özellikle deprem
bölgesinde yer alan Bursa ve Kayseri şehirlerinde meydana gelebilecek
bir sarsıntı sırasında doğalgaz alt yapısında hasarlar, kontrolsüz gaz
çıkışları, doğalgaz yangınları gibi birçok olayın meydana gelme olasılığını
değerlendirmiştir. Bu ve benzeri afetlere Bursagaz ve Kayserigaz işletme
ekiplerinin belli bir süre birbirlerinin şebeke işletmeciliğini yapabilecek
şekilde organize edilmesi şebekeye müdahale edebilmesi, şebekenin
gazının kesilmesi, deprem sonrası şebekenin kontrolü ve tekrar gaz
verilmesi faaliyetleri bir plan çerçevesinde yeterli insan kaynağı ve
ekipman ile mümkün kılınmıştır.
Ayrıca ilerleyen yıllarda en az 6 aylık periyotlar halinde ilgili eğitimler
ve ziyaretler yapılması ve şirketlerin bünyesindeki sağlığı elverişli
bütün teknik personelin belirli dönemlerde projeye dahil edilmesi de
planlanmıştır.

84

Bursagaz, whose main shareholder is EWE AG contributing added value to
Turkish energy sector, has adopted measurement actions in 2012 together with
its affiliate company having business in the same group and same sector for
possible natural disasters. Directing its works by placing high importance on life
and property safety of its customers, Bursagaz has strengthened its safe and
continuous service concept with the Joint Emergency Action Plan developed in
order to minimize damages of disasters.
Companies, included in the project, evaluated the possibility of the occurrence
of events such as damages in the infrastructure of natural gas, uncontrolled
gas emits, natural gas fires during an earthquake that may occur in Bursa or
Kayseri, cities that are located in earthquake zone with their geological location.
The activities of organization of Bursagaz and Kayserigaz Operation teams are
to perform network operations for each other during an earthquake or similar
disasters, cutting network gas, checking the network after earthquake and
supplying gas again has been made possible within framework of a plan with
adequate human resources and equipment.
Furthermore, it has been also planned to provide the relevant trainings and
perform visits with minimum 6-month periods and to include all technical
personnel with suitable health conditions in both companies to this project at
certain periods.

Bursagaz, afet durumunda personel desteğinin kapsamını belirlemiş,
şebekenin güvenliğini, afet sonrası sürekli ve güvenli doğalgaz arzını
sağlamak için ortak çalışma iş programı oluşturmuş, sorumluluk
ve yetkilerin belirlenmesini, projede yer alan personellere gerekli
eğitimlerin verilmesini sağlamış projede kullanılacak olan ekip, ekipman,
teçhizat ve dokümanların tespitini gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında
tatbikat uygulamalarının yapılması, ekipman ve malzeme alımı, acil
eylem senaryolarının görüşülmesi ve oluşturulması da tamamlanmıştır.
Toplam maliyeti 80 bin TL olan proje 11 ay süren çalışmalar neticesinde
tamamlanmıştır.

Bursagaz has determined the scope of personnel support in case of an
emergency, and established a joint work schedule to ensure safety of network,
and to supply continuous and safe natural gas after emergency. It has also
ensured determination of responsibilities and authorizations, providing required
training to personnel participated in the project as well as determination
of teams, equipment, tools and documents to be used in project. Fire-drill
applications, equipment and material purchases, discussion and formation of
emergency action scenarios have also been completed within the scope of
project. With a total cost of 80 thousand TL, the project has been completed
with works that had lasted for 11 months.

Projeyi hem bir sosyal sorumluluk olarak gören hem de sorumlu bir
işletmenin vazifesi olarak düşünen EWE AG grup şirketlerinden olan
Kayserigaz ve Bursagaz, gerçekleştirmiş olduğu bu önemli proje ile can
ve mal güvenliğini maksimize etmeyi hedeflemiştir.

Kayserigaz and Bursagaz, which are EWE AG group companies, considering
this project both as a social responsibility and as a duty of a responsible
corporation, aimed to maximize life and property safety with this significant
project realized.
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ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
ISO 50001 Energy Management System

Magnificat Fugues III No. 7

Pachelbel
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Enerji kaynaklarının doğru
ve verimli kullanılmasının
Türkiye ve Dünya geleceği
için hayati önem taşıdığının
farkında olan Bursagaz,
süreçlerini ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemi ile yeniden
yapılandırdı.
Aware of using energy sources
correctly and efficiently is vitally
important for the future of Turkey
and the World, Bursagaz reorganized
its processes with the ISO 50001
Energy Management System.
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Bir enerji dağıtım şirketi olarak, enerjinin giderek daha da büyük önem
taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması amacıyla ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi’ni toplam kalite yönetimine entegre eden
Bursagaz sosyal sorumluluk bilinci ile şirket genelinde, enerji atıklarının
değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji
kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik
kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansını
düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmiştir. Enerjinin etkin
kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi
üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji
kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması 2012
yılında alınan bu belge ile şirket genelinde güvence altına alınmıştır.
Bu proje kapsamında Bursagaz’ın faaliyet gösterdiği tüm teknik ve
idari lokasyonlarda, doğalgaz, elektrik ve akaryakıt enerji türleri için
enerji kullanım alanları tespit edilerek enerji yönetim uygulamaları
ortaya konmuştur. Enerji Yönetim Kılavuzu oluşturularak sistemin
sürekliliğinin garanti altına alınabilmesi için gerekli olan süreç ve
organizasyonlar belirlenmiştir. İlgili yönetici ve çalışanların katılımı ile
Enerji Yönetim Takımı oluşturularak uygulamaların hayata geçirilmesi
konusunda gerekli takip ve kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
Bursagaz bünyesindeki enerji kullanım alanları ile ilgili olarak geleceğe
yönelik enerji planlamaları yapılarak uygulamaların hayata geçirilmesine
yönelik kararlar alınmıştır. Enerji verimliliği uygulamaları alanında şehir
giriş istasyonlarında, kullanılan ısıtıcı kazanlarında yapılan revizyonlarla
enerjinin verimli kullanılması sağlanmıştır. Hizmet binalarında kullanılan
cihaz ve donanımların seçiminde yüksek verimliliğin ön planda tutulması
sağlanmıştır. Bursagaz’ın Nilüferköy’de bulunan 2012 yılında hayata
geçirdiği Şebeke Kontrol ve Yönetim Merkezi’nin inşaatı sırasında
enerji verimliliğine yönelik yalıtım uygulamaları, mekanik ve elektronik
sistemler hayata geçirilmiştir. Ayrıca enerjinin verimli kullanılmasına
yönelik olarak işletme acil ekip araçlarının doğalgazlı araçlar ile
yenilenerek bu sayede hem tüketim anlamında bir verimlilik sağlanması
hem de doğaya salınan karbon miktarında azalma elde edilmesi
hedeflenmiştir.
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As an energy distribution company, Bursagaz has integrated the ISO 50001
Energy Management System into its total quality management in order to
efficiently use energy in these times when energy is becoming more and more
important. With our social responsibility awareness, we have adopted the
approach of evaluating energy waste, increasing energy efficiency and reducing
the amount of consumed energy by means of preventing current energy
losses and without restraining economic development, public welfare, quality
and performance. Efficient use of energy, preventing energy waste, increasing
efficiency in energy use for easing the burden of energy costs on the economy
and protecting the environment have been guaranteed companywide with this
document issued in 2012.
Within the scope of this project, in all technical and administrative locations
where Bursagaz is active, energy use areas for natural gas, electricity and fuel
energy types have been determined and energy management applications
have been implemented. An Energy Management Guide has been established
and processes and organizations necessary for the sustainability of system
determined. With participation of relevant administrators and employees,
an Energy Management Team has been formed and follow-up and controls
necessary to implement the applications have been done. Energy plannings
have been made regarding the energy use areas within the scope of Bursagaz
and decisions made to materialize these applications. By revisions made to
heating boilers used in municipal input stations efficient use of energy has been
ensured. When selecting devices and equipment to be used in service buildings
high efficiency was given particular importance. During the construction of
Network Control and Management Center of Bursagaz started in Nilüferköy
in 2012, insulation systems, mechanical and electronic systems intended for
efficient use of energy, were implemented. Also intended for efficient use of
energy, operation emergency team vehicles were exchanged with natural
gas operated vehicles. The object of this was to ensure both an efficiency in
consumption and a decrease in the amount of carbon emitted to nature.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 10002 ve OHSAS 18001
belgelerinin sahibi olan Bursagaz, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Sertifikasyonu ile enerji yönetim sisteminin mevcut uygulamalarının
sistematikleştirilmesi adına önemli bir adım atmıştır. Enerji Yönetim
Sistemi, enerji kullanım alanlarının önceliklendirilmesi ve bu sayede
iyileştirme yapılacak yatırım önceliklerinin daha etkin bir şekilde
belirlenerek yönetilmesine olanak tanınmış ve aynı zamanda Bursagaz
personelinin hem iş hem de sosyal yaşantılarında örnek enerji tüketicisi
olarak konumlanmalarını sağlayacak bilinçlendirme çalışmaları da
hayata geçirilmiştir.

With the ISO 50001 Energy Management System Certification, Bursagaz, holder
of ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 10002 and OHSAS 18001 documents,
has taken an important step in systematizing the current applications of the
energy management system. The Energy Management System allowed the
prioritization of energy use areas and thus better management by defining the
investment priorities to be improved. Also realized were consciousness raising
studies to position Bursagaz personnel as exemplary energy consumers in their
professional and social lives.
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SCADA ile Bursa Güvende
Bursa is safe with SCADA
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Bursagaz; gelişmiş serverları,
RF veri haberleşmesi, son
teknoloji ürünü kontrol
sistemleri ve proses
elemanlarından oluşan
SCADA ile güvenli ve sürekli
doğalgaz arzı sağlamayı
taahhüt etmektedir.
Bursagaz undertakes to provide safe
and continuous natural gas supply
with SCADA which is composed
of developed servers, RF data
communications, state-of-the-art
control systems and process elements.
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Güvene dayalı hizmet anlayışı çerçevesinde Bursagaz 2010 yılında
doğalgaz dağıtım şebekesini kesintisiz ve güvenilir sağlamak amacı ile
SCADA uygulaması çalışmalarını başlatmıştır. 2011 yılında sistemin ilk
fazı devreye alınmış ve 2012 yılında da sistem tamamen kullanılabilir
hale getirilmiştir. Bursagaz, kurmuş olduğu bu sistem ile hem çelik
şebekenin izlenip kontrolünün sağlanmasını hem de anlık olarak
yük dengeleme ve yük tahmini yaparak etkin bir şebeke yönetim
anlayışını ortaya çıkarmıştır. Sürekli ve güvenli doğalgaz arzını sağlama
stratejisiyle uyumlu olarak hizmet sunduğu alanda hem müşterisinin
hem de kendi altyapısının güvenliğini sağlamak amacıyla yatırımlarına
devam eden Bursagaz işlettiği sistem ile sektördeki dağıtım şirketlerine
örnek olmaktadır.

Within the framework of the trust based service approach, Bursagaz started
the work in 2010 for SCADA application with the intention of making natural
gas distribution network continuous and safe. The first phase of the system
was activated in 2011 and in 2012 the system became fully operational. As
Bursagaz, we showed an efficient network management mentality with this
system we installed which allows the steel network to be monitored and
controlled and load balancing and load estimation to be made instantly. We,
as Bursagaz, in accordance to the strategy of providing safe and continuous
gas supply, keep making investments in every field we offer service, to ensure
the safety of both our customers and our own infrastructure and we present
an example to other distribution companies in the industry with the system we
operate.

SCADA uygulamasına temel endüstriyel proses (akış-basınç dengeleri)
değişimlerinin izlenmesi, kayıt altına alınması ve motorlu hat vanaları
aracılığıyla belli bir bölgedeki doğalgazın ana şebekeden izolasyonun
sağlanması gibi acil durumlarda etkin şebeke yönetimini sağlayacak
fonksiyonlar da dahil edilmiştir.

Functions to ensure efficient network management in emergencies, such as
monitoring and recording basic industrial process changes (flow-pressure
balance) and isolating the gas in a certain area from the main network by means
of motorized line valves have also been included in the SCADA application.

SCADA sistemi ile sürdürülebilir, kesintisiz ve güvenli şebeke yönetimi
gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada RMS, MS, ve BR’lerin akış değerleri
(BR’ler hariç), basınç, sıcaklık ve acil durumlar uzaktan izlenebilmekte
ve uzaktan motorlu vanalar ile kapatılabilmektedir. BR’ler için regülatör
uzaktan kapatılıp, güvenli doğalgaz boşaltımı sağlanabilmektedir. Ayrıca
bu uygulamada RMS ve MS tüketim noktaları için tüketim raporlamaları,
grafiksel değişimler, tüketim aşımları izlenebilmekte ve kayıt sisteminde
arşivlenmesi sağlanmaktadır.
Bursagaz SCADA sisteminin en büyük özelliklerinden biri de
haberleşme altyapısının mevcut GSM ve telekom altyapısından bağımsız,
radyo haberleşme üzerinden olmasıdır. Bu özellikler sayesinde doğal
afetler sırasında kesintisiz bir haberleşme sağlanabilecek, Bursa
şehri doğalgazı kesintisiz ve düzenli bir şekilde kullanabilecektir.
SCADA Projesi ile Bursagaz yaklaşık 3 milyon Euro’luk bir yatırım
gerçekleştirerek ulusal ve yerel ekonomiye katma değer sağlamıştır.
SCADA kapsamında 15 adet RMS ve MS, 153 adet BR, 17 adet vana
odası ve 4 adet repearter noktası uygulama alanına dahil edilmiştir.
Proje boyunca destek veren ana yüklenici firma BTC ile verimli bir
çalışma gerçekleştirilmiş olup, alt yüklenici firmalar olan SYS, BİLKO
A.Ş. ve BEST A.Ş. ile RF Modem Transmitter konularında iş birliği
gerçekleştirilmiştir. Haberleşme alt yapısı, RMS, MS ve 16 adet BR ile
7 adet vana odası ilk aşamada SCADA çalışmaları başlatılmış, burada
görülen mühendislik ihtiyaçlara göre iki aşamada kalan SCADA
noktalarının mühendislik çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak
güçlü bir alt yapı oluşturulmuştur.
Birinci aşama SCADA kapsamında SCADA merkez sunucu ve uygulama
yapısı, haberleşme ortamı olarak VPN alt yapısı ve radyo modem
haberleşme için 4 role merkezinin (repearter) kurulum ve devreye
alımları ile 8 adet RMS, 5 adet MS istasyonu, 16 adet bölge regülatörü,
7 adet hat vanası, ve 5 adet yerel SCADA bulunmaktadır.
Birinci aşama çalışmalarda iş planlarına bağlı olarak şunlar
gerçekleştirilmiştir: Birinci aşama çalışmaları 2011 yılının ilk yarısında
tamamlanmıştır. Bu kapsamda SCADA merkez sunucu ve uygulama
yapısı devreye alınmıştır. 3 adet yerel SCADA sunucu ve uygulama
yapısı devreye alınmış, VPN alt yapısı ve radyo modem haberleşme
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With SCADA system sustainable, continuous and safe network management
have been realized. On this application flow rates of RMS, MS and BR’s (except
BR’s), pressure, temperature and emergency situations can be remotely
monitored and shut off by means of remote motorized valves. As for BR’s, the
regulator can be shut off remotely and safe natural gas evacuation is ensured.
On this application, also consumption reporting for RMS and MS consumption
points, graphical changes and consumption exceeding can be monitored and
archived in the recording system.
Another great feature of the Bursagaz SCADA system is that its communication
infrastructure is independent of the current GSM and telecom infrastructure,
and based on radio communication. Thanks to these features flawless
communication will be available during natural disasters and the city of
Bursa will use natural gas regularly and continuously. With SCADA Project,
Bursagaz provided added value to national and local economy by realizing an
approximately 3 million Euro investment.
Within the scope of SCADA fifteen RMS and MS, 153 BR, seventeen valve
rooms and four repeater points were included in the application area. We
established an efficient collaboration with BTC, the main contractor company
which supported us throughout the project. We also collaborated on RF Modem
Transmitter subject with subcontractor companies SYS, BİLKO A.Ş. and BEST
A.Ş. SCADA work was started with communication infrastructure, RMS, MS,
sixteen BR and seven valve rooms. Then, according to the engineering needs
observed at this stage, remaining SCADA points were successfully completed in
two stages and a solid infrastructure was established.
The First stage of SCADA covers central server and application structure, VPN
infrastructure as communication media and installation and activation of 4
relay centers (repeater) for radio communication, eight RMS, five MS stations,
sixteen region regulators, seven line valves and five local SCADAs.
During the first stage work the following were realized depending on the
work plans: The First stage of work was completed in the first half of 2011.
SCADA central server and application infrastructure was activated. Three local
SCADA servers and application structure were activated. Four relay centers
(repeater) for VPN infrastructure and radio modem communication were
installed and activated. Six RMS stations and five MS stations were installed,
activated, accessed and operated through central SCADA application. Also in
2011 process level installations and activations of sixteen regional regulator

için 4 Role merkezinin (repearter) kurulum ve devreye alımları
gerçekleştirilmiştir. 6 adet RMS istasyonunun, 5 adet MS istasyonunun,
merkezi SCADA uygulaması üzerinden erişim ve yönetimleri sağlanarak
kurulum ve devreye alımları tamamlanmıştır. Yine 2011 yılı içerisinde 16
adet bölge regülatör istasyonunda proses seviyesi kurulum ve devreye
alımlar elektrik alt yapıları ile birlikte tamamlanmış, 7 adet hat vana
istasyonunda proses seviyesi kurulum ve devreye alımlar elektrik alt
yapılarıyla birlikte neticelendirilmiştir.
SCADA projesi ikinci aşama çalışmalarında ise; saha faaliyetleriyle
ilgili bölge regülatörleri ve vana odalarındaki elektriksel ve mekanik
montajlamaları tamamlanmıştır. SCADA uygulamasında ikinci faz, 137
adet bölge regülatörü, 10 adet hat vanası proses seviyesi kurulum ve
devreye alımlar, elektrik alt yapılarıyla birlikte tamamlanmıştır. 153
istasyon, 17 adet BR ve dört adet RF repearter noktası için elektriksel
alt yapılar hazırlanmıştır. Elektrik tedarikinin mümkün olmadığı SCADA
noktalarında güneş enerjisi ile elektirk elde edilerek enerji verimliliği
anlamında önemli bir iyileştirmeye imza atılmıştır.
Elektriksel alt yapının SCADA sistemi ile doğrudan entegrasyonunun
sağlanması amacıyla toplam 25 bin metre elektrik alt yapı kazısı
gerçekleştirilmiştir. Yük tahmini ve yük dengeleme SCADA
uygulamaları için münferit meteoroloji istasyonu kurulmuş olup, hava
- toprak sıcaklığı, rüzgar şiddeti ve yönü gibi parametreler kullanılarak,
Bursa şehrinin gelecek dönemde tüketeceği doğalgaz miktarının
hesaplanarak mevcut hatların maksimum verimde kullanılabilmesine
imkan sağlanmıştır.
Son olarak SCADA Proje üçüncü faz çalışmalarında; Dericiler
OSB İstasyonu’nun, OSB4 İstasyonu’nun Ovaakça İstasyonu’nun
ve 4 adet bölge regülatörünün SCADA’sını gerçekleştirip Şebeke
Kontrol Merkezi’ne entegrasyonunu sağlamak hedeflenmiştir.
Ovaakça İstasyonu dışında tüm hedefler gerçekleştirilmiş olup
Ovaakça İstasyonu’nda yapılacak büyük çaplı yatırımın belirlenmesi
beklenmektedir.

stations were completed along with their electrical infrastructure. Seven line
valve stations were installed and started the in process level, complete with
electrical infrastructure.
During SCADA project second stage works, regarding field work electrical
and mechanical assembly in regional regulators and valve rooms was
completed. Second phase in SCADA application was completed with process
level installation and activation of 137 regional regulators, ten line valves and
electrical infrastructures. Electrical infrastructures for 153 stations, seven BR’s
and four RF repearter points were prepared. In SCADA points where electricity
supply was not available electricity was generated, as an important reformation
in the sense of energy efficiency, from solar energy.
With the object of ensuring the direct integration of electrical infrastructure with
the SCADA system, 25 thousand meters of electrical infrastructure excavation
was carried out. For load estimate and load balancing SCADA applications, a
dedicated meteorology station was installed and by using parameters such as
air – soil temperature, wind force and direction, the amount of gas that Bursa
will consume in the future could be calculated and current lines could be used
in maximum productivity.
Lastly, in SCADA Project third stage works; SCADA installation and integration
to Network Control Center of Dericiler OSB station, OSB4 station, Ovaakça
station and four regional regulators was planned. All targets have been achieved
except Ovaakça station, where a big investment to be made is expected.
Bursagaz SCADA Center was situated in Nilüferköy and with this project
realized Bursagaz Maintenance and Network Units team learned some serious
knowhow about automation by doing RMS and BR SCADAs. This knowhow can
be used in intra-corporate projects as well as extracorporeal projects. Bursagaz,
with SCADA works completed SCADA had its structure as an example not only
on local but also national scale and will keep affecting industry strategies as an
example company.

Bursagaz SCADA Merkezi, Nilüferköy’de konumlandırılmış ve
gerçekleşen bu proje ile Bursagaz Bakım ve Şebeke Birimleri ekibi RMS
ve BR SCADA’ları yaparak otomasyon konusunda ciddi bir know-how
elde etmişlerdir. Bu know-how şirket içi projelerde kullanılabileceği
gibi şirket dışı projelerde de kullanılabilecektir. SCADA çalışmalarının
tamamlanmasıyla sadece yerelde değil ulusalda da örnek bir yapıya
kavuşan Bursagaz, bu farklılığı ile şebeke yönetiminde kıyas kuruluş
olarak sektör stratejilerini etkilemeye devam edecektir.
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Bursagaz Zirvede
Bursagaz in the Summit

Das Wohltemperierte Clavier I

Bach
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Bursagaz; bilgi teknolojileri
alanındaki projeleriyle de
sektöre öncülük ve liderlik
etmeye devam ediyor.
Bursagaz keeps on leading the
industry with its projects including the
field of information technology.
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Türkiye’nin en büyük özel doğalgaz dağıtım şirketi olan Bursagaz;
her alanda olduğu gibi bilgi teknolojileri alanındaki projeleriyle de
sektöre öncülük ve liderlik etmeye devam etmektedir. Günümüzün
zorlu rekabet şartlarında öncü şirket olmak adına ana stratejisini
“fark yaratmak” olarak belirleyen Bursagaz, teknolojik projelerine ve
yeniden yapılanma gerektiren çalışmalarına hız vererek Zirve Projesi’ni
2012 yılında hayata geçirmiştir.

Bursagaz, the biggest private natural gas distribution company in Turkey, keeps
leading the industry also with projects in the field of information technology
as well as every other field. For the sake of being the pioneering company
under today’s challenging competition conditions we, as Bursagaz designated
our primary strategy as “ to make a difference”, and completed the Summit
Project in 2012 by accelerating our technology projects and works requiring
reformation.

Bursagaz bağlı olduğu ana hissedarı EWE AG’nin yüzyıla yakın bir
süredir gerçekleştirdiği enerji projeleri ve multi-utilities sektöründeki
tecrübelerinden faydalanmakta ve yine EWE AG’nin Türkiye’de
yer alan diğer grup şirketleri ile ortak projelere de önem vererek
uygulamalarını sürdürmektedir.

Bursagaz provides benefit from the nearly a century long experience of EWE
AG, the primary shareholder to which we are affiliated, in energy projects and
multi-utilities industry and continues its activities and collaborations with other
group companies of EWE AG in Turkey.

Bursagaz, alt yapısını çağın ve teknolojinin gerektirdiği standartlara
taşıma misyonu ile EWE Grup şirketlerinin ERP (Enterprise Resource
Planning- Kurumsal Kaynak Planlaması), IS-U (Industrial Systems Utilities
– Endüstri Program Çözümleri) sistemlerinin yeniden yapılandırılması
ve bir utilities şirketinde mutlaka olması gereken, EPDK regülasyonları
ile de talep edilen GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi, SCADA (Şebeke Kontrol
ve Yönetim Merkezi) ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) gibi
projelerin hayata geçirilmesine karar vermiştir. Grup şirketlerinin temel
iş süreçlerini yürüttükleri SAP (System, Application and Products –
Sistem Uygulama Ürünleri) sistemlerinin konsolidasyonunu ifade eden
“Ortak Akıl Ortak Hedef” sloganı ile başlayan, Bursagaz ve Kayserigaz
‘Network Business Model Projesi’nin önemli aşamalarından olan proje
büyük bir ekiple 9 ay süren hummalı çalışmalar neticesinde 2012 yılının
Kasım ayında tamamlanmıştır.
Mevcut durumda gruba bağlı iki kurum için ayrı ayrı yapılmakta ve
maliyetlendirilmekte olan süreçlerin optimizasyonu, sistemlerin
yapılandırılması, yönetilmesi, işletilmesi, bakımı, donanım, yazılım,
lisans ve danışmanlık giderleri bu proje sonunda düşürülmüştür.
Projenin hayata geçirilmesi ile EWE Grup olarak konsolidasyon ve
sinerji politikasına uygun hareket edilmiş ve sektörde fark yaratılacak
önemli bir adım atılmıştır. 2010 yılında Bursagaz, Kayserigaz “Ortak
Akıl Ortak Hedef” misyonuyla başlatılan çalışmalar kapsamında,
karşılıklı ziyaretler yapılarak, Zirve Projesi’nin alt yapısı ve ön hazırlığına
start verilerek, çalışmalarda birim ve bölüm bazında değerlendirmeler
yapılmıştır. Benzer şekilde Bursagaz veri kalitesi iyileştirme projesi
(RUBİK) çalışması 2010 yılı ikinci yarısında başlatılarak ilk aşamada
müşteri verilerinin güncelleştirilmesi hedeflenmiştir. Bursagaz
müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve müşterileri ile daha hızlı
iletişimde bulunabilmek için veri kalitesi çalışması da sürdürülmektedir.
Tüm bu hazırlıklar, Zirve Projesi ve EWE Grup’un oluşturacağı sinerji
için iyi bir başlangıç oluşturmuştur.
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Bursagaz, with its mission to elevate its infrastructure to the standards
demanded by technology decided to realize projects such as reformation of
ERP (Enterprise Resource Planning), IS-U (Industrial Systems Utilities) systems
of EWE group companies, and GIS (Geographical Information System), SCADA
(Network Control and Management Center) and CRM (Consumer Relations
Management) which should be present in a utility company and demanded by
EPDK regulations. The project which started with “Common Sense Common
Target” slogan, expressing the consolidation of SAP (System, Application
and Products) systems on which group companies carry out basic business
processes, was one of the important stages of Bursagaz and Kayserigaz
Network Business Model Project and was completed in November 2012 after
9 months of serious work of a large team.
As a result of this project, costs of optimization, configuration, management,
operation, maintenance, equipment, software, license and consultancy of
processes and systems, which until now was done and costed individually for
two companies affiliated with the group.
With the project realized an appropriate move in accordance to consolidation
and synergy policy was made and an important step to make a difference
in the industry taken. Within the scope of works initiated in 2010 with the
mission of Bursagaz, Kayserigaz “Common Sense Common Target”, reciprocal
visits were performed, and infrastructure and preliminary works of Summit
Project were started, and assessments were made on the basis of unit and
department. Similarly, works for Bursagaz data quality improvement project
(RUBİK) were commenced in the second half of 2010, and it was aimed to
update client data in the first stage. In order to provide better service to its
clients and communicate with the clients in a faster way, Bursagaz continues its
efforts for data quality. All these preparations ensured a good start for synergy
to be formed by Summit Project and EWE Group.

Bursagaz, utilities sektörü ve özellikle doğalgaz sektöründe olmazsa
olmaz olarak nitelendirilecek yapı üzerinde yoğunlaşmıştır. Utilities
şirketlerinin temel faaliyetinin dağıtım olmasına karşın müşteri hizmetleri
ve işletmecilik faaliyetleri ile de ön plana çıktığının bilinciyle hareket
eden Bursagaz, tüm bu çalışmalarını teknolojik proje ve sistemlerle
desteklemektedir. Sistem upgradeleri, veri elde etme, verileri yönetme
gibi unsurların, uygulama bazında her iki şirket için ayrı ayrı hazırlanması
ve implementasyonu yerine tek sistemde uygulanması, daha efektif ve
her iki şirket için maliyetleri düşürücü rol oynamaktadır. Zirve Projesi
ile de süreçlerin ve sistemlerin optimizasyonu sağlanmıştır.

Bursagaz has focused on the utility sector and especially on the structure that
can be regarded as a must for natural gas sector. Being aware of the fact
that although the main activity of utilities companies is distribution, they also
stand out with customer service and operation activities, Bursagaz supports
all these works with technological project and systems. Instead of preparing
and implementing the factors such as system upgrades, data obtaining and
data management as separately for each company in terms of application,
executing them in one system is more effective and plays an important role in
decreasing the costs for both companies. With the Summit Project, optimization
of processes and systems has been ensured.

Proje aşamasında, Bursagaz ve Kayserigaz ekibinin katkılarıyla iki kez
test süreci gerçekleştirilmiş, daha önce ERP ve IS-U sistemlerinin
konsolide edilmesi gibi bir proje referansı olmadığı için riskleri minimize
etmek amacıyla canlı simülasyon testine ihtiyaç duyulmuştur. Migrasyon
testi olarak da nitelendirilebilecek sistemin canlı simülasyon testinin
yapılması aynen canlı geçiş senaryolarının uygulanıp performansın
sağlandığı bir süreç olarak gerçekleştirilmiştir. Eylül 2012 tarihinde
canlıya geçiş sağlanarak tek server tek client üzerinden iki şirket için
ortak sistem oluşturulmuş, şirket kodu bazlı işlem verileri ayrıştırılmıştır.
Zirve Projesi’nin tamamlanmasıyla SAP sistemlerinin ortak platforma
taşınmış olması, grup şirketi sinerjisine büyük katkı sağlamıştır.

During project phase, test processes were performed two times with the
contributions of Bursagaz and Kayserigaz, and a live simulation test was
required in order to minimize the risks since there weren’t any project references
such as consolidation of ERP and IS-U systems previously. Live simulation test
of the system, which can be described as migration test, was carried out as a
process in which literally live transition scenarios are applied and performance
is provided. By transition to live in September 2012, a common system for two
companies is established through one server and one client, and process data
is separated based on company code. Upon completion of Summit Project,
transferring SAP systems to common platform has made great contributions to
synergy of group company.
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Bursagaz Data Center ile kesintisiz IT hizmetleri hedefliyor
Bursagaz is aiming for uninterrupted IT services through The Data Center

Mozart
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Eine kleine Nachtmusik

En son teknolojiyi yakından takip
ederek, uygulama alanına alan
Bursagaz, yüksek standarda sahip,
güvenli IT hizmetleriyle geleceği
bugünden tasarlıyor…
Bursagaz which has been involved in its field
of application by following closely the state of
the art technology is designing the future as of
today with its high standard,
safe IT services…
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Bursagaz için 2012 yılındaki teknolojik gelişmelerden bir tanesi de Data
Center Projesi olmuştur. En son teknolojiyi yakından takip ederek,
uygulama alanına alan Bursagaz genel müdürlük binasının Nilüferköy’e
taşınmasını fırsat bilmiş, “Veri Merkezi” olarak da adlandırılan, içinde
yüzlerce serverı barındırabilecek, güçlü elektrik, iklimlendirme ve
internet alt yapısına sahip yüksek standartlarda bir Data Center
kurmuştur.

One of the technological developments for Bursagaz in 2012 has been Data
Center Project. Bursagaz which has involved in its field of application by following
closely the state of the art technology took advantage of moving the Bursagaz
general management building to Nilüferköy and established a data center
which is also called the ‘’Data Center’’, that may contain hundreds of servers
inside and has strong electric, air conditioning and internet infrastructure with
high standards.

Bursagaz proje öncesinde yapılacak Data Center’ın, Bursagaz’a olduğu
kadar EWE şirketler grubuna da destek verebilecek, maksimum verim
ve fayda ile iş süreçlerini kolaylaştıracak, şirketin büyümesi halinde
ihtiyacı karşılayabilecek, en son teknolojiye sahip, kullanımı kolay,
işlevsel bir merkez kurmayı hedeflemiştir. Data Center Projesi; EWE
TR Holding grup şirketlerine esnek, sürdürülebilir, kolay yönetilir,
güvenli ve verimli bir platform üzerinde çalışmayı mümkün kılmıştır. Bu
vesile ile gerçekleştirilecek ortak projeler için ilk adım da atılmıştır.

The Data Center, which will be established before is aimed to be a functional
center that will be able to give support also to EWE companies group besides
Bursagaz, facilitate business processes with maximum efficiency and benefit,
may be able to meet the needs if the company enlarges which is having state
of the art technology and easy to use. The Data Center Project has enabled
the EWE TR Holding group companies to work on a flexible, sustainable, easily
manageable, safe and efficient platform.Herewith also first step has been
taken for the common projects to be fulfilled.

Bursagaz’a ait Data Center’ın mimarisinde soğutmaya dayalı güçten
ziyade soğutulacak ortamın hacmi ve soğutma yapılacak ortam çok iyi
analiz edilmiştir. Sunucular için izole bir ortam ve soğuk bir koridor
planlanlanmış, oda boyutu ve kolay soğutulması açısından da kapalı
koridor sistemi tercih edilmiştir. Yerde oluşabilecek tozdan katmanın
sunuculara zarar vermesini önlemek amacıyla döşeme altı yüzeylere
epoksi boya uygulanmış ve merkezin içerisinde soğutma havuzu inşa
edilerek sadece sunuculara soğuk hava iletilmesi sağlanmıştır. Sunucuları
çevreleyen kabinler, karşılıklı konumlandırılarak soğutma maliyetlerinin
düşürülmesi sağlanmış, rack kabinler soğuk hava koridorunu
çevreleyecek şekilde karşılıklı yerleştirilmiş, iki yanından perde kapılar
ile yalıtılmış ve üstü kapatılarak kapalı bir ortam oluşturulmuştur. Rack
kabin arası mazgallar soğuk havanın, kanaldan kesintisiz bir şekilde
sunuculara ulaşmasını sağlamaktadır. Mazgallar, alüminyum malzeme
seçilerek gelen havanın daha da soğuk hissedilmesini sağlamıştır. Data
Center’a ait yer döşemeleri 40 cm yükseltilerek, taban şeklinde yanmaz
malzemeden yapılmıştır. Bu yapıyla aynı zamanda soğuk havanın temas
ettiği yüzeyleri azaltarak soğutma performansına olumlu katkı sağlamak
hedeflenmiştir. Data Center’ı soğutmak için yedekli iklimlendirme
özelliği olan klimalar tercih edilmiş, klimaların standbay özelliği ile eş
yaşlandırma planlanmıştır. Bu sayede yatırımdan maksimum fayda elde
edilmiştir.

In the architecture of the Data Center belonging to Bursagaz, the volume of
the environment to be cooled and the environment to be cooled are analyses
well rather than the power based on cooling. An isolated environment and
a cold corridor have been planned for the serves and closed corridor system
are preferred in terms of room size and easy cooling. Epoxy paint has been
applied to surfaces under flooring in order to prevent the dust layer that may
occur on the floor giving harm to the serves and transmission of cold air only to
the servers has been provided by constructing a cooling pool inside the center.
Decreasing of the cooling costs has been provided by positioning the cabinets
opposite of the servers, rack cabinets are placed across to surround the cold
air corridor, it is insulated with curtain doors from two sides and a closed
environment is established by roofing. The loopholes between the rack cabinets
provide the cold air reaching to servers uninterruptedly through the channel.
The feeling of the coming air colder is provided by selecting the loopholes from
aluminum material. The floorings of Data Center have been raised 40 cm and
made of fireproof material in form of base. By this structure, provision of positive
contribution to cooling performance by also decreases the surfaces where cold
air contact is aimed. The air-conditioners with redundant air-conditioning
features are preferred to cool the Data Center, concurrent aging is planned
with the stand-by feature of the air-conditioners. This way, maximum benefit is
obtained from the investment.

Bursagaz Data Center içerisinde uygulanan kapalı koridor ve kanal
soğutma sistemi, klimalardan minimum kayıpla sunuculara soğuk
havanın iletimi, koridor içinde ısı katmanlaşmasının minimuma
indirgenmesi, klasik soğutma sistemlerine göre ciddi enerji tasarrufu
sağlamıştır.
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Closed corridor and channel cooling system which are used inside of the
Bursagaz Data Center, transmission of the cold air from air-conditioners to
servers with minimum loss, minimization of stratification of the heat, have
provided serious energy saving compared to classic cooling systems.

Bursagaz Data Center’da Tier 3 standardı benimsenmiş, şebeke
haricinde her şeyin yedekli olmasına dikkat edilmiştir. Sunucular için
çift UPS ile elektrik beslemesi ve yedekli çift klima ile soğutma sistemi
devreye alınarak devamlılık ve sürdürülebilirlik ilkesine önem verilmiştir
ve Data Center’ı kesintilere karşı korumak için doğalgazlı jeneratör
kullanılmıştır.
Yönetilebilirlik ve kolaylık açısından kabinler arası ANSI/TIA/EIA568-B.3 standartlarına uygun 10 Gbps bant genişliğine uygun bakır
ve fiber kablolar çekilmiş, binadan ve kabinlerden çekilen kablolara
düzen verilmiş, kablolar; merkezi tek bir kabinde sonlandırılmış ve
kontrolü kolaylaştırılmıştır. Merkezde esnek bir yapı düşünülerek yeni
kabinlerin eklenebilmesi için alan planlanmış, mevcut sunucular toplu
konumlandırılarak kullanım alanından tasarruf sağlanmıştır.
Data Center, ISO 27001 standartlarına uygun olarak iki bölmeden
oluşturularak güvenlik sağlanmıştır. Kişilerde bulunan kullanım yetkisine
göre odalardaki cihazlara ulaşmada devreye girecek, “bölmelere
giriş izni” uygulaması hayata geçirilmiştir. Güvenlik personelinin acil
durumlarda Data Center’a girebilmesi için düzenlemeler yapılmıştır.
Data Center’da yükseltilmiş zemin çalışması yapılmıştır. Bu çalışma
Data Center’da yapılması gereken birçok çalışmanın kanallar aracılığı
ile zeminden yapılmasına imkan vermiştir. Data Center’da bulunan
soğutma sisteminin verimini arttırmak için, iç içe iki soğutma havuzu
tasarlanmıştır. Bu, elektrik ve data kablolarının içte olan soğutma
havuzu ile ilişkisini keserek izole edilmesini sağlamıştır. Yükseltilmiş
zemin yapımında kullanılan ürün, yangına karşı dayanaklılık belgesi
olan ve EN13501-2 REI-30 standardına uygun olarak seçilmiştir.
Yangın söndürme sisteminde kullanılan FM200 ürünü ISO 14520
standardına uygun olarak seçilmiştir. Data Center izlemesi, sunucu
ve enerji odalarında olası su baskını, elektrik kesintisi, ısı değişimi gibi
durumları sms ve e-mail ile yetkili personellere haber verecek şekilde
tasarlanmıştır.

Tier 3 standards have been adopted at Bursagaz Data Center, everything is
redundant other than network. The principles of Continuity and sustainability
have been given importance by commissioning electricity feeding with double
UPS and redundant double air-conditioner and cooling system and generator
with natural gas is used to prevent the Date Center against interruptions.
In terms of manageability and ease, copper and fibre cables in compliance
with ANSI/TIA/EIA-568-B.3 standards, 10 Gbps band width between the
cabinets, cables spanned from the building and cabinets are arranged, cables
are terminated in a central, single cabinet and control thereof is facilitated.
Area is planned for addition of new cabinets by thinking a flexible structure
at the center, saving is made from the usage area by positioning the existing
servers collectively.
Safety is provided by constituting the Data Center from two divisions in
accordance with ISO 27001 standards. ‘’Access Permit to Divisions’’ is adopted
that will activate when reaching to the devices in the rooms according to the
use authority owned by the persons. Arrangements have been made to provide
security personnel may enter in to Data Center in emergency cases.
Elevated floor work has been made at Data Center. This work allowed
performance of the many works required to be made at the Data Center from
the floor. Two nested swimming pools have been designed in order to increase
the efficiency of the cooling system located at Data Center. This provided
isolation of electric and data cables by cutting their contact with the cooling pool
inside. The product which is used for elevated floor has fire-proof certificate
and selected in accordance with EN13501-2 REI-30 standard. FM200 product
which is used in fire extinguishing system has been selected in accordance with
ISO 14520 standard. Data Center monitoring is designed as to notify the events
like flood in server and energy rooms, power cut, heat change to authorized
personnel via sms and e-mail.
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Bursagaz ITIL Tabanlı çözümler ile
Bilgi Teknolojileri Hizmet Kalitesini Ölçümlüyor
Bursagaz Measures Information Technologies Service
Quality Using ITIL-based Solutions

Estate / Summer

Vivaldi
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Bursagaz Bilgi Teknolojileri,
çalışanlarına ITSM hizmetini daha
kolay sunabilmek amacıyla çağrı
açma ve onay süreçlerini mobil
ortama taşımıştır.
Bursagaz Information Technology
transferred call opening and approval
processes to mobile environment in order
to easily provide ITSM service to its
employees.
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Bursagaz mükemmeliyetçi iş yapabilme prensibini, en hızlı sürede
soruna ulaşabilme ve sorunu çözebilme amacıyla projelendirdiği ITIL
(Information Technology Infrastructure Library) ile desteklemektedir.
ITIL, Bilgi Teknolojileri Alt Yapı Kütüphanesi 1980’li yıllarda İngiltere’de,
dönemin Başbakanı Margaret Thatcher’in İngiliz hükümetinin Bilgi
Teknolojileri (BT) hizmet kalitesini artırmak talebi üzerine hazırlanmaya
başlanmıştır.

Bursagaz is supporting its perfect business principle with ITIL (Information
Technology Infrastructure Library) which has been projected in order to reach
the problem and solve it as soon as possible. ITIL, Information Technology
Infrastructure Library, started to be prepared in the 1980’s in England in
response to the request of the then Prime Minister Margaret Thatcher in
order to improve the Information Technologies (IT) service quality of the English
government.

ITIL v3 2007 yılında yayınlanmış olup, yaşam döngüsü yapısı halini
almıştır. Yani bir servisin planlama aşamasından, sona erdirilmesine
kadar olan tüm süreci kapsamaktadır.

ITIL v3 was issued in 2007 and has acquired a life cycle structure. That is, it
covers the entire process from the planning phase to the finalisation of a service.

ITIL en iyi uygulamaların ve deneyimlerin bir araya getirilmesi ile
oluşturulmuş bir kütüphanedir. Günümüzde ITIL, BT yönetim
metodolojisi haline gelmiştir. ITIL uygulaması sayesinde BT servislerinde
hizmet seviyesi kalitesinin yükselmesi, erişilebilirliğin artması, doğru
kapasite planlaması yapılarak maliyetlerin kontrol altına alınması,
kaynakların verimli kullanılması gibi faydalar sağlanmaktadır.
Bursagaz Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, ITIL’e uygun olarak, ITSM (Bilgi
Teknolojileri Hizmet Yönetimi) Projesinin 1’nci fazında ServiceDesk
(hizmet masası) süreci içerisinde olay, talep ve şikayet yönetimini ele
almıştır. Ekim 2011 tarihi itibariyle bu sürecin HP Service Manager
(HP SM) ürünü ile canlı kullanımına başlanmıştır. Uygulamanın çalışan
ve BT personeli tarafından özümsenmesinden sonra çağrılar için bir
SLA (service-level agreement) belirlenerek Ağustos 2012’den itibaren
SLA uygulaması ve takibine başlanmıştır. SLA, verilen servis kalitesinin
‘süre bazlı’ ölçümlenmesi olarak da açıklanabilir. Son kullanıcılar
olay çağrılarını ITSM’den girdikten sonra HelpDesk personeli bu
çağrıyı kategorize ederek ilgili gruba atadığı andan itibaren müdahale
süresinin ölçümü başlar. SLA, olay çağrılarında ölçülebilmektedir.
Olay çağrısına belirlenen sürede müdahale etmek ve sonrasında da
çözüme kavuşturmak BT personelinin sorumluluğundadır. Çağrıya
müdahale süresi ya da çözüm süresi aşımı olduğunda BT personeli ve
BT yöneticisi mail ile bilgilendirilmektedir. Kullanıcı, çağrı kayıtlarının
açıldığı andan, kapatılana kadar geçen süreç boyunca tüm aktivitelerden
mail aracılığıyla haberdar olmakta ve açık çağrılarım kategorisinden
detaylarını takip edebilmektedir.
Bursagaz ITSM çağrıları kategorilerine göre incelendiğinde;
Olay Yönetimi sürecinin ana amacı, BT hizmet kesintilerini mümkün olan
en kısa sürede ortadan kaldırmak şeklinde tanımlanmıştır. Bursagaz
Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından tanımlanmış ve onaylanmış
olan süreç ve politikalara uygun olarak çağrı yönetimi yapılabilir hale
getirilmiştir. HelpDesk’te görevlendirilmiş yetkin personel, olay
yönetiminin amacına uygun olarak normal servis operasyonlarını
kesintiye uğratan sorunları, organizasyonun iş süreçlerine etkisini
minimize ederek en kısa sürede çözümlemektedir. Olay çağrıları
HelpDesk yetkinlikleri ile çözülemeyecek bir nitelikte ise bir üst seviye
yetkinlikteki gruplara atanarak çağrıların çözümlenmesi sağlanmakta
böylece en iyi servis seviyesi kalitesine ulaşılmaktadır.
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ITIL is a library which is established by bringing together the best practices and
experiences. Today ITIL has taken the form of an IT management methodology.
ITIL application makes it possible to increase the service level quality of IT
services, to enhance accessibility, to keep costs under control by correct capacity
planning and to make efficient use of resources.
In line with ITIL, Bursagaz Information Technologies Directorate has handled the
event, demand and complaint management within the Service Desk process
in the 1st phase of ITSM (Information Technologies Service Management)
Project. This process started to be used live in October 2011 with the HP
Service Manager (HP SM) product. After the application was adapted by the
employees and IT personnel, a SLA (service-level agreement) was made for the
calls and SLA application and follow up started in August 2012. SLA may also
be explained as the ‘time-based’ measurement of the service quality. After
the end users enter event calls via ITSM, the measurement of response time
begins when HelpDesk personnel categorises this call and assigns it to the
related group. SLA can be measured in event calls. IT personnel is responsible
for responding to the event calls within a certain time and then solve the
situation. When the response time or solution time is exceeded IT personnel
and IT manager are informed by e-mail. The user is informed by e-mail about
all activities during the process from the time the call is recorded until the time
it is closed and can follow the details using the open calls category.
When Bursagaz ITSM calls are reviewed by category;
The main aim of the Event Management process is defined as eliminating
as soon as possible the IT service interruptions. Call management is done
according to the processes and policies defined and approved by Bursagaz
Information Technologies Directorate. The authorised HelpDesk personnel
is solving the problems that cause interruption in regular service operations
as soon as possible by minimising the effect on the business processes of the
organisation in line with the purpose of event management. If event calls are of
a nature that cannot be solved by HelpDesk competencies, they are assigned
to groups with an upper level of authorisation to be solved and thus the best
level of service quality is reached.

Talep Yönetimi, organizasyonun BT alanındaki ürün ve hizmet isteklerini
yönetmek için kullanılmaktadır. BT Birimi organizasyonun iş sürekliliğini
sağlayabilmek için bu bölümde ürün ve servisleri sınıflandırmıştır.
Kullanıcılar tarafından gelen değişik türdeki talepler onay mekanizmaları
ile kontrol altına alınmıştır. Bunların büyük çoğunluğu son kullanıcının
parolasının değiştirilmesi, yeni bilgisayar isteği ve yeni çalışan için gerekli
yetkilendirmelerin yapılması gibi küçük değişiklikleri içermektedir. Talep
yönetimi doğası gereği, bir takım taleplerin doğrudan operasyonel
ekipler tarafından gerçekleştirilmesi sağlanırken bazı taleplerin ise
kontrollü olarak yapılabilmesi ve taleplerin organizasyonun kural ve
politikalarına uygun olarak karşılanabilirliğini garanti altına alabilmek
için bir onay mekanizmasına sahiptir. Talepler, sadece talep eden kişiyi
veya bir grup çalışanı etkilemektedir. (Özellikle altyapıyı ve servisleri
etkileyen büyük talepler değişiklik yönetimi ya da bir proje kapsamında
ele alınmakta ve bu süreç kapsamı içerisinde yönetilmemektedir.)
Şikayet Yönetimi ise ürün ve servisler için kullanıcı isteklerinin
karşılanmaması veya memnuniyetsizlik durumunda BT yöneticileri
bilgilendirilerek, BT çalışanlarının oto kontrolünü sağlamaya yönelik
bildirim türüdür. BT yöneticileri bu bildirimler için hemen aksiyon almak
zorundadır. Bildirimin içeriğine göre farklı çözümler sunulabilmekte
ya da çözüm sürecinin hızlandırılabilmesi için alternatif dış kaynakları
devreye alabilmektedirler.
Bursagaz Bilgi Teknolojileri, çalışanlarına ITSM hizmetini daha kolay
sunabilmek amacıyla çağrı açma ve onay süreçlerini mobil ortama
taşımıştır. Mobil çağrılar, aynı süreçlerden geçerek işlenmekte Bursagaz
yöneticileri, mobil ITSM ile onay bekleyen talepleri anında görmekte ve
müdahale edebilmektedir.

Request Management is used for managing the product and service requests
of the organisation in IT area. IT Unit classified the products and services in
this section in order to ensure the business continuity of organisation. Different
types of requests received from users are taken under control through approval
mechanisms. Most of them are about small changes including changing the end
user password, new computer request and giving the necessary authorisation
for a new employee. As the nature of request management suggests, while
some requests are answered directly by operational teams, others are subject
to an approval mechanism so that they can be kept under control and the
requests can be met in line with the rules and policies of the organization.
Requests affect only the request owner or a group of employees. (Big requests
that affect the infrastructure and services are handled as part of change
management or a project and are not managed within this process.)
Complaint Management is the kind of notification aimed at informing IT
managers and ensuring auto-control of IT employees when user requests
related to products and services are not met or when there is dissatisfaction.
IT managers have to take immediate action for these notifications. Different
solutions can be presented according to the content of the notification or
alternative external sources may be commissioned to facilitate the solutions
process.
Bursagaz Information Technologies transferred call opening and approval
processes to mobile environment in order to easily provide ITSM service to
its employees. Mobile calls are processed through the same procedures and
Bursagaz managers can use mobile ITSM to immediately see and respond to
the requests awaiting approval.
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Bursagaz, 7/24 hizmet anlayışını, en
son teknoloji ile şirketin en kritik iş
süreçlerine yansıtarak koşulsuz müşteri
memnuniyeti sağlamaya odaklanmıştır.
Bursagaz is focused on achieving unconditional
customer satisfaction by reflecting its 7/24 service
approach to company’s most critical business
processes through state-of-the-art technology.
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Harita & CBS

Maps & CBS

Bursagaz, var olduğu günden itibaren, özellikle de özelleştirme
sonrasında hizmette fark yaratma, zamanı verimli kullanma ve
çağın getirdiği yenilikleri iş süreçlerine yansıtarak koşulsuz müşteri
memnuniyeti sağlama anlayışı ile iş planlarını gerçekleştirmektedir. İş
süreçleri dahilinde olan Harita ve CBS Birim hizmetleri de, dinamik
yapısı ve çalışanları ile sürekli kendini yenilemekte, teknolojiyi yakından
takip etmekte ve esnek çalışma şekli ile yatırım programına ayak
uydurabilmektedir. Bu doğrultuda yapım sahalarındaki iş yoğunluğuna
bağlı olarak Harita ve CBS Birimi çalışanlarının saha ve ofis arasında
rotasyonlu çalışma şekli uygulanmaktadır.

Since the day of establishment Bursagaz has been putting its business plans
into effect with an understanding of making a difference in service particularly
after privatization, using time efficiently and ensuring unconditional customer
satisfaction by way of reflecting modern innovations to business processes.
From among the business processes, the Mapping and GIS Unit constantly
renews itself with its dynamic structure and employees, closely follows the
technology and keeps pace with the investment program by working flexibly. In
that sense, depending on the workload in construction sites, Mapping and GIS
Unit employees work in rotation between field and office.

Bu doğrultuda geliştirmiş olduğu ‘hizmette kalite’ prensibi çatısı altında,
Total Station (mesafe, açı ve yükseklik ölçer) aletleri ve GPS ölçüm cihazı
gibi en son teknolojilerin kullanıldığı Harita ve CBS Birimi’nde ölçümü
yapılan tüm haritalarda ED50 Ulusal Koordinat Sistemi kullanılmaktadır.

Under the roof of the ‘quality of service’ principle that is developed accordingly,
the ED50 National Coordinate System is being used in all maps that are
measured in the Mapping and GIS Unit which is equipped with the most
advanced technology including Total Station (distance, angle and altimeter) tools
and GPS measuring device.

Bursa HKMO (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası) da Sabit GPS
istasyon ağının kurulması ile Bursagaz Harita ve CBS Birimi, 2012 Kasım
ayından itibaren, ölçümlerinde Bursa HKMO’nun sabit istasyonunu
kullanmaya başlamıştır. Bursagaz; aplikasyon, doğalgaz boru hattı, vana
ölçümleri, poligon tesisi vb. saha çalışmalarında Bursa HKMO Sabit GPS
İstasyonu’na bağlanarak, konum ölçmeleri X, Y, Z koordinat bilgilerini
anlık olarak belirlemiştir. 2012 yılında GPS ile 1913 adet poligon ölçümü
ve tesisi yapılarak poligon röper krokileri hazırlanmıştır.
Abone alınan ve hali hazır haritalarda gözükmeyen 6 bin 556 adet
yeni bina/bina güncelleme ölçümleri yapılmıştır. İmar ve kadastro
haritalarında imalatı yapılan sorunlu yerlerde 72 adet aplikasyon ölçümü
yapılmış, 192 adet deplase ölçümü gerçekleştirilmiştir. Yine 2012 yılında
CBS Projesi’nin 2’nci fazının hayata geçirilmesi ile birlikte Harita & CBS
Birimi, İşletme Birimi ve diğer birimler güncel asbuilt verilerini CBS
ekranlarından (WEB CBS) takip etmeye başlamışlardır.
Etüt Proje
Sürdürülebilir bir doğalgaz altyapı şebekesinin bütünlüğünü sağlamaya
yönelik olarak Bursagaz, Etüt Proje Birimi tarafından sürdürülen
faaliyetler kapsamında 2012 yılında 14 bölgenin PE (Polietilen) ana
hatlarının GasWorks yazılımıyla simülasyonunu tamamlamıştır.
Yine şebeke bütünlüğünün sağlanması amacıyla Bademli, Karapınar
ve Yenibağlar olmak üzere 3 bölgenin ring tamamlama projeleri
hazırlanmıştır.
Saha etütlerinde yoğun bir şekilde Google Earth platformu kullanılarak
etütlerin bir kısmının sahaya gidilmeden çevrimiçi yapılması sonucunda
işgücü kazanımı sağlanmıştır. 2012 yılında 11 adet müşteri etüdü
gerçekleştirilmiş, ayrıca sanayi-ticari-resmi kurumlardan gelen
taleplere yönelik olarak 1.502 adet etüt sonuçlandırılmıştır. 3 adet
çelik hat deplase talebi değerlendirilmiş, 41 adet Polietilen deplasesi
gerçekleştirilmiştir.
2012’de yatırım kararı alınan köy ve mahallelerde malzeme tanımları
yapılmış, 842 adet (yaklaşık 50 km) PE/çelik hattın tatbikat projesi
hazırlanmıştır. 2012 yatırım kararıyla beraber Kestel-Barakfakih
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After the establishment of the Fixed GIS Station network in Bursa CSE (Chamber
of Survey Engineers), Bursagaz Mapping and GIS Unit started to use the fixed
station of Bursa CSE for measurements in November 2012. Bursagaz connects
to Bursa CSE Fixed GIS Station for field work including applications, natural
gas pipelines, valve measurements, polygon installation etc. to make instant
identification of position measurements X, Y, Z coordinate data. In 2012, 1913
polygon measurements and installations were made using GIS and polygon
benchmark sketches were drawn.
6 thousand 556 new building/building update measurements were made
for recent subscribers and those which are not indicated in the maps. 72
application measurements and 192 displaced measurements were made in
problematic places that were produced in development and land survey maps.
When the 2nd phase of GIS Project was completed in 2012 Mapping & GIS
Unit, Operation Unit and other units started to monitor updated as-built data
in GIS screens (WEB GIS).
Training Projects
In order to maintain the integrity of a sustainable natural gas infrastructure
network, Bursagaz used GasWorks software to complete the simulation of PE
(Polyethylene) outline of 14 regions in 2012 as part of the activities conducted
by Survey Project Unit. Ring completion projects of 3 regions including Bademli,
Karapınar and Yenibağlar have been prepared to ensure network integrity.
Some of the surveys were made online through wide use of Google Earth
platform without going to field which saved workforce. 11 customer surveys
were done in 2012 and 1.502 surveys were concluded to meet the demands
received from industrial-commercial-official institutions. 3 displacement
demands for steel line were assessed and 41 displacements for polyethylene
were completed.
Material definitions were made in the villages and districts where investments
decisions were given in 2012 and application project was prepared for 842
(about 50 km) PE/steel lines. With 2012 investment decision, a total of 2
regional regulators were installed, one in Kestel-Barakfakih region and 1 in
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bölgesinde 1 adet, Gürsu Dışkaya TOKİ bölgesinde 1 adet olmak üzere
toplam 2 adet bölge regülatörü tesis edilmiştir. Eklenen 2 adet bölge
regülatörü ile toplam bölge regülatörü sayısı 159’a ulaşmıştır.
Diğer yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da Uludağ Üniversitesi
öğrencilerine ‘Şebeke Tasarım’ eğitimi verilmiştir.

Gürsu Dışkaya Toki region. The total number of regional regulators reached
159 with the 2 additional regional regulators.
Uludağ University students were trained in “Network Design” in 2012, just as
it was done in the previous years.
Investments

Yatırımlar
Bursa, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en çok göç alan illeri arasında
bulunmaktadır. Bunun bir sonucu olarak inşaat sektörü de hareketli
olup, bir yandan yeni toplu konut ve yerleşim yerleri ortaya çıkarken
bir yandan da kentsel dönüşüm kapsamında eski binalar yıkılarak
yenilenmektedir. Bu faktörler Bursagaz’ın Bursa halkına verdiği
doğalgaz servis hizmetinin de kesintisiz bir şekilde devam etmesini
gerektirmektedir.
Bu kapsamda Bursagaz Proje Müdürlüğü, yerel kuruluşlarla yapılan
görüşmeler sonucunda alınan özel izinlerle birlikte 2012 yılında yatırım
programına erken bir dönemde Ocak ayında başlamıştır. Çalışmalar,
2 çelik yapım firması, 2 polietilen ve servis hatları yapım firması ve
1 adet asfalt imalatı firmasına ait toplam 10 ekip ve 8 müşavir firma saha
kontrol teknisyeni ile gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı yatırım programı
kapsamında toplam 3 km çelik hat, 121 km polietilen ana hat ve 54
km servis hatları imalatı gerçekleştirilmiş, 4 bin 608 adet binaya da
servis hattı bağlantısı sağlanmıştır. Böylelikle Bursagaz’ın toplam altyapı
şebeke büyüklüğü 344 km çelik hat, 3 bin 274 km polietilen ana hat,
1.418 km servis hattı ve 174 bin 555 adet servis kutusuna ulaşmıştır. Bu
rakamlarla Bursagaz’ın altyapı şebekesi, halen Türkiye’nin 3’üncü büyük
şebekesi olma özelliğini sürdürmektedir.

Bursa is among the cities in Turkey with the fastest rate of growth and the
highest percent of immigrant flow. As a result, construction sector is very vital;
new mass houses and settlement areas appear on one hand and old buildings
are destroyed and renewed as part of urban transformation on the other.
Due to these factors Bursagaz is required to maintain the natural gas services
provided to people of Bursa without any interruption.
Within that scope Bursagaz Project Management obtained special permits
following the negotiations with local organizations and started its investment
program in 2012 at a time as early as January. The work was done with a
total of 10 teams from 2 steel manufacturers, 2 polyethylene and service lines
manufacturer and 1 asphalt manufacturer as well as 8 field control technicians
from consultant companies. Within the 2012 investment program, 3 km of
steel lines, 121 km of polyethylene main line and 54 km of service line were
produced and service line connections were made to 4 thousand 608 buildings.
Thus, the total infrastructure network size of Bursagaz is now made up of
344 km of steel line, 3 thousand 274 km of polyethylene main line, 1.418 km
of service line and 174 thousand 555 service boxes. With these figures the
infrastructure network of Bursagaz still maintains its position of being the 3rd
biggest network in Turkey.

Çelik Hatlar

Steel Lines

2012 yılı yatırım programı kapsamında Kestel ilçesi Barakfaki ve
Serme mahallelerine doğalgaz yatırımı amacıyla çelik hat imalatları
tamamlanmıştır. Bunun yanında çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen
çelik hat deplase talepleri de değerlendirilmiştir.

As part of the 2012 investment program, steel line production made for the
purpose of natural gas investment in Barakfaki and Serme districts of Kestel
town were completed. Besides this, steel line displacement demands from
various organizations were evaluated.
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Polietilen Ana Hatlar ve Servis Hatları

Polyethylene Main Lines and Service Lines

Bursa ili genelinde yapılan dağınık hat yapım çalışmaları kapsamında 91
bin 535 km polietilen ana hat, 46 bin 245 km servis hattı ile 4 bin 44 adet
servis kutusu imalatı tamamlanmıştır. Alınan ilave yatırım kararlarıyla
6 köy doğalgaz konforuna kavuşturulmuştur. Osmangazi ilçesine bağlı
İnkaya, Ahmetbey, Aksungur ve Çağlayan köyleri ile Mudanya ilçesine
bağlı Hasköy ve Mürsel Köy’de toplam 29 bin 938 km polietilen ana hat,
7 bin 812 km servis hattı ile 564 adet servis kutusu imalatı tamamlanarak
bu köylere doğalgaz hizmeti götürülmüştür.

During the distributed line production work covering the province of Bursa, 91
thousand 535 km of polyethylene main line, 46 thousand 245 km of service line
and 4 thousand 44 service boxes were manufactured. Additional investment
decisions resulted in natural gas being introduced in 6 villages. A total of 29
thousand 938 km of polyethylene line, 7 thousand 812 km of service line
and 564 service boxes were manufactured in İnkaya, Ahmetbey, Aksungur
and Çağlayan villages of Osmangazi town and in Hasköy and Mürsel Köy of
Mudanya town in order to deliver natural gas service to these villages.
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Nilüferköy Yerleşkesi ve Yeni Bursagaz Binası

Nilüferköy Campus and the New Bursagaz Building

Bursagaz’ın mevcut binasında yapılan performans analizleri sonucunda
binanın depremsellik açısından risk taşıdığının belirlenmesi üzerine,
Yönetim Kurulu’nun onayıyla daha önce İşletme ve SCADA Kontrol
binası olarak düşünülen Nilüferköy Yerleşkesi’ndeki binanın inşaatı,
geçici genel müdürlük binası olarak kullanılmak üzere modifiye
edilmiştir.

When the performance analysis carried out in the existing building of Bursagaz
revealed that the building was risky in terms of seismicity, the construction of the
building in Nilüferköy Campus which was initially conceived as the Operation
and SCADA Control Building, was modified to be used temporarily as the head
office building with the approval of the Board of Directors.

İnşaat 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve Mayıs 2012’de Bursagaz,
yeni binasına taşınmıştır. Bu sürece paralel olarak Bursagaz’ın Bağlarbaşı
Esentepe Kavşağı’nda mevcut arazisine yapılacak yeni genel müdürlük
binası ile ilgili çalışmalara da başlanmıştır.

The construction was completed in a short period of 6 months and in May
2012 Bursagaz moved to the new building. In parallel with this process, work
began in relation to the new general management building to be constructed
on the land of Bursagaz in Bağlarbaşı Esentepe joint.

Çalışmalar kapsamında mimari firma belirlenmiş, bina konseptine
çalışanların da katılımıyla karar verilmiştir. Ön projeler tamamlanarak
ilçe belediyesi nezdinde ön olur çalışmalarına başlanmıştır. Uygulama
projelerinin hazırlanmasına devam edilmiş, yeni genel müdürlük
binasının inşaatına Nisan 2013’de başlanarak Haziran 2014’te
tamamlanması planlanmıştır.

The architecture company was identified and the building concept was decided
with the contribution of employees. Preliminary projects were completed
and work was started to obtain pre-approval from the town municipality.
Application projects were prepared and construction of the new head office
building started in April 2013 with plans for completion in June 2014.

2012 yılında Satınalma Birimi, yatırım malzemeleri tedarikinde
planlanan termine uyumu yüzde 98 olarak tamamlanmıştır. Satınalma
Birimi tedarikçi firmaları ile işbirliği içerisinde bir yatırım yılı faaliyeti
gerçekleştirilmiştir.

In 2012 Purchasing Unit achieved 98 percent conformance to the planned
deadline for investment materials supply and went through an investment year
activity in cooperation with suppliers.

Malzeme grupları bazında ortalama tedarikçi sayısı ile ilgili süreç
performans kriteri 2012 yılında 3,83 olarak gerçekleştirilmek sureti ile
malzeme tedarikinde rekabetçi bir ortamın yaratılması sağlanmış ve bu
sayede maliyetlerin optimum düzeyde tutulmasına katkı sağlanmıştır.

The process performance criteria related to the average number of suppliers
for each material was realized as 3.83 in 2012 which resulted in the creation
of a competitive environment in materials supply and therefore helping to keep
the costs at the optimum level.

Satınalma Birimi tarafından 2004 yılından itibaren uygulanmakta olan
‘Tedarikçi Performansı Değerlendirme’ sonuçlarına göre 2012 yılında
tedarikçiler, hedeflenen değerlerin üzerinde bir performans sergilemiş
ve Tedarikçi Kalite Puanı olarak adlandırılan süreç performans
kriterinde yüzde 98’lik bir performans göstermişlerdir.

According to the results of ‘Supplier Performance Assessment’ carried out by
the Purchasing Unit since 2004, in 2012 suppliers exhibited a performance
beyond the targeted values and achieved a 98 percent performance in the
process performance criteria which is called Supplier Quality Score.

2007 yılından itibaren yürütülmekte olan Bursagaz ve Kayserigaz
Satınalma Birimleri arasındaki ortak satınalma sürecine yönelik karşılıklı
işbirliği stratejisine 2012 yılında da devam edilmiştir. Bu sayede malzeme
tedarikinde ortak bir sinerji oluşturulması sağlanmış aynı zamanda güç
ve karar birliği yapılarak tedarikçilerin rekabetçi bir ortamda teklif
sunmaları için teşvik edici bir zemin hazırlanmıştır. Bunların yanında her
iki şirketin de malzemelerle ilgili gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmelerin
paylaşılarak grup şirketlerine katma değer sağlanmıştır.

The mutual cooperation strategy for common purchasing processes between
Bursagaz and Kayserigaz Purchasing Unit which has been carried out since
2007 continued in 2012 as well. This allowed for establishing a common synergy
in material supply and setting an encouraging base for suppliers to propose
their offers in a competitive environment by way of joining their forces and
making common decisions. Besides, improvements made by both companies
related to materials were shared in order to provide added value to group
companies.

2012 yılı içerisinde SAP üzerinden yürütülmekte bulunan satınalma iş
süreçleri ile ilgili çeşitli iyileştirmeler ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler
hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Zirve Projesi olarak adlandırılan
proje kapsamında SAP-MM modüllerindeki kavramsal tasarımların
hazırlanması, test ve canlıya alma alt süreçlerinde aktif olarak görev
alınmak sureti ile projenin başarısına katkıda bulunulmuştur.

Various improvements and required arrangements related to business processes
of purchasing unit that are carried out in SAP were put into effect in 2012. In
that sense, within the scope of what is called the Summit Project, taking active
role in the preparation, testing and commissioning sub-processes of conceptual
designs in SAP-MM modules has contributed to the project’s success.
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Bursagaz, personeline güvenli
çalışma ve sağlıklı yaşama
ortamı sunuyor…
Bursagaz offers its personnel a
safe working and healthy living
environment…
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İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Our Occupational Health And Safety Policy

Bursagaz olarak; çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza,
tedarikçilerimize ve etki alanımız içindeki herkese tehlikelerden
arınmış veya bu tehlikelerin en aza indirildiği bir ortamda huzurlu
bir biçimde yaşayabilme imkanını sunmak için; iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili tüm yasal mevzuata uymayı, mevzuatın olmadığı konularda
sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile eylem planını oluşturmayı,
çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın, sahip olduğu varlıkları ve
şebeke altyapısını koruyacak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı
ve sürekliliğini sağlamayı, çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı
bilinçlendirmeyi düzenleyici, yönlendirici ve takipçi rol oynamayı,
bölgemizde meydana gelebilecek doğal afetlere müdahale edebilecek
acil eylem senaryolarını oluşturmayı, çalışanlarımız ve paydaşlarımız
ile paylaşmayı, doğalgaz sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
faaliyetlerde öncü rol oynamayı ve tecrübelerimizi üçüncü taraflara
aktarmayı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sürekli iyileştirme için gerekli
kaynağı ayırmayı, gerekli kontrolleri gerçekleştirmeyi ve yönetimin
gözden geçirmesini sağlamayı, taahhüt ederiz...

In order to provide our employees, customers, business partners, suppliers
and everyone in our area of impact the opportunity to peacefully live in
an environment where all risks are eliminated or minimized, Bursagaz
undertakes to observe all legislation related to Occupational Health and
Safety, to make action plans based on our social responsibility for the
subjects not covered by legislation, to establish and maintain a safe working
environment where the assets of our employees and all our stakeholders
as well as the network infrastructure are protected, to regulate, direct
and follow up the awareness raising of our employees and stakeholders,
to prepare emergency scenarios in order to respond to the natural
disasters that take place in our region, to share them with our employees
and stakeholders, to be a leader in natural gas sector in activities related
to occupational health and safety and share our experiences with third
persons, to allocate the resources needed for continuous development in
the field of occupational health and safety, to make the required controls
and the managerial review...
Our Occupational Health And Safety Objectives

İş Sağlığı ve Güvenliği Hedeflerimiz
Bursagaz ve İSG Kurulu olarak tüm faaliyetlerimizi İş Sağlığı ve
Güvenliği Politikamız kapsamında ve yürürlükteki İş Sağlığı ve
Güvenliği Mevzuatı’na uygun olarak gerçekleştirmek. Bursagaz’ın tüm
faaliyetlerinde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı,
çalışanlarımız için oluşabilecek tehlike ve kazaları en aza indirerek
güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.
Bursagaz bünyesinde iş kazası sayısını minimumda tutmak. İş sağlığı ve
güvenliği bilincini arttırmak için tüm çalışanlarımızın A sınıfı bir uzman
tarafından eğitim almasını sağlamak. İSG Kurulu olarak yıl içerisinde
tüm Bursagaz kapsamında iç tetkik faaliyetleri gerçekleştirmek. İç
tetkikler sonucunda iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit ederek
iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. Dış tetkiklerin
başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamak. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
tehlike ve risk analizlerini yapmak.
Misyonu, sürdürebilir ve güvenli doğalgaz arzı sağlamak ve ilkleri
başararak; yasal mevzuatlara uygun, kaliteli, çevreci, çözüm odaklı
dağıtım hizmeti sunmak olan Bursagaz; doğalgaz sektöründe iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerde öncü rol oynamayı ve tecrübelerini
üçüncü taraflara aktarmayı ilke edinmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını OHSAS 18001 belgesi ile
taçlandırmış olan Bursagaz, 2012 yılında etkili bir şekilde çalışan İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aktiviteleri ile çalışanların iş ortamındaki
güvenliğini arttırmaya yönelik iyileştirme faaliyetlerini hayata
geçirmiştir. Kurul üyeleri ve A sınıfı iş sağlığı güvenliği uzmanı ile
periyodik olarak gerçekleştirilen denetimler sonucunda hem yapısal
hem de kişisel koruyucu ekipman alanlarında iyileştirmeler yapılmış
olup; 2012 yılında kurum bünyesinde herhangi bir ağır yaralı iş kazası
meydana gelmemiştir. 2012 yılında revize edilen acil durum yönetim
planına ilişkin eğitimler gerçekleştirilerek, bu alanda çalışanların
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To perform all our activities as Bursagaz and OHAS Committee within the
scope of our Occupational Health and Safety Policy and the applicable
Occupational Health and Safety Legislation. To create a safer and healthier
working environment in all of Bursagaz’s activities. To minimize the
potential dangers and accidents for our employees in order to establish
and maintain a safe working environment. To keep occupational accidents
within Bursagaz to a minimum. To have a Class A expert train all our
employees in order to increase occupational health and safety awareness.
To make internal audits through out Bursagaz during the year as OHAS
committee. To identify areas of improvement at the end of internal audits
and to perform improvement activities. To perform successful external
audits. To make risk analyses related to occupational health and safety.
Bursagaz has the mission of providing sustainable and reliable natural
gas supply as well as quality, environment-friendly and solution-oriented
distribution service in conformance to legislation and has the principle of
being the leader in occupational health and safety related activities in
natural gas sector and sharing its experiences with third parties.
Bursagaz has crowned its occupational health and safety applications with
OHSAS 18001 certificate and implemented in 2012 improvement activities
in order to increase the workplace safety for the employees through
effective Occupational Health and Safety committee activities. At the end
of the periodical audits performed by committee members and class A
occupational health and safety expert, improvements were made in both
structural area and personal protective equipment area and in 2012 there
were no occupational accidents with serious injury within the organization.
Training was provided related to the emergency management plan that
was revised in 2012 and all employees attended this training which was
aimed at increasing the awareness of personnel. The data obtained in field
audits was shared with all employees in video format in the visual library in
order to facilitate the improvement process.
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bilinçlendirilmesine ilişkin eğitimler tüm çalışanların katılımı ile hayata
geçirilmiştir. Saha denetimlerinde elde edilen veriler video şeklinde
görsel bilgi kütüphanesi uygulamasında tüm çalışanlar ile paylaşılarak
iyileştirme sürecinin hızlandırılması sağlanmıştır.
Bursagaz İSG Kurulu; Bursagaz çalışanlarının daha güvenli bir ortamda
faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını
uygulamaları için, yıllık tehlike ve risk analizlerini gözden geçirip tüm
şirket bünyesinde yıl içinde yapılan planlı iç tetkiklerle kazaya neden
olabilecek durumların tespitini yaparak gerekli olan iyileştirme
çalışmalarının yerine getirilmesini güvence altına almıştır. Kurum
karnesinde stratejik amaç olarak tanımlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği
Bilincini Arttırmak’ için bu kapsamda tüm çalışanlara eğitimler
verilmiştir.

In order for Bursagaz employees to work in a safer environment and to
apply occupational health and safety rules, Bursagaz OHAS Committee
revised annual hazard and risk analysis and identified the potential causes
of accident in the planned internal audits performed across the company
during the year in order to guarantee the implementation of required
improvements. All employees have received training in order to “Increase
Occupational Health and Safety Awareness” which is defined as a strategic
goal in the balanced scorecard.
In all of its activities in 2012, Bursagaz OHAS Committee increased the
process effectiveness through improvement activities that were defined
following unannounced audits as part of the proactive approach that were
implemented in order to prevent any potential occupational accidents.

Bursagaz İSG Kurulu 2012 yılındaki tüm faaliyetlerinde de, meydana
gelebilecek iş kazalarını önlemek adına gerçekleştirdiği proaktif
yaklaşımlarla habersiz denetimler sonucunda ortaya çıkan iyileştirme
faaliyetleri kapsamında sürecin etkinliğini arttırmıştır.
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Bursagaz’ın lisans alanı sınırları içerisinde olan ve 2012 yılına kadar
BOTAŞ tarafından işletilen Ovaakça Doğalgaz Kombine Çevrim
Santrali’ne doğalgaz sağlayan RMS-A (Basınç Düşürme ve Ölçüm)
İstasyonu Bursagaz’a devredilmiştir.
Bursagaz’ın lisans alanı sınırları içerisinde olan ve 2012 yılına kadar
BOTAŞ tarafından işletilen Ovaakça Doğalgaz Kombine Çevrim
Santrali’ne doğalgaz sağlayan RMS-A (Basınç Düşürme ve Ölçüm)
İstasyonu Bursagaz’a devredilmiştir. Santralin devri ile 1.431 MW
kapasiteli, devletin işlettiği en büyük doğalgaz çevrim santralinin
doğalgazını Bursagaz’ın taşımasına karar verilmiştir.
1431 MW kapasitesi ile Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 5’ini
karşılayabilen, RMS istasyonu ile santrale yıllık 1 milyon 759 bin 472
metreküplere varan doğalgaz arzı sağlayabilen, Ovaakça Doğalgaz
Çevrim Santrali’ne doğalgaz arzı sağlayan 300 bin m3/h kapasiteli
RMS-A İstasyonu 1 Kasım 2012 tarihinde BOTAŞ’tan devir alınmıştır.
Ovaakça İstasyonu devir alındıktan sonra Bursagaz tarafından
istasyon eksiklikleri hızla tespit edilerek ilgili çalışmalar başlatılmıştır.
İstasyon elektrik alt yapılarının iyileştirilmesi kapsamında redresör
ünitesinin yenilenmesi ve jeneratör bakımı yapılmıştır. Isıtma
sisteminin çalışabilirliğini sağlamak için ısıtıcı bakımları yapılarak beş
adet arızalı brülör çalışır hale getirilmiş ve ısıtıcı sayaçlarının değişimi
gerçekleştirilmiştir. İstasyonun arz güvenliğinin arttırılması için
regülatörlerin bakım ve regülasyon sisteminin yenilenmesi çalışması
başlatılmıştır. Ayrıca ömrünü tamamlamış ekipmanların değiştirilmesi
kapsamında basınç transmitterlarının değişimi, redüktör değişimi,
RMS’te bulunan boru ve vanaların daha uzun ömürlü olması amacıyla
kumlama ve boyama çalışmaları da tamamlanmıştır.

RMS-A Station (Pressure Relief and Measuring) that provides natural gas to
Ovaakça Natural Gas Combined Cycle Plant run by Botaş (Petroleum Pipeline
Corporation) until 2012 and within the licence area of Bursagaz, has been
transferred to Bursagaz.
The RMS-A Plant (Pressure Relief and Measuring) that provides natural gas to
Ovaakça Natural Gas Combined Cycle Plant run by Botaş (Petroleum Pipeline
Corporation) until 2012 and within the licence area of Bursagaz, has been
transferred to Bursagaz. With the transfer of the plant it has been decided to
carry the largest natural gas cycle plant with 1.431 MW capacity, which has
been run by the state, to Bursagaz.
The RMS plant can meet 5 % of the electricity needs of Turkey, with its 1431
MW and RMS-A plant with 300 thousand m3/h capacity that can provide 1
million 759 thousand 472 cubic meters natural gas supply annually to the plant
and natural gas supply to the Ovaakça Natural Gas Cycle plant, was taken over
from BOTAŞ on November 1, 2012.
After the Ovaakça plant was taken over, the deficiencies of the plant have been
determined by Bursagaz and necessary actions have been taken. Within the
betterment of the electrical infrastructure of the plant, the invertor unit and
generator have been renewed. Five broken burners have been fixed to maintain
the workability of the heating system and heating counters have been replaced.
To increase the security of supply, regulators are being maintained and the
regulation system is being renewed. Also, as part of the renewing of the wornout equipment pressure transmitter and redactor were changed and pipes and
valves that are in RMS were blasted and painted to make them more durable.
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Bursagaz çevreci ve güven odaklı
yaklaşımını 2012 yılında daha da
artırarak, Türkiye ekonomisine sağladığı
katma değeri CNG’li araç kullanımı ile
bir üst segmente taşımıştır.

Bursagaz has increased its environmentalist and
trust based approach even further in 2012 and
with its use of vehicles with CNG; it has carried
the added value it contributes to the Turkish
economy to an upper segment.

CNG NEDİR?

WHAT IS CNG?

“Compressed Naturel Gas” yani “Sıkıştırılmış Doğalgaz” diye
adlandırılan CNG, doğalgazın yüksek basınçlarda (200-250 Bar)
sıkıştırılmış halini ifade etmektedir. Doğalgaz enerji yoğunluğunun
yükseltilmesi amacıyla sıkıştırılmakta veya sıvılaştırılmaktadır.

“Compressed Natural Gas”, referred to as CNG, defines the compressed
form of natural gas at high pressures (200-250 Bar). Natural gas is
compressed and liquidated in order to increase the energy density.

BURSAGAZ’DA CNG KULLANIMI
Türkiye’nin en büyük özel doğalgaz dağıtım şirketi Bursagaz, araçlarda
CNG kullanımı konusunda dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri
sürekli takip etmekte, Bursa halkına ekonomik, konforlu ve çevreci
yakıt olan doğalgazı sürekli ve güvenli kullanıma sunmayı prensip olarak
benimsemektedir. Bursagaz çevreye verdiği değer ve sosyal sorumluluk
bilinci ile yerel yönetimlere CNG’nin özellikleri ve kullanım alanları gibi
birçok konuda da bilgilendirmeler yapmaktadır. Özellikle toplu taşıma
araçları, özel halk otobüsleri, kamu araçları için fizibilite çalışmaları
Bursagaz tarafından yapılmış ve yerel yönetimdeki ilgili kişilerle
paylaşılmıştır.
Kamu için bahsi geçen çalışmalara devam ederken kendi araçlarında da
CNG kullanımını yaygınlaştırma projeleri geliştiren Bursagaz, 2012 yılı
Mart ayı itibariyle bir adet aracında CNG kullanımına başlamıştır. İlk
araçla performans, yakıt tüketimi, istasyon işletme maliyetleri gibi birçok
parametre takip edilmiş, ileriki dönemlerde şebekeye ait tüm araçların
CNG’li olması hedeflenmiştir. Proje kapsamında bir adet Volkswagen
Caddy marka orijinal CNG’li araç yurt dışından satın alınarak Türkiye
getirilmiştir. 37 kg doğalgaz ve 13 litre benzin deposuna sahip olan araç,
yaklaşık 700 km menzile sahiptir. Bursagaz CNG’li aracın dolumu için
de COLTRİ marka 24 m3/h dolum kapasitesine sahip kompresör satın
alarak kompresörün montajını yaptırmıştır. (Kompresör giriş basıncı
200 mbar ve doldurma basıncı 240 bara kadar çıkmaktadır.)
Bursagaz 2012 Mart ayında başlayan CNG’li araç kullanım projesini,
yılsonuna kadar beş araç daha satın alarak portföyünü genişletmiş ve
işletme araçlarının CNG yakıtlı araç olmasını sağlanmıştır. Bu proje
sonunda günde ortalama 1200 km yol kapasitesi olan araçların emisyon
değerleri düşürülmüş çevreye verilen zarar azaltılmış, ayrıca mevcut
araçlara göre yüzde 60’a yakın yakıt tasarrufu sağlanmıştır.

THE SITUATION AT BURSAGAZ
Turkey’s largest private natural gas distribution company, Bursagaz, is following
the developments in the world and in Turkey regarding the use of CNG in
vehicles, and it is adopting prividing natural gas, an environmentalist and
comfortable fuel, to the citizens of Bursa for continuous and safe use. Bursagaz
is giving information to the local administrations regarding properties and areas
of use of CNG with the value it gives to the environment and with the awareness
of social responsibility. Feasibility studies especially for public transport vehicles,
private buses and public vehicles have been made by Bursagaz and they have
been shared with relevant persons in local administrations.
Bursagaz has continued the projects in question for the public, and it has
developed projects regarding the dissemination of CNG in its vehicles, and it
started using CNG as of March 2012 in one of its vehicles. Many parameters
such as performance, fuel consumption, and station operating costs have been
followed with the first vehicle and all vehicles belonging to the network were
targeted to have CNG in the subsequent stages. One original Volkswagen
Caddy brand CNG vehicle was bought abroad and brought to Turkey within
the scope of the project. The vehicle with 37 kg natural gas and a 13 liter
gasoline tank has a range of about 700 km. Bursagaz bought a compressor
of COLTRI brand with about 24 m3/h filling capacity for filling the vehicle and
assembled the compressor. (Compressor entrance pressure goes up to 200
mbar and filling pressure goes up to 240 bars.)
Bursagaz broadened its Project that started in March 2012 for the use of CNG
vehicles by buying five more vehicles before the end of the year and it ensured
that the operational vehicles were CNG fuel vehicles. At the end of this project,
emission values of vehicles with an average road capacity of 1200 km/day were
reduced, the damage to the environment was decreased; besides, fuel savings
of about 60% were made in comparison to available vehicles.
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DOĞALGAZ SATIŞLARI (EVSEL - SANAYİ - TAŞIMA)

NATURAL GAS SALES (DOMESTIC - INDUSTRIAL - TRANSPORTATION)

Evsel müşterilerin 2012 yılı içerisinde aylar itibariyle gerçekleştirdikleri
tüketim miktarlarına bakıldığında, tüketimlerin özellikle kış aylarında
yükseldiği görülmektedir. Ocak ayı içinde günlük hava sıcaklık
ortalamalarının daha önceki yıllara göre soğuk geçmesi sebebiyle
günlük dağıtılan doğalgaz miktarı 31 Ocak 2012 tarihinde, konutlara
5,45 milyon m³ doğalgaz arzı sağlanarak günlük çekişlerde de tarihinin
en yüksek değerine ulaşarak, 2012 yılı içinde en yüksek tüketimin
gerçekleştiği ay olmuştur. (Grafik 1)

The distribution of quantities consumed by domestic customers over the months
in 2012 indicate that consumption increases particularly in winter months. Since
the average daily temperatures in January were lower than the ones measured
in previous years, the amount of daily distribution on 31 January 2012 was 5.45
million m³ natural gas supplied to houses which meant the highest value in
history in terms of daily drawing and January was the month with the highest
consumption in 2012. (Graphic 1)
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Grafik-2
2012 yılı doğalgaz kullanıcı başına düşen tüketim miktarı (m³)

Graphic-1

Graphic-2
Consumption per each gas user in 2012 (m³)

2012 yılı doğalgaz kullanıcı başına düşen aylık tüketim miktarlarına
bakıldığında özellikle Ocak ayında tüketim miktarının arttığı ve kişi
başına düşen toplam tüketim miktarının 912 m³ olarak gerçekleştiği
görülmektedir (Grafik 2). Söz konusu tüketim miktarının mevsim
sıcaklık ortalamasının aynı düzeyde seyreden yıllara göre (2009-2010)
ortalama %15 oranında yüksek bir seviyede olduğu görülmüştür.
Serbest müşteri tüketimlerinde 2012 yılı içerisinde aylar itibarı ile
önemli bir değişim olmamakla birlikte serbest müşteri sınırının
300.000 m³/yıl’a düşmesi sebebi ile tüketim toplamının bir önceki yıla
göre % 27 artış gösterdiği görülmektedir (Grafik 3).
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When we look at the monthly consumption per each user of gas in 2012,
we can see that consumption increases particularly in January and per capita
consumption is 912 m³ (Graphic 2). This level of consumption is about 15%
higher than the years (2009-2010) in which the seasonal temperature average
is at the same level.
Although the amount of free customer consumption has not changed much
through the months in 2012, since the limit for free customer was reduced
to 300.000 m³/year total consumption increased 27% as compared to the
previous year (Graphic 3).
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2012 yılı içerisinde tüketimi gerçekleşen serbest müşterilerin sektörel
bazdaki tüketim dağılımı incelendiğinde; tekstil sektörünün yüzde
58 ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Aynı zamanda serbest
müşteri olma sınırının düşmesi ile birlikte konut ısı merkezleri ve toplu
konutların serbest müşteriye geçmesi ısınma sektörünün sektörel
tüketiminin yüzde 15’ini oluşturarak ikinci sırayı aldığı görülmektedir.
(Tablo 1, Grafik 4)
SEKTÖR
SECTOR

When we look at the consumption of free customers in terms of consumption
in each sector in 2012; we see that the textile sector comes first at 58 percent.
At the same time, after the limit for free customers was reduced and housing
heating centres and mass houses shifted to free customer category, the
heating sector took the second place with 15 percent of sector consumption.
(Table 1, Graphic 4)

TÜKETİM MİKTARI
CONSUMPTION

DAĞILIM
DISTRIBUTI ON

Enerji / Energy

1

%1

80

Çimento / Cement

2

%2

70

OSB / Ind. Estate

2

%3

60

Sağlık / Health

3

%3

50

Asfalt / Asphalt

3

%3

40

Otomotiv / Automotive

3

%4

30

İmalat / Manufacturing

7

%8

20

Isınma / Heating

13

%15

10

Tekstil / Textile

52

%58

0
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Grafik-4
2012 yılı aylar bazında sektörel serbest müşteri tüketimi
Graphic-4
Consumption of free sector customers in the months of 2012

2012 yılının önemli gelişmelerinden biri de Bursagaz’ın lisans alanı
sınırları içerisinde olan ve Ekim 2012’ye kadar BOTAŞ tarafından işletilen
Ovaakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’ne doğalgaz sağlayan
RMS-A (Basınç Düşürme ve Ölçüm) İstasyonu’nun Bursagaz’a devri
olmuştur. Bu kapsamda 300.000 m3/h kapasiteli Ovaakça Doğalgaz
Çevrim Santrali’nin tüketimleri ile birlikte Kasım ve Aralık aylarında
taşınan doğalgaz miktarı 2012 yılının pik seviyesine ulaşmıştır (Grafik
5). Termik santralin diğer bir etkisi de iki aylık tüketimlerin katkısıyla
birlikte gerçekleşen 1.089 milyon m3’lük toplam taşıma miktarının 2011
yılına göre %31 artış göstermesi olmuştur.

One of the important developments in 2012 was that RMS-A (Pressure
Reduction and Measurement) Station which is within the license boundaries of
Bursagaz and which supplies natural gas to Ovaakça Natural Gas Combined
Cycle Station that was operated by BOTAŞ until October 2012 was transferred
to Bursagaz. In that scope, together with the consumption by Ovaakça Natural
Gas Combined Cycle Station with 300.000 m3/h capacity, the amount of gas
transmitted in November and December reached the peak levels of 2012
(Graphic 5). Another effect of the thermal station was that the total transmission
amount of 1.089 million cubic meters, contributed by the consumption in two
months, increased by 31% as compared to 2011.

Sayaç Kalibrasyon İşlemleri

Meter Calibration Procedure

2012 yılında kalibrasyon için 19 bin 144 adet sayaç sökme-takma
işlemi gerçekleştirilerek, toplam 22 bin 330 adet sayacın kalibrasyonu
gerçekleştirilmiş olup, sayaçların 11 bin 804 adedinin standart içinde
ölçüm yaptığı görülmüştür. (Grafik 5, Tablo 2)

In 2012, a total of 22 thousand 330 meters were calibrated, including the
removal and reinstallation of 19 thousand 144 meters, and 11 thousand 804
meters were found to measure within standards. (Graphic 5, Table 2)

Toplam Kalibrasyon Adetleri

Sayaç Test Adetleri

G4 Number of removed and reinstalled meters

Total number of calibration

Number of tested meters
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2.712

3.408

3.132

2.125
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Grafik-5 2012 yılı Kalibrasyon
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Graphic-5 Calibration Status
Report for 2012

127

ANNUAL REPORT 2012

Faaliyet
Activity

Ocak
Jan

Şubat
Feb

Mart
Mar

Nisan
Apr

Mayıs
May

Haziran
June

Temmuz
July

Ağustos
Aug

Eylül
Sept

Ekim
Oct

Kasım
Nov

Aralık
Dec

Toplam
Total

Sayaç Sökme Takma Ad.
Number Of Removed And
Reinstalled meters

1.640

1.441

1.893

1.261

275

0

1.554

2.064

2.390

2.125

2.382

2.119

19.144

Toplam Kalibrasyon Ad.
Total Number Of Calibration

2.406

1.384

2.146

1.733
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642

2.125

1.614

2.062

2.568

2.712

2.556

22.330

*Standart İçinde Ölçüm
*Standard Type Measurement

1.254

810

1.300

1.051

244

437

1.135

815

1.081

1.101

1.450

1.126

11.804

*Dişli Değişen
*Change Of Thread

779

380

500

430

94

168

667

511

597

668

813

548

6.155

*Hurda ve Kalite Kontrol
*Scrap And Quality Control

373

194

346

252

44

37

323

288

384

799

449

782

4.271

0

0

0

0

0

391

95

413

0

584

560

334

2.377

4.842

2.866

3.636

3.162

1.542

972

3.930

3.132

3.408

5.169

4.796

3.798

41.253

Sayaç Boyama
Meter Painting
Sayaç Test Adetleri
Number Of Tested Meters

Tablo 2 / Table 2
Müşteri Hizmetlerinde 3’üncü Boyut

3rd Dimension in Customer Services

Gerçekleştirmiş olduğu her hizmetinde toplumsal fayda üretme hedefi ile
çalışmakta olan Bursagaz, tüm projelerinde yetkin kadrosu ve yenilikçiliği ile
sektörüne ayrı bir vizyon katmaktadır. Bursagaz, 2012 yılı kurum karnesinde
teknolojik ilerlemeyi kurumsal perspektiflerinden biri olarak kabul etmiş ve
süreç iyileştirmelerinde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı stratejik amaç
olarak belirleyerek tüm şirket bünyesinde, çalışanlar ve müşterilerimiz için
yapılan ve yapılacak olan iyileştirme faaliyetlerinde teknoloji kullanımının
önemini göstermiştir.

Working towards the aim of creating social benefits with each of its services,
Bursagaz adds a different vision to its sector in all projects with its competent
personnel and innovative approaches. In its balanced scorecard for 2012, Bursagaz
adopted technological advancement as one of its corporate perspectives and
defined the extended use of technology in process improvements as its strategic
aim in order to indicate the importance of the use of technology across the company
in improvement activities directed to employees and customers.

Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü 2012 yılında Bursagaz kurum stratejileri ile
paralel müşteri odaklı çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda müşteri
memnuniyetini baz alan iyileştirmeler gerçekleştirmiştir.
Online Tahakkuk

Online Accrual

Bursagaz’ın 2012 yılı zirve projesi kapsamında hayata geçen süreçlerinden
biri olan ‘online tahakkuk’ süreci, Eylül ayında yapılan okumalarda canlıya
geçmiştir.

The process of ‘online accrual’ which was one of the processes included in the summit
project of Bursagaz for 2012 was introduced in the readings made in September.

Söz konusu işleyiş ile müşteri sayaçlarının sahada okunması esnasında
fatura bilgileri Bursagaz’a ve online ödeme noktalarına otomatik olarak
aktarılmakta ve Bursagaz müşteriye faturasını anında ödeme imkanı
sağlamaktadır.
Tahakkuk işlemleri için firma ile dosya transferini ve Bursagaz’da
sistemsel
tahakkuk
sürecini
ortadan
kaldıran
sistem,
8 saatlik okuma dosyasını 1 saate indirerek, zaman ve iş gücü alanında
büyük oranda tasarruf sağlamıştır.
Online Doğalgaz Kesme-Açma İşlemleri
Müşteri odaklı hizmet yaklaşımları ile sektöründe örnek alınan Bursagaz,
teknoloji destekli iyileştirmelerinden online saha süreçleri kapsamında
Zirve Projesi’ne paralel olarak Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü ve
Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarıyla birlikte saha
faaliyetlerinin etkin yönetilmesi amacı ile online doğalgaz kesme-açma iş
süreçlerini de devreye almıştır.
Online hizmet süreçleri ile saha faaliyetlerinin etkin yönetilmesi, süreç

128

Customer Services Department continued its customer oriented efforts in 2012
in parallel with Bursagaz corporate strategies. Improvements based on customer
satisfaction were made within that scope.

With this procedure, while reading customers’ meters in the field, billing information
is automatically transferred to Bursagaz and online payment points and Bursagaz
provides the customers the opportunity to instantly pay the bill.
The system which eliminates both the need for file transfer to the company for
accrual and the systemic accrual process in Bursagaz has achieved big savings in
terms of time and workforce by reducing the 8 hours of reading file to 1 hour.
Online Natural Gas Disconnection-Connection Procedures
Serving as a model in its sector with its customer oriented service approach,
Bursagaz commissioned online gas disconnection-connection processes in
order to effectively manage the field activities in cooperation with Customer
Services Department and Information Technologies Department in parallel
with the Summit Project within the scope of online field processes included in
technology based improvements.
Online service processes allow field personnel to have online access to the
required information with the help of integration to field activities within the
scope of the project in order to effectively manage field activities and increase
process performance and customer satisfaction.
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performansının artırılması ve müşteri memnuniyetininin arttırılması
amacıyla, proje kapsamında saha faaliyetlerinde sağlanan entegrasyon ile
saha personelinin ihtiyaç duyduğu bilgilere online ulaşması sağlanmıştır.
Sürecin ilk aşamasında; doğalgaz kesme, doğalgaz kesmeden doğan
doğalgaz açma işlemlerinin yanı sıra daha sonraki etaplarda abonelik iptali,
ilk sözleşme, doğalgaz açma ve ilgili işlemlerin yazıcı çıktısının bir nüshasını
da müşterilerine verebilme imkânı da sağlanacaktır.
Sanayi Müşterileri Faturalarının Online Bankalardan Ödenmesi
Sanayi müşterilerinin Bursagaz banka hesaplarına EFT ile ödeme yaptıkları
faturalar, ödemeleri için, SAP ve banka arayüzlerinde yapılan sistemsel
uyarlamalar ile birlikte müşterilere ait fatura bilgileri bankalara aktarılarak
bu alanda sorgu yapabilmeleri ve online ödeme gerçekleştirmeleri imkanı
sağlanmıştır.
2012 YILINDA KATLANARAK ARTAN DEĞER:
MÜŞTERİLERİMİZ

It will be possible to deliver the customers a copy of the printout of gas
disconnection and the resulting gas connection operations in the first phase
of the process as well as subscription cancellation, initial contract, gas
connection and related procedures in the next phases.
Payment of Industrial Customer Bills through Online Banks
For industrial customers who pay their bills through EFT to the bank accounts
of Bursagaz, systemic updates have been made in SAP and bank interfaces
in order to transfer billing information of customers to banks so that they will
be able to make related inquiries and make online payments.
THE VALUE THAT CASCADED IN 2012: OUR CUSTOMERS
In 2012, Natural Gas was Brought to 6 Villages

2012 Yılında 6 Köyümüz Doğalgaza Kavuştu
Bursagaz 2012 yılı yatırım programı kapsamında; İnkaya, Ahmetbey,
Mürselköy, Hasköy, Çağlayan ve Aksungur köylerine doğalgaz hizmeti
götürmeyi sürdürmüş ve 6 köyü daha doğalgaz konforu ile tanıştırmıştır.
Yerinde abonelik işlemlerinin alındığı köylerde doğalgaz talepleri
müşterinin adresinde alınarak müşteri memnuniyeti sağlanmıştır.
İlçe / Town

Köy Adı / Name of Village

Osmangazi

Ahmetbey

Osmangazi

Aksungur

Osmangazi

Çağlayan

Osmangazi

İnkaya

Mudanya

Mürsel

Mudanya

Hasköy

2012 Yılında Doğanbey ve Gürsu TOKİ Doğalgaz Konforu ile
Tanıştı

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

January

February

March

April

May

Doğanbey and Gürsu TOKİ Met the Comfort of Natural Gas in 2012
As a result of the work Gürsu Municipality did with TOKİ (housing authority),
social housing construction was completed on a land of about 4 thousand acres
and 1.936 BBS subscriptions were obtained for the first phase according to the
protocol signed with TOKİ representatives. After the installation acceptance
procedure in 2 thousand 775 Doğanbey TOKİ houses, Natural gas consumption
started and natural gas service was provided.

776244,0

771437,0

767765,0

763018,0

759368,0

756742,0

Ocak

753667,0

751525,0

744906,0

748832,0

743614,0

746629,0

Gürsu Belediyesi’nin TOKİ ile yapmış olduğu çalışma neticesinde
yaklaşık 4 bin dönümlük arazide sosyal konut inşaatları tamamlanmış ve
Bursagaz’ın TOKİ yetkilileri ile yaptığı protokole göre ilk etap için 1.936
BBS’lik abonelik gerçekleştirilmiştir. 2 bin 775 konutluk Doğanbey TOKİ
konutlarının tesisat kabul işlemlerinin ardından doğalgaz kullanımına
geçişleri tamamlanarak doğalgaz hizmeti sağlanmıştır.

Bursagaz continued to deliver natural gas services to İnkaya, Ahmetbey,
Mürselköy, Hasköy, Çağlayan and Aksungur villages as part of the 2012
investment program and introduced the comfort of natural gas to 6 more
villages. In-site subscription was made in the villages and natural gas demands
were collected from customers’ addresses for achieving customer satisfaction.

Grafik-6
2012 yılı aylar bazında toplam abone
sayısı (BBS)
Haziran Temmuz Ağustos
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Graphic-6
Total number of subscribers in the months
of 2012 (BBS)
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Grafik-7
2012 yılı aylar bazında toplam
doğalgaz kullanıcı sayısı (BBS)

Haziran Temmuz Ağustos
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633725,0

631794,0

629287,0

The number of gas users increased 16 percent beyond budget in 2012.
(Graphic 7)

625905,0

Gaz kullanıcı sayısında da 2012 yılında bütçe yüzde 16 üzerinde
gerçekleşmiştir. (Grafik 7)

623266,0

In 2012, Bursagaz provided the opportunity of using credit cards to pay for
subscription fees and security deposits by installments and activities were done
in mass housing sites and villages, which all helped increase the number of
subscribers beyond the budget leading to a great accomplishment. (Graphic 6)

620654,0

2012 yılında Bursagaz’ın abonelik ve güvence bedellerinde kredi
kartına sunmuş olduğu taksitler, toplu konutlara ve köylere yapmış
olduğu faaliyetlerle birlikte abone sayısı bütçenin yüzde 17 üzerinde
gerçekleşerek başarı sağlanmıştır. (Grafik 6)
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Graphic-7
Total number of subscribers in the
months of 2012 (BBS)

UGETAM - GAZMER - BURSAGAZ İşbirliği

Cooperation among UGETAM - GAZMER - BURSAGAZ

Vizyonu gereği eğitim ve belgelendirmeye önem veren bir kuruluş olan
Bursagaz; doğalgaz piyasasındaki değişim ve gelişimleri takip ederek her
türlü mevzuat uyumunu zamanında ve en uygun şekilde sağlamaktadır.

Having a vision focused on training and certification, Bursagaz follows the
changes and developments in natural gas market in order to conform to all
legislation in time and in the most proper way.

Bu sebeple 23-24 Ocak ve 10-12 Mart tarihlerinde İç Tesisat Uzmanlık
ve Belgelendirme Sınavı gerçekleştirmiştir. Bu sınavla 23 makine
mühendisi, doğalgaz sektöründe uluslararası geçerliliğe sahip iç tesisat
uzmanlık belgesi, 2 makine mühendisi ise endüstriyel tesislere yönelik
iç tesisat uzmanlık belgesi ve 5 doğalgaz ustası da tesisatçı sertifikası
almışlardır. Eğitimlere verdiği destek ile sektöre yön veren Bursagaz,
iç tesisatçı belgelendirilmesinde akreditasyonun önemi ve yararına,
sektörün gelişme sürecinde etkin rol oynayarak katkı sağlamıştır.

Therefore, an Internal Installation Competency and Certification Exam was held
on the 23-24 January and 10-12 March. 23 mechanical engineers passed this
exam to obtain internal installation competency certificate with international
validity in the natural gas sector, 2 mechanical engineers obtained internal
installation competency certificate for industrial plants and 5 natural gas
masters obtained installer certificate. Being a sector leader with the support
it gives to training, Bursagaz contributed to the importance and benefits of
accreditation in certifying internal installers by playing an effective role in the
sector development process.

Okullarda Doğalgaz Eğitimi
Natural Gas Training at Schools
Bursa İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin desteği ile sosyal
sorumluluk projesi kapsamında, öğrencilerin doğalgaz konusunda
bilgilendirilmesi sağlanması amacıyla; Bursa genelinde 2011-2012-2013
eğitim-öğretim yıllarında doğalgaz hakkında eğitim ve bilinçlendirme
sunumları yapılmıştır.
Eğitim sunumlarında; öğrencilere “doğalgaz nedir, doğalgazın özellikleri
ve üstünlükleri, doğalgazın hangi amaçlarla kullanıldığı, doğalgaz
kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve evde doğalgaz kokusu
hissedildiğinde neler yapılması gerekir” gibi konularda bilgiler verilmiştir.
Eğitim ve bilinçlendirme sunumlarında 30 ayrı okulda 3 bin öğrenciye
ulaşılmıştır. Bilinçlendirme sunumlarının sonrasında öğrencilere
ayrıca güvenli doğalgaz kullanımı ve yakıt karşılaştırma broşürleri de
dağıtılmıştır.
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As part of the social responsibility project carried out with the support of Bursa
Provincial National Education Directorate and District National Education
Directorate, training and awareness-raising presentations about natural gas
were made in 2011-2012-2013 academic years across Bursa to increase
students’ level of knowledge about natural gas.
In the training presentations, students were informed about “the definition of
natural gas, properties and advantages of natural gas, intended purposes of the
use of natural gas, things to be considered when using natural gas and things to
do when there is a natural gas odor at home”.
The training and awareness-raising presentations covered 3 thousand students
in 30 schools. Following these presentations, brochures about safe use of natural
gas and fuel comparison were distributed to the students.
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Graphic-8
Contract termination in the months of
2012 (BBS)
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Grafik-11
2012 yılı aylar bazında tesisat
randevu gün süresi (gün)

3

Haziran Temmuz Ağustos
July

Graphic-10
Payroll installation control and reject
numbers in the months of 2012 (BBS)
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2012 yılı aylar bazında bordro
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Initial installation control and reject
numbers in the months of 2012 (BBS)
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kontrol ve red sayıları (BBS)
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days over the months in 2012 (day)
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Bursagaz, 2012 yılında 26 milyon TL
yatırım gerçekleştirerek hizmet
kalitesini yükseltmiş, altyapı
ağını genişletmiş, abone sayısını
arttırmış ve ulaşmış olduğu müşteri
portföyünü bir üst segmente
taşımıştır.
With 20 million TL of investment in 2012,
Bursagaz improved its service quality,
expanded its infrastructure network, increased
its number of subscribers and upgraded its
customer portfolio.
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Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) 2012 yılı ilk çeyreğinde bir önceki
yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 3.3, ikinci çeyrekte
yüzde 2.9, üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 ve yılın son çeyreğinde bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.4 oranında artmıştır. 2012
yılı tamamında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2
oranında artış kaydetmiştir. Bu veriler ışığında Türkiye ekonomisi,
global ekonomik krize rağmen 2009 yılının son çeyreğinden itibaren
geçen 13 çeyreklik dönemde büyümesini aralıksız sürdürmüştür.
Bursagaz’ın 2013-2016 dönemi için uygulayacağı birim m3 başına
uygulayacağı yeni tarifeler EPDK tarafından 11.01.2013 tarihinde
resmi gazete de yayınlanarak 01.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş
ve uygulanmaya başlamıştır. 3 kademeli şebeke kullanım bedeli içeren
yeni Bursagaz tarifesi her ay TÜİK tarafından ilan edilen (Türkiye
İstatistik Kurumu ) TÜFE’ye bağlı enflasyon ile güncellenecektir.
2012 yılında sanayi sektörüne talep güçlü olmuştur. Serbest satıcılara
yapılan toplam satışlar, geçen seneye oranla % 27 daha yüksek
ve 89 mio m3 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla mevsim
sıcaklıklarının daha yüksek seyretmesi sebebiyle serbest olmayan
satışlar % 8’e düşmüş ve 573 mio m3 gerçekleşmiştir. Toplam taşıma
hacmi geçen yıla oranla % 31 yüksek gerçekleşmiştir. 2012 yılının
Kasım ayından itibaren doğalgaz arzı sağlanmaya başlanan Ovaakça
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali hariç (274 milyon m3) taşıma
hacmi geçen yıla oranla % 2 düşüş göstererek 815 mio m3 ve toplam
taşıma miktarı ise 1.089 mio m3 olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılında, yeni abone sayısı 34.959 BBS (Bağımsız Birim Sayısı)
gerçekleşmiş olup, bir önceki seneye göre % 17 yükselmiştir. Yılsonu
itibarıyla toplam abone sayısı 776.244 BBS’ye ulaşmıştır. Ayrıca yeni
doğalgaz kullanıcı sayısı 40.708 BBS gerçekleşmiştir ve geçen seneye
oranla % 16 yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam doğalgaz kullanıcı
sayısı 649.734 BBS’ye ulaşmıştır.
X 1000 TL
Net Satışlar / Net Sales

The new tariffs to be applied by Bursagaz in the period of 2013-2016
for unit m3 were published by Energy Market Regulatory Authority on
11.01.2013 in the official journal and became effective on 01.02.2013. The
new Bursagaz tariff based on a 3 stage network usage fee will be updated
every month according to the Consumer Price Index inflation announced by
Turkish Statistics Institute.
There was strong demand for industrial sector in 2012. Total sales to free
sellers increased by 27% as compared to last year and reached 89 million
m3. Since the seasonal temperatures were higher than last year, non-free
sales decreased to 8% and became 573 million m3. Total transportation
volume was 31% higher than last year. Except for the Ovaakça Natural Gas
Combined Cycle Station to which gas has been supplied since November
2012 (274 million m3), transportation volume decreased by 2% as compared
to last year to become 815 million m3 and the total transportation amount
was 1.089 million m3.
In 2012, the number of new subscribers was 34.959 BBS (Number of
Independent UnitS) and this was 17% higher than the previous year. As of
the end of year, total number of subscribers was 776.244 NIU. Also, the
number of new gas users was 40.708 NIU and this was 16% higher than
last year. Total number of gas users was 649.734 NIU as of the end of year.
2010

2011

2012

317.506

441.227

516.783

Brüt Satış Karı veya Zararı / Gross Profit or Loss from Sales

55.081

58.451

71.519

Faaliyet Karı veya Zararı / Operating Profit or Loss

21.984

19.408

26.921

Dönem Karı veya Zararı / Period Profit or Loss

43.124

48.476

71.501

Dönem Net Karı veya Zararı / Period Net Profit or Loss

34.371

38.451

57.024

Brüt Kar Marjı (%) / Gross Margin (%)

17%

%13

%14

Net Kar Marjı (%) / Net Margin (%)

11%

%9

%11

Net satışlar 2012 yılında 516 milyon TL gerçekleşmiş olup, 2011 yılına
göre % 17 yükselmiştir (441 milyon TL). Diğer taraftan, 2012 dönem
net karı 57 milyon TL, 2011 yılına göre % 48 oranında yükselmiştir
(2011, 38 milyon TL). Bunun neticesinde 2012 yılı için yaklaşık 14,4
milyon TL kurumlar vergisi tahakkuk etmiş ve Bursagaz, 2012 yılı için
en çok kurumlar vergisi ödeyen şirket sıralamasında 4’üncü sırada
yer almıştır.
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Gross National Product (GNP) increased by 3.3 percent in reel terms in
the first quarter of 2012 in comparison to the same period of the previous
year, by 2.9 percent in the second quarter, by 1.6 percent in the third
quarter and by 1.4 percent in the last quarter. In the overall 2012, there
was an increase of 2.2 percent as compared to the same period of the
previous year. In the light of these data Turkish economy continued to grow
during the 13 quarters since the last quarter in 2009 in spite of the global
economic recession.

Net sales was 516 million TL in 2012 and this was 17% higher than 2011
(441 million TL). On the other hand, net profit in 2012 was 57 million
TL, which is 48% higher than 2011 (2011, 38 million TL). As a result, the
corporate income tax in 2012 was about 14,4 million TL and Bursagaz was
the 4th on the list of companies which paid the highest corporate income
tax in 2012.
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MALİ SİSTEM

FINANCIAL SYSTEM

Bursagaz, bugün var olan en kapsamlı, en güçlü ve test edilmiş mali
muhasebe paketi olan ve değer yaratma süreçlerindeki ilgili mali
işlemlerden kaynaklanan bütün gerçek zamanlı değerleri izlemeye
yardımcı olan, aynı zamanda resmi raporlama ve yönetim desteği
için tutarlı, mutabakatı sağlanmış ve denetlenebilir defterler ortaya
çıkaran, analitik uygulamalar için kaynaklık eden SAP programını
kullanmaktadır. SAP ile bütün şirket içi işletmeyle alakalı işlemlerde
tam anlamıyla entegre olmuş bir ortamdaki performansla ilgili bütün
bilgileri en üst düzeyde izleme ve denetleme imkanı bulmaktadır.
Şirketin karlılığının denetimi de yine SAP ile sürekli yapılabilmektedir.
Bursagaz, yasal mali kayıtlarını ‘Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne
uygun olarak düzenlemekte olup; bu kayıtlar aylık olarak yeminli mali
müşavirlik firması (Başaran Nas YMM a member of pwc) tarafından
incelenmekte ve tam tasdik işlemi yapılmaktadır. Tam tasdik hizmeti,
yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltmesinin yanı sıra
denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin
dikkatine sunulan vergi planlama fırsatları ile de katma değer
sağlamaktadır. Bursagaz, yasal mali kayıtlarının yanı sıra, uluslararası
finansal raporlama standartlarına (UFRS) uygunluğu Ernst&Young
Global Limited tarafından denetlenen kayıtları tutmakta ve oluşan
raporları ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktadır. Bursagaz’da
2012 faaliyet döneminde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adlı firma tarafından
bağımsız denetim gerçekleştirilmiştir.

Bursagaz is using SAP software which is currently the most comprehensive,
the strongest and tested financial accounting package, which helps
monitor all real time values created by the financial operations in value
adding processes, which prepares coherent, agreed and auditable books
for formal reporting and management support and which is a source for
analytical applications. SAP allows monitoring and auditing at the highest
level all performance information in a totally integrated environment for
all business transactions. Company profitability may also be continuously
audited by SAP. Bursagaz keeps its legal financial records according to
‘uniform accounting system’ and these records are monthly reviewed by
a sworn financial consulting company (Başaran Nas YMM, a member of
pwc) and are fully approved. Full approval service gives the opportunity
for early diagnosis and correction of wrong taxation practices as well as
providing added value by tax planning opportunities determined during the
audits and submitted to the company managements for review. Bursagaz
keeps legal financial records as well as other records whose conformance
to international financial reporting standards (UFRS) is being audited
by Ernst&Young Global Limited and shares the reports with the related
institutions and organizations. Güney Independent Audit and Self Employed
Accounting Incorporated Company made an independent audit in Bursagaz
in 2012.
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Bursagaz özelleştirme sürecinin ardından başlayan yapılanmasında
öncelikli olarak enerji alanında yer alan bir şirket olmanın verdiği özeni
göstermek amacıyla çevre yönetim sistemleri üzerinde çalışmalar
başlatmıştır. 2005 yılında aldığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
kapsamında tüm aktivitelerini; çevresel etkisini azaltmayı, kirlenmeyi
önlemeyi ve doğal kaynakların korunmasını teşvik eden bir sorumluluk
bilinci ile gerçekleştirmektedir. Günümüzde kaliteli ürün üretmek
ve müşteri memnuniyeti, artık tek başına yeterli değildir. Artan
sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci bir ürünü nasıl ürettiğinizi de
sorgulamaktadır. Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği, çevresel
felaketlerin artan ciddiyetlerle gündeme geldiği günümüzde, bireyler
ve devletlere olduğu kadar sanayi kuruluşlarına da sorumluluklar
düştüğünün bilincindeyiz. Kaynakların sürekli olmadığının farkında
olup, gelecek nesillere yaşanabilir, doğal kaynakları olan bir dünya
bırakabilmek için sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

In its structuring after the process of privatization, Bursagaz primarily started
to work on environmental management systems to exercise the due diligence
required for being a company operating in the field of energy. As part of the
ISO 14001 Environmental Management System it obtained in 2005, it has
been performing its activities with a sense of responsibility that encourages
reducing the environmental impact, preventing pollution and protecting natural
sources. Today making quality products and ensuring customer satisfaction are
not enough by themselves. The increasing sense of social and environmental
responsibility also questions how you manufacture a product. At a time when
natural sources are being quickly depleted and environmental disasters are
seriously on the agenda, we are aware that industrial organisations as well as
individuals and governments have responsibilities. Knowing that sources are not
endless, continuous improvement work is being carried out in order to leave the
future generations a habitable world with natural resources.

Bursagaz çevresel etki yönetim hiyerarşisi kapsamında atıklarını
azaltma, tekrar kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraf
yöntemlerini gerçekleştirmekte olup mevzuatın gerekliliklerini yerine
getirmektedir. Türkiye’de enerji sektöründe e-çevre iznine başvuran
ve Hamitler İstasyonu için bu izin sürecini tamamlayan ilk şirket olan
Bursagaz, çevresel uygulamalara adaptasyonunu da hızla sağladığını
bu uygulama ile tüm kamuoyu ile paylaşmıştır. 2011 yılında başlayan ve
2012 yılında hızla devam eden çevre izinleri sürecinde nihai hedef tüm
istasyonlar bazında çevre izinlerinin tamamlanarak, emisyon üretimini
en etkin şekilde azaltan şirket olarak sektörde konumlanmaktır.

Bursagaz has been implementing methods for reducing wastes, recovery and
reuse, energy recovery and disposal within the scope of environmental impact
management hierarchy and fulfilling the legislative requirements. Bursagaz is
the f irst company in Turkey which applied for the e-environment permit in the
energy sector and completed this permit process for Hamitler Station and with
this application it demonstrated to the public that it quickly adapted itself to
environmental practices. The ultimate goal in the environment permits process
that started in 2011 and continued fast in 2012 is to obtain environment
permits for all stations and position itself in the sector as the company which
most effectively reduced emissions.

Bursagaz çevre yönetim sürecine ilişkin çalışmalarını optimize
ederken 2011 yılında oluşturduğu çevre gözlem raporu uygulamasını
yaygınlaştırmış ve saha denetimlerini etkinleştirmiştir. 2012 yılında
Gürsu Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında atık sahası revize edilmiş,
tüm atık türleri için ayrıştırılmış bölmeler oluşturulmuştur. Çevre
gözlem sistematiği kapsamında atık sahası, genel müdürlük, müşteri
hizmetleri binası ve diğer lokasyonlarda denetimler gerçekleştirilmiş;
rapor sonucuna göre tıbbi atıkların belli aralıklarla bertaraf firmasına
verilmesi, ambalaj atıklarının daha dikkatli toplanması için kontrollerin
yapılması sağlanmıştır.

While optimizing the work on Environmental management process, Bursagaz
expanded the environmental survey report application it introduced in 2011
and activated field inspections. In 2012, the waste site was revised as part
of the Gürsu Environmental Planning Project and sorted departments were
formed for all waste types. Waste site, head office, customer services building
and other locations were inspected within the scope of environmental survey
systematic and, according to the report results, medical wastes were delivered
to a disposal company at regular intervals and controls were done for more
careful collection of packaging wastes.

Bursagaz, çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında
yönetmeliğin Ek-2 / 1.2.2 kapsamına girmektedir. Bu kapsamda 2011
yılında Hamitler İstasyonu için alınan çevre izni ile doğalgaz dağıtım
şirketleri içinde ilk e-çevre iznini alan şirket Bursagaz olmuştur. 2012
yılında yönetmelik kapsamında Gürsu, Veysel Karani istasyonları için
e-çevre iznine başvuruda bulunulmuştur. 2013 yılı sonuna kadar tüm
istasyonlarımız için çevre izinlerinin alınması hedeflenmiştir. Böylelikle
Bursagaz istasyonlarında doğalgazın ısıtılması için kullanılan ısıtıcılardan
çıkan emisyon kontrol altında tutularak, hava kirliliği önlenecektir.
Atmosfere salınan sera gazları yasal sınırın altında tutularak dünyamızın
daha da ısınmaması için elimizden gelen önlem alınmış olacaktır.
istasyonlarda bulunan doğalgaz toprak sıcaklığına ulaşması için
ısıtıcılarda ısıtılmaktadır ve bu ısıtıcılar, emisyon oluşturmaktadır. Isıtıcı
bacalarında oluşan bakım ve emisyon ölçümleri çevre izni kapsamında
yapılması sağlanmıştır.

Bursagaz is included in Annex-2 / 1.2.2 of the regulation about the permits
and licenses required by the environment law. Bursagaz was the first company
among natural gas distributors to obtain an e-environment permit when in 2011
it obtained an environment permit for Hamitler Station. In 2012, e-environment
permit application was made for Gürsu, Veysel Karani stations according to the
regulation. We aimed to have obtained environment permits for all stations by
the end of 2013. Thus, the emission from the heaters used for heating natural
gas in Bursagaz stations will be kept under control in order to prevent air
pollution. The greenhouse gases emitted to the atmosphere will be kept within
legal limits as a measure against further warming of the world. The natural
gas in the stations is heated to soil temperature using heaters and these
heaters release emissions. Maintenance of the heater chimneys and emission
measurements were done in the scope of the environment permit.

Gürsu atık sahasında yapılan denetimde 2011 yılında yapılması istenen
iyileştirmelerin gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Belli aralıklarla oluşan
atıkların uygun firmalara gönderilmesi sağlanmıştır. Yeni genel müdürlük
binasına taşınırken yıpranan ve kaybolan atık pil kutuları TAB’a
müracaat edilerek yenileriyle değiştirilmiştir. Böylelikle atık pillerin
diğer atıklardan ayrı toplanması sağlanmıştır. Ambalaj atığı kutusuyla
atık kağıtların yanında plastik, cam, metal atıkların da toplanması

The inspection in Gürsu waste site proved that the improvements planned for
2011 were completed. Wastes were sent regularly to the proper companies.
The battery waste bins that were worn or lost while moving to the new head
office building were replaced with the help of TAB. Thus, it became possible
to collect battery wastes separately from the others. Packaging waste box
was used to collect plastic, glass and metal wastes besides waste paper. The
dangerous wastes of Bursagaz in 2012 were delivered to licensed disposal
plant by completing a national waste form. The amount of dangerous wastes
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sağlanmıştır. Bursagaz 2012 yılında oluşan tehlikeli atıklar, bertarafı için
lisanslı bertaraf tesisine ulusal atık formu doldurularak teslim edilmiştir.
Tehlikeli atık miktarı 5 ton olup, atık veya hasarlı PE malzemeler, hurdalar,
mebran, batarya, akü ve kirli filtrelerden oluşmaktadır. Elektronik atık
miktarı 1000 kg olup geri dönüşüm firmasına teslim edilmiştir. Metal
atıklar 5 ton, plastik atık 500 kg’dir. Oluşan 20 ton hurda sayaç, hurda
komisyonunun kararı ile hurda firmasına verilmiştir. Müşteri Hizmetleri
Müdürlüğü Tahsilat Birimi’nde oluşan 12 tonluk kağıt atık geri dönüşüm
firmasına verilmiştir. Atık kağıtlardan kazanılan 1440 TL Eğitim
Gönülleri Derneği’ne bağışlanmıştır. Bursagaz 12 tonluk kağıt atığın
geri dönüşümü ile 204 yetişkin ağacın hayatını kurtarmış ve bununla
yetinmeyip atık kağıttan kazandığı ücreti Eğitim Gönüllüleri Derneği’ne
bağışlayarak eğitime destek sağlamış, muhtaç okul ve öğrencilere
yardım etmiştir. Çevre gözlem raporu ile oluşan atıkların kazanımlar
ve sadece Bursagaz için değil dünya gündeminde olan çevre olayları
aylık çevre bülteninde yazılmakta ve e-bültende paylaşılmaktadır. Bu
paylaşımla amacımız dünyada gelişen çevre ile ilgi olaylardan sizleri
haberdar etmek ve birer çevre gönüllüsü olarak gelecek nesillere daha
yaşanabilir bir dünya bırakma bilincinin yaygınlaştırılmasıdır.

is 5 tons and includes waste or damaged PE materials, scraps, membranes,
batteries, accumulators and dirty filters. The amount of electronic waste is
1000 kg and it was delivered to a recycling company. Metal waste was 5 tons
and plastic waste was 500 kg. The 20 tons of scrap meters was delivered to a
waste company as decided by the waste commission. 12 tons of waste paper
accumulated by the Collection Unit of the Customer Services Directorate was
sent to a recycling company. 1440 TL earned from waste paper was donated
to the Education Volunteers Association. By recycling 12 tons of waste paper,
Bursagaz saved the lives of 204 grown trees and supported education and
helped the children and the schools in need by donating the earnings from
waste to the Education Volunteers Association. An environmental observation
report was written about the recovery of wastes and the environmental events
in the agendas of both Bursagaz and the world are published in monthly
environmental bulletins and e-bulletins. Here we aim to inform you about the
environmental events happening in the world and to spread environmental
awareness as an environmental volunteer in order to leave a more habitable
world to the next generations.

Bursagaz Çevresel Etki Yönetim Hiyerarşisi / BURSAGAZ Environmental Impact Management Hierarchy
1. Önleme
1. Preventıon

Çevresel etkinin oluşumuna izin verilmeden önlenmesi
Prevention of environmental impact before it occurs

2. Azaltma
2. Reductıon

Etkinin kaynağında azaltılması
Reducing the impact at source

3. Tekrar Kullanım
3. Reuse

Çevresel etki sonucu oluşan ve tekrar kullanımı mümkün olan kısmın proses içinde tekrar kullanımının sağlanması, teşvik
edilmesi
Ensuring and encouraging reuse of the part which is formed as a result of environmental impact and which can be reused in the process

4. Geri Dönüşüm
4. Recyclıng

Oluşacak etkinin geri dönüşüm yöntemleri ile değerlendirilmesi
Evaluating the possible impact with recycling methods

5. Enerji Geri Sayımı
5. Energy Recovery

Oluşan atık vb.’nin enerji geri kazanımı amacı ile geri kazanım tesislerine yönlendirilmesi
Sending the wastes, etc. to recovery plants in order to recover the energy

6. Bertaraf
6. Dısposal

Çevresel etki sonucu oluşan ve nihai bertaraf işlemi gerektiren kısmın yetkili firmalara verilmesi
Delivering the part which is formed as a result of environmental impact and which requires a final disposal process to the authorized companies

Toplumsal Duyarlılık

Social Sensitivity

Sosyal sorumluluk, işletmelerin yasal ve ekonomik amaçlarının ötesinde
uzun vadede daha iyi bir toplum için zorunluluklarını yerine getirme
yükümlülüklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde
işletmelerin öneminin giderek artması ve toplum içinde vazgeçilmez bir
kurum haline gelmeleri sebebiyle bir takım sorumluluklar üstlenmesi
gerekir. İşletmelerin ahlaki değerleri ile birlikte sosyal sorumluluklarının
da öneminin giderek artması, esas olan insan mutluluğu ve refahını
artırma anlayışının işletmelerde yerleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle
Bursagaz, toplumsal sorunların çözümüne ve çağdaş yaşam standardının
gelişmesine yönelik çeşitli strateji ve projeler ortaya koymaktadır.

Social responsibility was born as a result of the liability of companies to fulfill
their obligations for a better society in the long-term, beyond their legal and
economic objectives. Today businesses have to assume various responsibilities
because they are getting increasingly important and becoming indispensable
social institutions. Since the ethical values and social responsibilities of business
are becoming more and more important, organizations have to establish
an understanding of increasing people’s happiness and welfare. Therefore,
Bursagaz has been implementing several strategies and projects aimed at
solving social problems and developing modern living standards.

İşletmelerin birçok amaçlarının yanında toplumsal sorumluluğun yeri,
işletmenin değer ve yargıları ile birlikte toplumun amaçları, normları ve
değerleri, diyalektik zaman içinde sürekli olarak değişen ve şekillenen
birer yapıya sahiptir. İşletmenin içinde faaliyetlerini sürdürdüğü yasal,
ekonomik ve sosyal çevrelerin sınırları kesin olarak belirlenmiştir. Bir
işletmenin veya sistemin faaliyet alanı tek bir noktadan ziyade belli
bir yer kapladığı için, her işletme veya sistem bu yerin sınırları içinde
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The place of social responsibility besides the many objectives of businesses,
society’s goals, norms and values as well as company’s values have a structure
that constantly changes and shapes in dialectic time. There are defined limits
to the legal, economic and social environments where the business operates.
Since the field of activity of a business or a system is a certain area rather than
a single point, every business or system has a degree of freedom in defining its
activity policy within these limits. Bursagaz uses this area of freedom by fulfilling
its responsibilities to the society and performs all activities in the fields of sports,
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kendi faaliyet politikasını tespit etmekte belirli bir bağımsızlığa sahiptir.
Bursagaz bu bağımsızlık alanını topluma karşı sorumluluklarını yerine
getirerek kullanmakta, spor, sağlık, bilgilendirme, toplumsal farkındalık
yaratma, eğitim, kültür, sanat alanında gerçekleştirmiş olduğu tüm
faaliyetleri toplumsal duyarlılık prensibi ile gerçekleştirmektedir.
Etik Kurallar
Bursagaz’ı Bursagaz yapan değerlerin başında; saygınlığı, farklılık
yaratması ve yaptığı işlerde öncü olma becerisi, çalışanları ve
yöneticileri ile küresel ölçekte en üst etik ve kurumsal yönetim
standartlarına sahip olması, ve Türk - Alman bilgi sermayesi ile başarılı
ve sürdürülebilir işbirliği yapma geleneği gelmektedir. Bu temel değerler
çerçevesinde yönetim tarafından oluşturulan etik kurallar, şirketin
ana davranış ilkelerini oluşturmaktadır. Tüm Bursagaz çalışanları bu
ilkelere ve kurallara uyar. Bursagaz; ortakları, pay sahipleri, çalışanları,
tedarikçileri, iş ortakları, rakipleri, çevre, toplum ve insanlığa karşı
güvenilir, sorumlu, hesap verebilir ve şeffaf olmayı hedeflemektedir.
Amaçlarına ulaşırken yasalar, uluslararası hukuk kuralları ve iş etiğine
uygun hareket etmektedir.
Yardım ve Bağışlar
Bursagaz sağlamış olduğu mali destek ile kurumsal bağışçılığı ve
bağışçılık kültürünü teşvik etmek, bağışçılığı çerçeveleyen yasal ve mali
altyapıyı geliştirmek üzere bir takım projeler başlatmıştır. Bulundukları
bölgelerde kamusal faydayı ilerletmek için sosyal yatırım yapmayı
düşünen Bursagaz bağışlarını en etkili şekilde kullanabilmelek için
bölgesel araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bursagaz Eğitim Gönülleri
Derneği tarafından yapılan bu araştırmalar, kumbaralaştırılmış yardım
ve bağışların dağıtılmasında rehber rol oynamaktadır. Bursagaz ayrıca
kaynak geliştirmede etkili ve yenilikçi araçlar kullanan, bağışçılara çeşitli
bağış seçenekleri sunan bir yapıya sahiptir. Bursagaz bu kapsamda, vakıf
ve bireylerin farklı bağışçılık uygulamalarını da incelemekte ve elde ettiği
verilerle bağışçılığı özendirici faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Eğitim
Bursagaz, kişisel eğitimin toplumları geliştirdiğine inanan bir anlayışla
yönetilmektedir. Bu nedenle kişisel eğitimi hem şirket içerisindeki
bireylere hem de şirket dışındaki bireylere özendirme faaliyetleri
gerçekleştirmektedir. Bursagaz, personelin ihtiyaç duyduğu veya insan
kaynakları tarafından tespit edilen eğitimleri plan dahilinde organize
etmektedir. Aynı titizlikle toplumsal ihtiyaçları da tespit ederek gerekli
eğitimlerin düzenlenmesinde bazen sponsor, bazen eğitimci bazen
de katılımcı rol üstlenmektedir. Katılmış olduğu söyleşiler, Bursagaz
personeli tarafından çevre ile ilgili ve mesleki konularda okullarda
verilen eğitimler, yıl içerisinde müşteri hizmetleri personeli tarafından ilk
ve orta dereceli okullarda düzenli olarak geliştirilen eğitim programları
Bursagaz’ın eğitime karşı sorumluluğunu gösteren verilerin başında
gelmektedir.

health, information, social awareness raising, education, culture and art based
on social sensitivity principle.
Ethical Rules
The values that make up the identity of Bursagaz are its reputation, its
capability to create difference and be a leader in its activities, observance
of the highest level of ethic and corporate management standards with its
employees and managers and the tradition of successful and sustainable
cooperation based on Turkish and German knowledge background. The ethical
rules defined by the management within the framework of these basic values
outline the main rules of conduct of the company. All Bursagaz employees
observe these principles and rules. Bursagaz aims to be reliable, responsible,
accountable and transparent against its partners, shareholders, employees,
suppliers, business partners, competitors, environment, society and humanity.
It acts in conformance to laws, international law rules and business ethics in
pursuit of its objectives.
Charity and Donations
Bursagaz has provided financial support to start various projects in order to
encourage corporate donations and donation culture and to develop the legal
and financial infrastructure that surrounds donations. Planning to make social
investments aimed at improving public benefits in its locations, Bursagaz has
been conducting regional researches in order to make the most effective use
of donations. These researches made by Bursagaz Educational Volunteers
Association play a guiding role in the distribution of donations that have been
collected in a pool. Bursagaz is structured to use effective and innovative tools
in source development and to offer people several options for donation. In that
context Bursagaz examines the different donation applications of foundations
and individuals and uses these data to perform activities that encourage
making donations.
Education
Bursagaz is managed with an approach based on the concept that education
of individuals develops societies. Therefore, activities are organized to encourage
people both within and outside the company to receive individual education.
Bursagaz organizes the training required by personnel or identified by the
human resources department within the framework of a plan. The same care
is exercised when identifying social needs in order to play the role of a sponsor,
trainer or participant in the organization of the required training. The sessions
it has attended, the training given by Bursagaz personnel in schools about
environmental and professional subjects and the training programs regularly
developed by customer services personnel during the year in primary and
secondary schools are the primary data that proves the feeling of responsibility
Bursagaz has for education.
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Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği 2005 yılında Bursagaz’ın
özelleştirilmesini izleyen ilk yılda çalışanların eliyle kurulmuştur. Bir
ülkenin geleceğinin çocuklardan, çocukların geleceğinin de eğitimden
geçtiğinin bilinciyle Bursagaz çalışanları, gelirlerinin bir kısmını ihtiyaç
sahipleriyle paylaşmaya karar vermiş ve “Bursagaz’ın, EFQM (Avrupa
Kalite Yönetimi Vakfı) Avrupa Kalite Ödülü sahibi bir şirket olma farkını
kamuoyuna kurumsal sosyal sorumluluk alanında da hissettirmek”
vizyonu ile yola çıkmıştır. İş süreçlerindeki mükemmeliyetçiliğini 2008
yılında Avrupa Kalite Ödülü ile taçlandırmış olan Bursagaz, Bursa’da
kazandıklarından Bursa halkını faydalandırmayı ilke edinmiştir.
Çalışanların eliyle kurulan dernek Bursagaz’ın kurumsal desteğini de
arkasına alarak 8 yıllık geçmişinde önemli kurumsal sosyal sorumluluk
projelerine imza atmıştır.
Bursagaz, şehirle bütünleşmeyi başararak pek çok sosyal sorumluluk
projesinde de görev üstlenmiştir. Demokratikleşme, örgütlenme,
paylaşım sağlama amacıyla bir araya gelen görev bilinci yüksek kişilerden
oluşan sivil toplum örgütlerine bir halka daha ekleyen Bursagaz,
çalışanlarından oluşan Eğitim Gönüllüleri Derneği ile özellikle ihtiyaç
sahibi okul ve öğrencilere el uzatmıştır.
Dernek tarafından 2005-2011 yılları arasında 14 okulda sınıf
düzenlemeleri yapılmış, 200’e yakın öğrenciye burs verilmiş ve ihtiyaç
sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapılmıştır. Dernek ayrıca kurulduğu
günden bu yana her yıl okulların açılma döneminde kırtasiye yardımları
da yapmaktadır.
Misyonu; “Bursagaz çalışanları olarak, Bursagaz Eğitim Gönüllüleri
Derneği vasıtasıyla ilimizdeki eğitim/öğretim faaliyetlerine katkılar
yapmak, özellikle muhtaç okul ve öğrencileri desteklemek ve bu
hususta çeşitli etkinlikler düzenlemek” olan derneğin yönetimi 2011
yılında yeni Bursagaz yönetimi ile beraber yenilenmiştir ve Bursagaz
Eğitim Gönüllüleri Derneği üzerinden sosyal sorumluluk çalışmalarının
daha da arttırılması stratejisi benimsenmiştir.
Bu doğrultuda 2011’de yapılan faaliyetler kısaca şöyledir:
Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak merkeze bağlı ilçelerdeki 6
okulda çeşitli sınıf projeleri hayata geçirilmiştir. Dernek gönüllülerinin
katkıları ile yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli sınıf ve salonlar
yenilenip, teçhizat ve mefruşat temini gerçekleştirilmiştir.

Bursagaz achieved to integrate itself to the society and played roles in
many social responsibility projects. Adding another link to the chain of nongovernmental organizations, which consist of highly responsible people who
have come together for democratization, organisation, and sharing, Bursagaz
has lent a hand particularly to the schools and students in need through its
Education Volunteers Association.
The Association made classroom organisations in 14 schools between the
years 2005 and 2011, provided scholarship to about 200 students and clothes
have been donated to the students who are in need. The association has been
providing stationery support since its establishment at the beginning of every
academic year.
The association has the mission of: “making contributions to the education
activities in the province with the help of Bursagaz employees via Bursagaz
Educational Volunteers Association, supporting the schools and students in
need and organising various activities for that purpose.” Its management was
renewed in 2011 with the Bursagaz’s new management. Bursagaz Education
Volunteers Association has adapted the strategy of increasing the number of
social responsibility projects.
The following is a summary of the activities performed for this purpose in 2011:
Various classroom projects were implanted in 6 schools in the towns in
cooperation with the Ministry of National Education. As part of the work
conducted with the contributions of volunteers, several classrooms and halls
have been renewed, equipment and furniture have been supplied.
They include the following:

Bunlar sırasıyla;

A computer class for Erdoğanköy Primary School in Kestel,

Kestel’e bağlı Erdoğanköy İlköğretim Okulu’na bilgisayar sınıfı,

A computer class for Yiğitler Primary School in Yıldırım,

Yıldırım’da Yiğitler İlköğretim Okulu’na bilgisayar sınıfı,

A science laboratory for Mehmet Aker Primary School in Osmangazi,

Osmangazi’de Mehmet Aker İlköğretim Okulu’na fen laboratuvarı,

A science laboratory for Celal Bayar Primary School in Osmangazi,

Osmangazi’de Celal Bayar İlköğretim Okulu’na fen laboratuvarı,

A show hall for Nezir Gencer Primary School in Osmangazi

Osmangazi’de Nezir Gencer İlköğretim Okulu’na müsamere salonu,

A special education classroom for Ziya Gökalp Primary School in Osmangazi.

Osmangazi’de Ziya Gökalp İlköğretim Okulu’na özel eğitim sınıfı
kurulmuştur.

The collective opening ceremony of these classrooms were performed on June
2, 2011 with the participation of representatives from the Provincial Directorate
of National Education and from Bursagaz.

Bu sınıfların toplu açılışı 2 Haziran 2011 günü hazırlanan törenle İl Milli

144

Bursagaz Educational Volunteers Association was established by employees in
the first year following the privatisation of Bursagaz in 2005. Knowing that
the future of a country is in the hands of its children and the future of children
depends on education, Bursagaz employees decided to share part of their
income with the people in need and set out with the vision to “make the public
feel the difference of Bursagaz, as a company that holds the EFQM (European
Foundation of Quality Management) Award, in the field of social responsibility”.
Having crowned its perfection in business processes with European Quality
Award in 2008, Bursagaz aims to make Bursa citizens take advantage of what
it has gained in Bursa. The association that was established by employees and
supported by Bursagaz, has completed important social responsibility projects
in its history of 8 years.
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Eğitim ve Bursagaz yöneticilerinin iştiraki ile yapılmıştır.
Bursagaz Eğitim Gönülleri Derneği, dernek tarihinde ilk defa 2011
yılında farklı projelere imza atmıştır. Orhaneli’ye bağlı Çöreler Köyü
İlköğretim Okulu’nun hem bütün donanımı yenilenmiş hem de binanın
ve çevresinin bakım ve onarımları yapılmıştır.
Bu projelerin içerisinde Ziya Gökalp İlköğretim Okulu’na yapılan
özel eğitim sınıfının çok farklı etkileri olmuştur ve düzenlemenin
benzer okullar için yaygınlaştırılmasının elzem olduğunun farkına
varılarak, dernek tarafından Bursa genelinde bu doğrultuda çalışmalar
başlatılmıştır.
2012 yılı Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği için önemli kilometre
taşlarından biridir. Derneğin üye sayısı kurulduğu günden bu yana yüzde
135, üye aidatları yüzde 125 artmış ve tüm gelirlerine bakıldığında 11
katlık bir yükselme sağlanmıştır. Buna paralel olarak dernek faaliyetleri
de her sene artış kaydetmiştir.

Bursagaz Education Volunteers Association achieved different projects in 2011
for the first time in the history of the association. All of the equipment in Çöreler
Village Primary School in Orhaneli was renewed and both the building and its
surroundings were repaired and maintained.
Among these projects, the special education classroom in Ziya Gökalp Primary
School had very different effects and the importance of making the same
arrangements in similar schools was recognised and the association initiated
related efforts all around Bursa.
The year 2012 was one of the important milestones for Bursagaz Education
Volunteers Association. The number of members increased by 135 percent and
the membership fees increased by 125 percent since the date of establishment
and the revenues increased 11 times. In parallel with that the activities of the
association increased every year.
The following is a summary of association activities in 2012;

Derneğin 2012’deki faaliyetleri ise kısaca aşağıdadır;

• Every month a grant was provided to 50 students, 40 of whom were
		 university students.

• 40’ı üniversite öğrencisi olmak üzere her ay 50 öğrenciye burs
		verilmiştir.

• A language laboratory was established in Şehit Faik Gökçen Primary
		 School.

• Şehit Faik Gökçen İlköğretim Okulu’nda lisan laboratuvarı
		 düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.

• As part of solidarity among the employees, stationery support was
		 provided at the beginning of the 2012-2013 academic year to 90
		 students, including children of the staff.

• Çalışanlar arası dayanışma adına bir kısmı personel çocuğu olmak
		 üzere toplam 90 öğrenciye 2012-2013 eğitim sezonu başlangıcında
		 kırtasiye yardımı yapılmıştır.

• Trees were planted in the yards of 13 schools in Osmangazi, Yıldırım and
		 Nilüfer towns.

• Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki toplam 13 okulun
		 bahçesi ağaçlandırılmıştır.
• Gelenekselleştirilen “Köy Okullarını Yeniliyoruz” projesi
		kapsamında, Büyükorhan’a bağlı Sarnıç Köyü İlköğretim
		 Okulu’nun iç donanımları tamamen yenilenmiş, iç ve dış bina
		 bakım onarımları yapılmıştır.
2011 yılında gerçekleştirilen özel eğitim sınıfı yenilenmesi çalışmasının
sonucu olarak, bu konuda çalışmaların sürdürülmesinin gerekli
olduğunun bilincine varan Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği, Bursa’ya
doğalgaz gelişinin 20’nci yılında büyük ve anlamlı bir faaliyeti daha ortaya
koymuştur. “Engelli Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım”
sloganından yola çıkarak 40 İlköğretim okulunda 45 sınıfta “Özel Eğitim
Sınıfı Yenileme ve Geliştirme Çalışması” gerçekleştirilmiştir.
Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği geçmiş dönemlerde destek verdiği
okulları himayesine alarak, gerekli ihtiyaçlarını talepler doğrultusunda
değerlendirmekte ve gerekli desteği vermektedir.
Dernek, 2011 yılında ilkini gerçekleştirdiği ve 2012’de devam ettiği
Özel Eğitim Sınıfı Düzenleme Projesi’ni Bursa’daki bütün ilköğretim
okullarında yaygınlaştırmayı hedeflemiştir. Dernek bu noktadan
hareketle 2013 yılı programında projenin 2’nci fazını gündemine
eklemiştir.

•
		
		
		

As part of the conventional project called “We are Renewing Village
Schools”, the internal equipment of Sarnıç Village Primary School in
Büyükorhan was renewed and internal and external maintenance work
was completed.

As a result of the special education classroom renewal done in 2011, Bursagaz
Education Volunteers Association recognised that this kind of work must be
continued and completed another big and meaningful activity in the 20th
anniversary of Bursa’s meeting with natural gas. Building upon the motto of
“Facilitate the Education of the Disabled and Add Value to the Society”, it
achieved “Special Education Classroom Renewal and Improvement Work” in
45 classes of 40 primary schools.
Bursagaz Education Volunteers Association has taken under protection the
schools that it had supported before and has been meeting their requirements
according to the demands.
The association decided to spread to all primary schools the Special Education
Classroom Project that started in 2011 and continued in 2012. With this
purpose, the association added the 2nd phase of the project in its agenda for
2013.
The constitution was changed in the 4th Ordinary General Council of the
Association held in December 2012 to include “raising the awareness and habit
of environment, national culture and sports to the new generation” among the
fields of activity of the association.

Aralık 2012’de yapılan Derneğin 4. Olağan Genel Kurulu’nda tüzük
değişikliği yapılarak, dernek faaliyet konuları içerisine “yetişmekte olan
nesile çevre, milli kültür, spor bilinci ve alışkanlığı kazandırmak” amacı
da eklenmiştir.
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… ve Bursagaz, orkestrada sanata hayat
veren müzisyenler gibi gördüğü her
bir sanatçıyı itina ile motive etmekte,
geleceğini planlamakta, her birine hak
ettiği değeri vermektedir.
… and Bursagaz motivates, makes future plans
and values as each one of the artists deserves that
it perceives as a musician who gives life to music in
an orchestra.
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Bursagaz 2012 yılında personel mükemmeliyetçi iş modelini
geliştirebilmek, personelden sağladığı verimi daha da artırmak,
yapılan işleri gerektiği gibi değerlendirebilmek, işlerin şirket hedef ve
organizasyon yapısı ile bütünleşik olarak tanımlanmasını sağlayabilmek,
işlerin özelliklerine göre göreceli olarak kıyaslanarak önem ve
önceliklerine göre iş grupları içinde değerlendirilmesini sağlamak
amacıyla unvan ve maaş sistematiği projesini hayata geçirmiştir.
Bursagaz İş Değerlendirme Sistemi ile; Bursagaz çalışanlarının
ücretlerinin metodolojik olarak belirlenmesini, organizasyon içinde
ortak bir dil oluşturmasını ve tüm ‘İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri’
için alt yapı olarak kullanılabilecek bir platform oluşturmasını sağlamıştır.
Bursagaz İş Değerlendirme Sistemi, Bursagaz’ın tüm pozisyonlarını
kapsamaktadır.

In 2012 Bursagaz introduced the title and salary system in order to develop
personnel perfection business model, to increase personnel efficiency, to
properly evaluate the completed work, to define the work in integration with
company objectives and organization structure and to evaluate the work within
work groups according to the importance and priority by making comparison
based on properties.
With the Job Evaluation System, Bursagaz achieved methodologic calculation of
the salaries of Bursagaz employees, establishing a common language within the
organisation and setting up a platform that may be used as the infrastructure
for all ‘Human Resources Management Systems’. Bursagaz Job Evaluation
System covers all positions in Bursagaz.
System covers all positions in Bursagaz.

Sistematiğin ana prensiplerini;
• İşgöreni değil, işi baz almak
• İşin içeriğini sorgulayarak işi anlamak
• İşgörenin performansını baz almamak

The main principles of the system are as follows;
• To take the work, and not the worker, as the basis
• To understand the work by questioning its content

• Korumacılık yapmamak

• Not to take worker’s performance as the basis

• İşin bugünkü içeriğini değerlendirmek

• Not to make protectionism
• To evaluate the current content of the work

maddeleri oluşturmaktadır.
Bursagaz İş Değerlendirme kriterleri iki ana başlık altında altı alt
kriterden oluşmaktadır.

Bursagaz Job Evaluation criteria include six sub-criteria grouped under
two main headings.

Ana Kriterler / Main Criteria

Alt Kriterler / Sub-criteria

Eğitim / Education

Lise-Meslek Lisesi / MYO-Ön Lisans / Üniversite–Lisans / Yüksek Lisans
High School-Vocational High School / Vocational School of Higher Education-Associate Degree / University–Undergraduate / Graduate

İş Tecrübesi / Experience

Bursagaz’da çalışma süresi
Period of work in Bursagaz
Geçmiş iş tecrübesi ( Bursagaz’da yaptğı iş ile alakalı)
Past experience (Related to the work in Bursagaz)

Bursagaz iş değerlendirme platformunda personelin eğitimi ve iş
tecrübesi esas alınmakta ve bu alt kriterlere göre gruplandırılmaktadır.
Kişinin Bursagaz’da çalışarak geçirdiği sürenin tamamı ve Bursagaz’dan
önceki (Bursagaz’da yaptığı iş ile alakalı) geçen iş tecrübesi süresinin
yarısı hesaplamada baz alınmaktadır.

The Bursagaz job evaluation platform is based on the education and work
experience of personnel and grouping is done according to these subcriteria.
Calculation is based on the entire period the person spent working in Bursagaz
and half of the work experience gained before joining Bursagaz (in relation to
the work done in Bursagaz).

Bursagaz da yeni işe başlayacak personel ise, ilgili iş grubundaki
seviye birden işbaşı yapmakta ve bir sonraki iş değerleme döneminde
Bursagaz’dan önceki iş tecrübesi de hesaplanarak hangi seviyeye denk
geliyorsa o seviyede değerlendirilmektedir.

The personnel who will start working in Bursagaz are recruited in level one in
the related work group, in the next job evaluation period, the work experience
before Bursagaz is also considered in the calculation and the evaluation is made
according to the corresponding level.
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Bu sistematik ile Bursagaz stratejileri ve süreçleri doğrultusunda iş
sonuçlarına ulaşmayı destekleyecek beş farklı iş grubu belirlenmiştir:
1. Teknik / Operasyon

1. Technical / Operation

2. Teknik / İş Geliştirme

2. Technical / Business Development

3. Bilgi Teknolojileri

3. Information Technologies

4. Destek / Süreç Uygulama

4. Support / Process Implementation

5. Müşteri Hizmetleri

5. Customer Relations

Her iş grubu kendi içinde organizasyonda kademeli olarak
seviyelendirilmiş, iş grupları ve seviyeleriyle ilgili tanımlar Bursagaz İş
Grupları Tanımları El Kitabı’nda (Ek 2) verilmiştir.

Each work group was divided into levels in its internal organisation and the
definitions of work groups and levels were given in Bursagaz Work Group
Definitions Handbook (Annex 2).

Yönetim pozisyonları bu gruplardan farklı olarak “Yönetim” grubunda
değerlendirilmektedir.

Management positions are evaluated in “Management“ group, apart from
these groups.

Sistematikte iş değerlendirmesi aşağıdaki durumlarda yapılmaktadır;

In the system, job evaluations are made in the following situations;

• Yeni bir organizasyon yapısı oluşturulduğunda,

• When a new organisational structure is established,

• Yeni bir iş yaratıldığında,

• When a new job is created,

• Mevcut işlerin özellikleri değiştiği zaman revizyon gerektiğinde.
Bu sistematiğe göre bir işin değerlendirilmesi için, aşağıdaki bilgilere
ihtiyaç duyulmaktadır;
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This system is used to define five different work groups that will support
attaining business results in line with Bursagaz strategies and processes:

• When revision is needed in case the properties of existing work have
changed.
According to this system the following information is needed to evaluate a job;

• İşin tanımı

• Job description

• Organizasyon Şeması

• Organization Chart

Sistematiğin uygulamada yürütülmesinde rol alacak kişilerin, sistemin
özellikleri ve metodolojisi konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
Bahsi geçen bilgilendirme de Bursagaz İnsan Kaynakları Birimi’nin
sorumluluğu altında yer almaktadır.

The people who will be involved in the practical execution of the system must
be knowledgeable about the properties and methodology of the system.
Providing this knowledge is the responsibility of Bursagaz Human Resources
Department.

Değerlendirmeler seviyelere bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen
sorumlular tarafından yılda bir kez yapılmakta ve gelen talepler bu
değerlendirme dönemlerinde ele alınmaktadır.

Evaluation is made once a year according to the levels by the people in charge
listed in the table below and the demands are handled during such periods of
evaluation.

İş Değerlendirme Komiteleri

Job Evaluation Committees

İş Grubu / Seviye

Sorumlu

Dönemi

Job Group / Level

Person in Charge

Period

Üst Yönetim

Genel Müdür, Genel Müdür
Yardımcıları

Yılda bir kez
Ocak

Top Management

General Manager, Deputy
General Manager

Once a year
January

Ek 1’de belirtilen
iş grupları ve
seviyeleri

İnsan Kaynakları Birimi

Yılda bir kez
Ocak

Job groups and
levels defined in
Annex 1

Human Resources Department

Once a year
January

Organizasyonel değişim söz konusu olduğunda ilgililer bu dönemler
dışında istek üzerine toplanabilmektedir.

In case of organizational change, the people in charge may hold meetings upon
request at times outside the mentioned periods.

Bursagaz’da iş grubu ve seviyelerinde güncelleme işlemleri iş ve
süreçlerin değişimi nedeniyle yeni bir iş grubu eklenmesi, mevcut iş
gruplarının iptali veya tanımında değişiklik yapılması ihtiyacı halinde

Update work in job groups and levels in Bursagaz is done when a new job group
is added as a result of changes in jobs and processes and when the existing
job groups are cancelled or changed completely. This requirement and its
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yapılmaktadır. Bu ihtiyaç, gerekçesiyle birlikte ilgili kişi tarafından bölüm
müdürüne iletilmekte, bölüm müdürü, genel müdür ve genel müdür
yardımcıları ihtiyacı inceleyerek karar vermektedir. Verilen karar
sonrasında İnsan Kaynakları Birimi bilgilendirilmekte, akabinde de İnsan
Kaynakları Birimi’nin onaylanan aksiyonları almaları sağlanmaktadır.

justification is forwarded by the responsible person to the department manager
and department manager reviews the requirement to make a decision with the
general manager and deputy general manager. The decision is forwarded to the
Human Resources Department and then the Human Resources Department
take approved actions.

Genel müdür ve genel müdür yardımcıları bu değişikliklerin yapılması
sırasında danışmanlık alınmasına karar verebilme yetkisine de sahiptir.

The General manager and his deputies have been authorised to decide that an
advisor will be consulted when making such changes.

Hayata geçirilen projede ücret ve yan haklar aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.

The salary and fringe benefits have been defined as follows in the implemented
project.

• Aylık Net Ücret: İş grubu ve seviyesine göre belirlenen aylık net
		 baz ücrettir.
• İkramiye: Bursagaz çalışanlarına yılda 4 kez 0,375 net maaş
		 tutarında ikramiye ödenir.
• Prim: Bursagaz çalışanlarının yıllık performans sonuçlarına göre
		 performans primi ödenir.
• Vardiya Primi: Vardiyalı olarak çalışan Bursagaz personeline
		 aylık vardiya primi ödenir. (Vardiya prim oranları; üçlü vardiya
		 net maaşın % 10’u, ikili vardiya net maaşının % 5’i.)
• Görev Tazminatı: 2012 yılı Nisan ayı itibari ile görev tazminatı
		 tablosunda (Ek 3) belirtilen görev tazminatları ilgili işlerde çalışan
		 personellere aylık olarak ödenir.
Proje kapsamında bilgilendirme prensipleri şunlardır:
Üst yönetim tarafından onaylanan tüm değerlendirmeler, İnsan
Kaynakları tarafından şirket yöneticilerine gönderilir.
İş gruplarına dayalı iş değerlendirmeleri tüm personele doğrudan bağlı
olduğu yönetici ve İnsan Kaynakları tarafından açıklanır.
Personele yapılan açıklamalarda mevcut pozisyonunun bulunduğu iş
grubu ve seviyesi açıklanır.
Proje kapsamında belirlenen genel hükümler şunlardır:
İşe alımlarda alımın hangi iş grubunun hangi seviyesindeki pozisyon için
yapılacağının belirlenmesi ve uygun profilde alım yapılması esastır.
Sistem kayıtlarında pozisyonun ve kişi seviyelerinin farklı olması
durumunda kullanılmak üzere kişinin seviye bilgisi ayrıca tutulur.
Proje kapsamında
şunlardır:

belirlenen

güncelleme

maddeleri

Uygulama esasının güncellenme periyodu: 12 ay
Güncellemeyi yapmaktan sorumlu kişi:
İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi

• Monthly Net Salary: The monthly net base salary defined according to
		 job group and level.
• Bonus: Bursagaz employees are paid a bonus of 0.375 net salary
		 4 times a year.
• Premium: Annual performance premium is paid according to the annual
		 performance results of Bursagaz employees.
• Shift Premium: Monthly shift premium is paid to Bursagaz personnel who
		 work on shifts. (Shift premium rates; three shifts 10 percent of net
		 salary, two shifts 5 percent of net salary.)
• Duty Compensation: As of April 2012, the duty compensation stated in
		 the duty compensation table (Annex 3) is paid every month to the
		 personnel working in the related jobs.
The principles of information within the scope of the project are as follows:
All evaluations approved by the Top Management are forwarded by the Human
Resources Department to the company managers.
Job evaluations based on job groups are announced to the personnel by their
immediate supervisor and the Human Resources Department.
The announcements to personnel include information about the job group and
level the position belongs to.
General provisions defined as part of the project are as follows:
Recruitments are based on the position in a certain level of a certain job group
and must be made according to the proper profile.
Personal level information is retained separately to be used if the position and
personal levels are different in system records.
The updated information defined for the project are as follows:
Period of update for implementation basis: 12 months
The person in charge of the update: Human Resources Department Manager

Güncellemeyi onaylamaktan sorumlu kişi:
Genel Müdür ve Yardımcıları

The person in charge of update approval: General Manager and his deputies

Güncellemenin kayıt ve dağıtımından sorumlu kişi:
İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi

The person in charge of recording and delivery of the update:
Human Resources Department Manager
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İŞ GRUPLARI

GRUP 1

TEKNİK/
OPERASYON

MEZUNİYET

DENEYİM /İŞ
TECRUBESİ

ÜCRET

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

DİPLOMA

YIL

ARALIK

DİPLOMA

YIL

ARALIK

SEVİYE 1

Meslek Lisesi

0-2

MYO/Ön Lisans

0-2

SEVİYE 2

Meslek Lisesi

3-5

MYO/Ön Lisans

3-5

SEVİYE 3

Meslek Lisesi

6-9

MYO/Ön Lisans

6-9

SEVİYE 4

Meslek Lisesi

10 ve üzeri

MYO/Ön Lisans

10 ve üzeri

TEKNİK/İŞ
GELİŞTİRME

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

GRUP 3

ARALIK

ARALIK

DİPLOMA

YIL

DİPLOMA

YIL

SEVİYE 1

Lisans/
Mühendis

0-2

Lisans Üstü/
Mühendis

0-2

SEVİYE 2

Lisans/
Mühendis

3-5

Lisans Üstü/
Mühendis

3-5

SEVİYE 3

Lisans/
Mühendis

6-9

Lisans Üstü/
Mühendis

6-9

SEVİYE 4

Lisans/
Mühendis

10 ve üzeri

Lisans Üstü/
Mühendis

10 ve üzeri

BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

DİPLOMA

YIL

ARALIK

DİPLOMA

YIL

ARALIK

DİPLOMA

YIL

ARALIK

SEVİYE 1

Meslek
Lisesi/Lise

0-2

MYO/Ön Lisans

0-2

Lisans/
Mühendis

0-2

SEVİYE 2

Meslek
Lisesi/Lise

3-5

MYO/Ön Lisans

3-5

Lisans/
Mühendis

3-5

SEVİYE 3

Meslek
Lisesi/Lise

6-9

MYO/Ön Lisans

6-9

Lisans/
Mühendis

6-9

SEVİYE 4

Meslek
Lisesi/Lise

10 ve üzeri

MYO/Ön Lisans

10 ve üzeri

Lisans/
Mühendis

10 ve üzeri

DESTEK/SÜREÇ
UYGULAMA
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GRUP 2

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

DİPLOMA

YIL

ARALIK

DİPLOMA

YIL

ARALIK

DİPLOMA

YIL

ARALIK

SEVİYE 1

Lise

0-2

MYO/Ön Lisans

0-2

Lisans

0-2

SEVİYE 2

Lise

3-5

MYO/Ön Lisans

3-5

Lisans

3-5

SEVİYE 3

Lise

6-9

MYO/Ön Lisans

6-9

Lisans

6-9

SEVİYE 4

Lise

10 ve üzeri

MYO/Ön Lisans

10 ve üzeri

Lisans

10 ve üzeri

MÜŞTERİ
HİZMETLERİ

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

MEZUNİYET

DENEYİM/İŞ
TECRÜBESİ

ÜCRET

DİPLOMA

YIL

ARALIK

DİPLOMA

YIL

ARALIK

DİPLOMA

YIL

ARALIK

SEVİYE 1

Lise

0-2

MYO/Ön Lisans

0-2

Lisans

0-2

SEVİYE 2

Lise

3-5

MYO/Ön Lisans

3-5

Lisans

3-5

SEVİYE 3

Lise

6-9

MYO/Ön Lisans

6-9

Lisans

6-9

SEVİYE 4

Lise

10 ve üzeri

MYO/Ön Lisans

10 ve üzeri

Lisans

10 ve üzeri
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JOB GROUPS

GROUP 1

GROUP 2

GROUP 3

TECHNICAL
OPERATION

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

DIPLOMA

YEARS

RANGE

DIPLOMA

YEARS

RANGE

Level 1

Vocational High S.

0-2

VHE/Associate Dgr.

0-2

Level 2

Vocational High S.

3-5

VHE/Associate Dgr.

3-5

Level 3

Vocational High S.

6-9

VHE/Associate Dgr.

6-9

Level 4

Vocational High S.

10 +

VHE/Associate Dgr.

10 +

TECHNİCAL / BUS.
DEVELOPM.

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

RANGE

RANGE

DIPLOMA

YEARS

DIPLOMA

YEARS

Level 1

Undergraduate/
Engineer

0-2

Graduate/Engineer

0-2

Level 2

Undergraduate/
Engineer

3-5

Graduate/Engineer

3-5

Level 3

Undergraduate/
Engineer

6-9

Graduate/Engineer

6-9

Level 4

Undergraduate/
Engineer

10 +

Graduate/Engineer

10 +

INFORMATION
TECHNOLOGIES

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

DIPLOMA

YEARS

RANGE

DIPLOMA

YEARS

RANGE

DIPLOMA

YEARS

RANGE

Level 1

Voc. H.S./High Sch.

0-2

VHE/Associate Dgr.

0-2

Undergraduate/
Engineer

0-2

Level 2

Voc. H.S./High Sch.

3-5

VHE/Associate Dgr.

3-5

Undergraduate/
Engineer

3-5

Level 3

Voc. H.S./High Sch.

6-9

VHE/Associate Dgr.

6-9

Undergraduate/
Engineer

6-9

Level 4

Voc. H.S./High Sch.

10 +

VHE/Associate Dgr.

10 +

Undergraduate/
Engineer

10 +

SUPPORT / PROCESS
APPL.

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

DIPLOMA

YEARS

RANGE

DIPLOMA

YEARS

RANGE

DIPLOMA

YEARS

RANGE

Level 1

High School

0-2

VHE/Associate Dgr.

0-2

Undergraduate

0-2

Level 2

High School

3-5

VHE/Associate Dgr.

3-5

Undergraduate

3-5

Level 3

High School

6-9

VHE/Associate Dgr.

6-9

Undergraduate

6-9

Level 4

High School

10 +

VHE/Associate Dgr.

10 +

Undergraduate

10 +

CUSTOMER
SERVICES

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

GRADUATION

YEARS OF
EXPERIENCE

SALARY

DIPLOMA

YEARS

RANGE

DIPLOMA

YEARS

RANGE

DIPLOMA

YEARS

RANGE

Level 1

High School

0-2

VHE/Associate Dgr.

0-2

Undergraduate

0-2

Level 2

High School

3-5

VHE/Associate Dgr.

3-5

Undergraduate

3-5

Level 3

High School

6-9

VHE/Associate Dgr.

6-9

Undergraduate

6-9

Level 4

High School

10 +

VHE/Associate Dgr.

10 +

Undergraduate

10 +
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İŞ GRUBU

TEKNİK/OPERASYON

TANIM
Bu iş grubundaki roller tüm altyapı ve ağ yapısı ile ilgili müşterilerimizin ihtiyatçlarını karşılamak için güvenilir
hizmetler sunarlar. Teknik sistemlerin düzenli çalışmasını sağlamak için kontrol, onarım, montaj ve/veya periyodik
ve genel bakım hizmetleri vermekten sorumludurlar. Bu roller pratik uygulama bilgisi yanı sıra kurulan teknoloji ve
teknikleri hakkında temel teorik bilgilere dayalı becerilere sahiptirler. Bu roller, standart teknik çözümler uygulayarak
genellikle tanımlanan sorunları çözmektedirler. Bursagaz’ın ana faliyet konusu olan saha ve operasyonel teknik
faliyetleri kapsayan iş grubudur. İç Tesisat, İşletme, Bakım, Şebeke Kontrol ve Ölçüm, Yapım Kontrol, Harita&GIS,
Etüt Proje’de görev alan tekniker ve teknisyen kadrosu bu iş grubunda değerlendirilmektedir.

İŞ GRUBU

TANIM
Bu iş grubundaki roller tasarıma katılma, planlama, araştırma ve geliştirme, teknik ve bilişim ağlarının;
teknik özelliklerinin belirlenmesi, kurum, işletme yönetiminden sorumludur. Bu roller iş geliştirme faliyetleri
ve diğer tüm ilgili faliyetler arasında bağlantıyı kurmaktan sorumlu oldukları için diğer fonksiyonlar ve iş
TEKNİK/İŞ GELİŞTİRME
birimleri ile yakın işbirliği gerektirir. Bursagaz’ın ana faliyet konusu olan saha ve operasyonel teknik faliyetleri
kapsayan iş grubudur. İç Tesisat, İşletme, Bakım, Şebeke Kontrol ve Ölçüm, Yapım Kontrol, Harita&GIS,
Etüt Proje’de görev alan tekniker ve teknisyen kadrosu bu iş grubunda değerlendirilmektedir.

İŞ GRUBU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

İŞ GRUBU

DESTEK/SÜREÇ
UYGULAMA

İŞ GRUBU

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
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TANIM
Bu iş grubundaki roller bilgi teknolojileri alt yapı ve hizmetlerinin tasarım, planlama, kurulum, işletim ve yönetim
faaliyetlerini gercekleştirmektedir. Bu roller tüm teknolojik süreçlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faliyetlerinden
sorumlu oldukları için, diğer fonksiyon ve iş birimleri yakın iş birliği içinde olmaları gerekmektedir. Bu roller
sorunların tespitinin yanı sıra uygun bilgi teknolojileri çözümleri bulma, geliştirilme ve uygulamasından sorumludur.
Bursagaz’ın sistem ve iş geliştirme faliyeti konusu olan teknik bilgi teknolojileri faliyetlerini kapsayan iş grubudur.
Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nde görev alan mühendis ve uzman kadroları bu iş grubunda değerlendirilmektedir.

TANIM
Bu iş grubundaki roller görevin gerektirdiği kurallar, yasalar, mevzuat, prosedür ve şartnamelere uygun olarak idari
destek faliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu roller, belirli biçimler altında raporlama ve belgeleme çalışmaları, veri
toplama/sınıflandırma/kayıt uygulamaları gerçekleştirmektedir. Organizasyon ve değişen mevzuat ihtiyaçlarına göre
faaliyet geliştirmede bu iş ailesinin ileri düzeyde operasyonel destek faliyetlerini gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
Bursagaz’ın ana faaliyetlerinin devamlılığını sağlayan destek süreçlerin faliyetlerini kapsayan iş grubudur. Muhasebe,
Finansman, Bütçe ve Raporlama, İdari İşler, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Satınalma, Stok Kontrol ve Sevkiyat,
Yönetim Sistemleri birimlerinde görev yapan uzman ve memur kadroları bu iş grubunda değerlendirilmektedir.

TANIM
Bu iş gurubunda roller mevcut müşterilerimize ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlar ve müşterilerin beklentilerini
uzun vadeli ilişkiler kurarak karşılar. Müşterinin kurum ile iletişiminin sağlanmasından sorumludur. Müşteri ile
yüz yüze, telefon veya e-posta yoluyla bazı hizmetleri sağlamaya çalışırlar. Potansiyel müşterilerin isteklerini ilgili
birimlere aktarmaları ve bu müşterilerle bağlantı kurulmasını sağlamaları beklenir. Bursagaz’ın ana faaliyeti olan tüm
müşteri hizmetleri faaliyetlerini kapsayan iş gurubundadır. Müşteri Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan uzman,
memur vb. kadrolar bu iş gurubunda değerlendirilmektedir.
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JOB

TECHNICAL/OPERATION

JOB

TECHNICAL / BUSINESS
DEVELOPMENT

JOB

INFORMATION
TECHNOLOGIES

JOB

SUPPORT / PROCESS
APPLICATION

JOB

CUSTOMER SERVICES

DESCRIPTION
The roles in this job group provide reliable services in order to meet all infrastructure requirements of our customers. They are
responsible for providing control, repair, installation and/or periodical maintenance services in order to ensure that technical
systems work smoothly. These roles have skills based on practical knowledge as well as on basic theoretical information about
the installed technologies. These roles solve the generally defined problems using standard technical solutions. It covers the field
and operational technical activities which is the main field of activity of Bursagaz. This job group includes the technicians working
in Internal Installation, Operation, Maintenance, Network Control and Measurement, Construction Control, Map & GIS, Project
units.

DESCRIPTION
The roles in this job group are responsible for designing, planning, research and development, identifying the technical properties
of technical and information network, installation, operation and management. Since these roles are responsible for establishing
connection between business development activities and all other related activities, they have to work closely with other functions
and business units. They cover the management of operational technical activities which is the main field of activity of Bursagaz.
The engineering staff working in Internal Installation, Operation, Maintenance, Network Control and Measurement, Construction
Control, Map & GIS, Project units are evaluated in this job group.

DESCRIPTION
The roles in this job group are responsible for designing, planning, installing, operation and management of information technologies
infrastructure and services. Since these roles are responsible for developing and improving all technological processes, they have
to work closely with other functions and business units. These roles are responsible for identifying the problems as well as finding,
developing and implementing proper information technology solutions. This is the job group that covers technical information
technologies activities which is the system business development activity of Bursagaz. The engineers and experts working in
Information Technologies Directorate are evaluated in this job group.

DESCRIPTION
The roles in this job group are providing administrative support according to the rules, laws, legislation, procedures and
specifications required by the job. These roles perform reporting and documentation according to certain formats, data collection
/ classification / recording. This job group is expected to provide advanced level operational support when developing activities
in parallel with organisation and changing legislative requirements. This is the job group that covers the support processes
which ensure the continuity of the main activities in Bursagaz. This job group includes the experts and officers in accounting,
financing, budget and reporting, administrative affairs, human resources, corporate communication, purchasing, stock control
and shipment, and management systems units.

DESCRIPTION
The roles in this job group provide the services required by our existing customers and meet customer expectations by establishing
long-term relations. They are responsible for ensuring communication between the customer and the corporation. They try to
provide services through face-to-face communication, telephone calls or e-mail. They are expected to forward the demands of
potential customers to the related units and to establish connection with these customers. This is the job group that covers all
customer services which is the main field of activity of Bursagaz. Experts, officers, etc. working in Customer Services Directorate
are evaluated in this job group.
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Mükemmellik, dürüstlük, girişimcilik, dinamizm, özveri, bilgi, ileri
görüşlülük, çevresel etki temel değerleri bazında çalışmalarını sürdüren
Bursagaz, 2012 yılına yeni vizyon, misyon ve temel değerleri ile girmiş, etik
yönetim tarzını oluşturarak; buna bağlı prensipler ile kurumsal yönetimini
etkinleştirmiştir.

Performing its activities on the basis of perfection, integrity, entrepreneurship,
dynamism, devotion, knowledge, farsightedness, environmental impact,
Bursagaz started 2012 with new vision, mission and basic values, established
its ethic management style and used related principles to activate its corporate
management.

2012 yılına yeni vizyon, misyon ve temel değerleri ile giren Bursagaz; etik
yönetim tarzını oluşturarak; buna bağlı prensipler ile kurumsal yönetimini
etkinleştirmiştir. 2012 yılında yüzde 82’lik bir inanç düzeyi ile vizyonunu
hayata geçirmeyi başaran Bursagaz; yüzde 93’lük bir başarı ile misyonunu
uygulamaya koyduğunu kanıtlamıştır. Etik yön ve bağlı prensipler alanlarında
anket yolu ile 2012 yılında gelişim ölçümlemesi yapılmış olup; uyum
düzeyinin % 82 olduğu gözlenmiştir. Mükemmellik, dürüstlük, girişimcilik,
dinamizm, özveri, bilgi, ileri görüşlülük, çevresel etki temel değerleri
bazında çalışmalarını sürdüren Bursagaz; yüzde 85’lik bir performans
düzeyi ile şirket vizyon ve stratejileri arasında ilişki etkinliğini kurduğunu
kanıtlamıştır. İlkeli çalışma prensibi kapsamında kurumsal yönetişim
anlayışını stratejik gelişim, değer ve politikalar, vizyon ve misyonu ile entegre
eden Bursagaz; kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal itibar alanlarında
başarıya ulaşmıştır. Yönetim kurulu kararları, bilgi yönetimi ve paylaşımı,
risk ve performans yönetimi, iş uygulamaları ve etik yönetim, izleme ve
raporlama, iletişim ve mevzuatsal uyum alanlarında kurumsal yönetişim
ilkelerini optimize ederek; SAP-GRC modülünü 2012 yılında devreye
alarak risk yönetim mekanizmasına farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.
Kurumsal yönetim tarzının bir parçasını oluşturan süreç uygulamalarında
destek, operasyonel ve yönetsel süreçler yeniden yapılandırılarak, sistem
yönetimi ile ilişkilendirilmiştir.

Bursagaz started 2012 with new vision, mission and basic values, established
its ethic management style and used related principles to activate its
corporate management. Having achieved to implement its vision in 2012
with a belief level of 82 percent, Bursagaz proved to have implemented its
mission with a success percent of 93. Progress measurement was made in
2012 through surveys in the fields of ethical direction and related principles
and conformance level was observed to be 82 percent. Performing its activities
on the basis of perfection, integrity, entrepreneurship, dynamism, devotion,
knowledge, farsightedness, environmental impact, Bursagaz proved that it has
established relation effectiveness among company vision and strategies with a
performance level of 85 percent. Bursagaz has integrated the understanding
of corporate governance with strategic development, values and policies, vision
and mission and achieved corporate sustainability and corporate reputation. It
has optimized corporate governance principles in the fields of board resolutions,
information management and sharing, risk and performance management,
business applications and ethical management, monitoring and reporting,
communication and legislative conformance and commissioned SAP-GRC
module in 2012 which resulted in a different perspective for risk management
mechanism. In process applications which are part of corporate governance
style, support, operational and managerial processes have been restructured
and related to system management.

ETKİN YÖN
ETHICAL DIRECTION

BAĞLI PRENSİPLER
RELATED PRINCIPLES

ETKİN YÖNETİM TARZI
ETHICAL MANAGEMENT STYLE

Bütünlük içinde hareket etme Doğruluk, Kesinlik, Tutarlılık
Acting in coherence
Accuracy, precision, coherence

Tutarlılık: İş süreçlerinde sağlanan bilginin ve gerçekleştirilen tüm operasyonların birbirleri ile
uyum içerisinde yürütülmesi
Doğruluk: Paydaşlara sağlanan bilginin güvenilir olması
Kesinlik: Verilen taahhütlerde kararlılık göstermek
Coherence: harmony between the knowledge obtained during business processes and all operations
Accuracy: reliability of information provided to stakeholders
Precision: be determined about the commitments

Sadakati Sağlama
Ensuring commitment

Gizlilik, Menfaat Birliği
Confidentiality, common interests

Gizlilik: Paydaşlara ait bilginin korunması ve yasal hükümler gereğince istenmediği sürece
3’üncü taraflarla paylaşılmaması
Menfaat Birliği: İş faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm paydaşların çıkarlarını gözeten bir tutum
içerisinde olma
Confidentiality: Protecting stakeholders’ information and non-disclosure to third persons for purposes other
than legal requirements
Common Interests: Caring for the interests of all stakeholders when performing business processes

Sorumluluk Sahibi Olma
Being responsible

Hesap Verebilirlik, Özen, Kurumsal
Vatandaşlık, Adil Olma
Accountability, care, corporate citizenship,
equality

Hesap Verebilirlik: Yapılan çalışmanın her türlü sosyal fayda ile uyumlu olduğunu kanıtlayabilme
Özen: Gerçekleştirilen her iş kademesinde kurumun her bireyinin gerekli çabayı titizlikle harcıyor
olması; hissedar, çalışan ve müşteri de dahil diğer tüm paydaşların ortak çıkarlarını koruması
Kurumsal Vatandaşlık: Gerçekleştirilen her faaliyette çevresel ve çalışma ortamın korunmasına
yönelik tedbirlerin alınıyor olması
Adil Olma: Çalışanlar arasında fırsat eşitliği oluşturan uygulamaların geliştirilmesini sağlamak
Accountability: Proving that the work done is compatible with all kinds of social benefits
Care: Every individual in the organization giving effort carefully when doing business, protecting common interests
of all stakeholders including shareholders, employees and customers
Corporate citizenship: Taking measures to protect the environment and working atmosphere in all activities
Equality: Developing practices that will establish equality of opportunity among employees

Hoşgörü ile Yaklaşma
Tolerant approach

Saygı, Sosyal Sorumluluk
Respect, social responsibility

Saygı: Tüm paydaşların taleplerini ve beklentilerini dengeleme yaklaşımında olma
Sosyal Sorumluk: Toplumsal kalkınma bilinci ile eğitim, çevre, sağlık, kültür alanlarındaki
faaliyetlerde fayda yaratma
Respect: Listening to the demands and balancing the expectations of all stakeholders
Social Accountability: Creating benefits with the activities in the fields of education, environment, health and
culture with an awareness of social development

Standartlara Uyum
Conformance to Standards

Yasal Uyum
Legal conformance

Yasal Uyum: Lisans bölgesi içerisinde tanımlanmış olan ilgili tüm mevzuatlara uygun hizmet verme
garantisini sağlamak
Legal Conformance: Guaranteeing that the service will be conforming to all legislation defined in the licensed region

Değişime Yön Verme
Directing change

Farkındalılık, İnoaktif Düşünce
Awareness, innovative thinking

Farkındalılık: Global yapıdaki teknolojik ve sosyal gelişmelerin farkında olmak ve yenilikleri takip
eden bir ekiple çalışıyor olmak
İnoaktif Düşünce: Enerji sektörüne etki edebilecek projeler geliştirmek ve ilklerde öncü olmak
Awareness: Being aware of the technological and social developments in the global structure and working with a
team that follows the innovations
Innovative Thinking: Developing projects that will influence energy sector and being a leader to do the firsts
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Yönetişim sistemini, yönetim sistemleri denetimleri ile destekleyen Bursagaz;
yıl içerisinde 10 adet iç tetkik ve 6 adet dış sistem denetimi gerçekleştirmektedir.
Bu denetimlerin dışında yasal uyumluluğun devamlılığının sağlanması
amacı ile EPDK tarafından 3’üncü taraf denetim kuruluşlarınca denetimler
gerçekleştirilmektedir.

Giving support to the governance system with management systems inspections,
Bursagaz performs 10 internal audits and 6 external system audits during the
year. Apart from these inspections, Energy Market Regulatory Authority makes
inspections through third person auditing companies in order to maintain legal
conformance.

Kurumsal performansın yönetsel yaklaşım kapsamında gerçekleştirilen
değerlendirmelerinde en önemli alanı özdeğerlendirme çalışmaları, yıllık
memnuniyet araştırmaları, koordinasyon toplantıları, kurumsal performans
ara değerlendirme toplantıları, strateji toplantıları, çalışan paylaşım
toplantıları, istişare ve değerlendirme toplantıları oluşturmaktadır. Bursagaz’ın
gerçekleştirdiği bu değerlendirme çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler
paydaş beklentileri analiz edilerek, paydaş gruplarına Bursagaz iletişim kanalları
aracılığı ile ulaştırılmaktadır. Bursagaz paydaşlarının yönetim tarzını belirlemek
ve beklentilerini dengelemek amacı ile her sene stratejik planlama döneminde
dengeleme analiz çalışması yaparak gözlem, izleme, yönetme, bilgilendirme
alanlarını belirlemekte ve faaliyet planları geliştirmektedir.

The most important fields in the assessment of corporate performance within
the scope of managerial approach are self-assessment work, annual satisfaction
surveys, coordination meetings, corporate performance intermediate assessment
meetings, strategy meetings, employee sharing meetings, and consultation and
assessment meetings. The information obtained at the end of these assessments
made by Bursagaz is sent to stakeholder groups through Bursagaz communication
channels after an analysis of stakeholder expectations. In order to define the
management style and balance the expectations of stakeholders, Bursagaz
performs balancing analysis every year in the strategic planning period as a result
of which observation, monitoring, management and information areas are defined
and activity plans are developed.

ADI

NAME

Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa Metropolitan Municipality

TÜRÜ

STRATEJİ/TEMEL
STRATEGIC /BASIC

STAKEHOLDER CODE

PAYDAŞ KODU

MATRİS ROLÜ

BEKLENTİLER

METOD

Hissedar

Stratejik

S1

Memnun Et

Çalışmalar Konusunda Bilgilendirme,
Talep Edilen Yatırımların
Gerçekleştirilmesi, Temettü Ödemesi

YK Toplantıları
Ziyaretler

TYPE

Shareholder

Strategic

MATRIX ROLE
Satisfy

EXPECTATIONS

Information about the work, realisation of the
requested investments, paying dividends

EWE AG
EWEAG

EWE Turkey Holding
EWE Turkey Holding

Çalık Holding
Çalık Holding

BOTAŞ
BOTAŞ

Hissedar

Shareholder

Hissedar

Shareholder

Hissedar

Shareholder

İşbirlikleri

Cooperations

Stratejik
Strategic

Stratejik
Strategic

Stratejik
Strategic

Stratejik
Strategic

S2

S3

S4

S5

Memnun Et
Satisfy

Memnun Et
Satisfy

Bilgilendir

Karlılık, Kurumsal İtibar,
İş Geliştirme

Profitability, corporate reputation, business
development

İş Geliştirme, Ortak Projelerde İşbirliği
Business Development, Cooperation in joint
projects

İtibar Yönetimi, Temettü Ödemesi

METHOD

Board Meetings
Visits

Strateji Toplantısı YK

Strategy meeting Board of
Directors

YK Toplantıları
Ziyaretler
Board Meetings
Visits

YK Toplantıları
Ziyaretler

Inform

Reputation management, paying dividends

Yönet

Gaz Tedariklerinin Maksimum Düzeyde
Alınması, Ölçüm Sürecinin Etkin
İşletilmesi

Ziyaretler, Basın

Yasal Düzenlemelere Uygun
Conformance to legislation

Denetimler,
Toplantılar, Ziyaretler

Direct

Board Meetings
Visits
Visits, Press

Gas supply being at the maximum level,
effective operation of measurement process

EPDK

ENERGY MARKET REGULATORY
AUTHORITY

Taşıtanlar

İşbirlikleri

Cooperations

Stratejik
Strategic

S6

Yönet
Direct

Audits, Meetings,
Visits

Shippers

Cooperations

İşbirlikleri

Stratejik

S7

Bilgilendir

Taahhüt Edilen Özelliklerde Gaz Arzı

Ziyaretler, Basın

EWE Enerji

İşbirlikleri

Stratejik

S8

Bilgilendir

İş Geliştirme Konusunda İşbirliği,
Tahmin Geçerliliği

Toplantılar, Kıyas
Ziyaretler

EWE Enerji

Kayserigaz
Kayserigaz

Cooperations

İşbirlikleri

Cooperations

Strategic
Strategic

Stratejik
Strategic

S18

Inform
Inform

Gözlem Yap
Observe

Supply of gas with contracted properties

Visits, Press

Cooperation in business development, estimate
validity

Meetings, Comparison
Visits

Ortak Hareket Etme, Lobicilik

Rutin Toplantılar, Kıyas
Çalışmaları, Proje
Toplantıları

Common action, lobbying

Routine meetings,
Comparison work, project
meetings

Bursagaz Personeli
Bursagaz Personnel

Employee

Çalışan

Temel

T19

Yönet

Etkin İnsan Kaynakları Uygulamaları

Anket Çalışmaları

Serbest Kullanıcılar
Free Users

Müşteri

Customer

Stratejik

S16

Yönet

Gaz Fiyatının Düşük Olması

Anket Çalışmaları

Serbest Olmayan
Kullanıcılar

Müşteri

Stratejik

S17

Yönet

Fiyat, Gaz Açma Sürecinin Kısa Olması,
Sayaç Okumanın İyileştirilmesi,
Bilgilendirme, Kredi Kartı İle Ödeme

Anket Çalışmaları

Sürekli Kesintisiz Gaz Arzı, Sosyal
Sorumluluk Uygulamaları, Sponsorluk,
Bilgilendirme

Anket Çalışmaları,
Basın

Geri Bildirim

Gaz Konferansları
Bildirgeler

Non-free Users

Bursa Halkı
People in Bursa

Customer

Basic

Strategic
Strategic

Direct
Direct
Direct

Effective human resources practices
Affordable gas pricing

IGU
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Surveys
Surveys

Price, short period of gas connection,
improvement of meter reading, briefing,
payment by credit card

Toplum
Society

Temel
Basic

T20

Memnun Et
Satisfy

Uninterrupted gas supply, social responsibility
practices, sponsorship, briefing

IGU

Surveys

İşbirlikleri

Cooperations

Temel
Basic

T21

Gözlem Yap
Observe

Feedback

Surveys Press

Gas Conferences
Declarations
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Paydaş beklentilerini almada ziyaretler, toplantılar ve anket çalışmaları
kadar önemli bir dereceye sahip olan kıyas çalışmaları, her etkinlik
sonunda detaylı olarak raporlanmakta, Bursagaz çalışanları ile paylaşımı
sağlanmakta ve iyileştirme fırsatlarında girdi olarak kullanılmaktadır.
Bursagaz; şeffaf paylaşım anlayışını uygulamaya geçirmek adına
mevzuatlara ilişkin şartname uygulamalarını ve diğer bilgileri web sitesi
aracılığı ile duyurmakta olup; kurum içinde kalite ve sistem el kitapları
ile süreçlerine ilişkin uygulamaları kullanıma geçirmektedir.

Comparison work, which is as important as visits, meetings and surveys in
obtaining stakeholders’ expectations, is reported in detail at the end of each
activity, shared with Bursagaz employees and used as input for improvement
opportunities. Bursagaz has been announcing legislation-related specification
applications and other information through its website in order to implement
transparent sharing approach and using process-related applications in the
organizations through quality and system manuals.

Öneri Değerlendirme Sistemi

Suggestion Evaluation System

Bursagaz çalışanları Bursagaz şirketine, müşterilerine ve tüm
çalışanlarına değer katarak kazanımlar sağlayan, iş yapış şekli ve
süreç işleyişini kolaylaştıran önerilerini 2012 yılı boyunca da Yönetim
Sistemleri’ne iletmişlerdir. Bursagaz öneri sistemi portal kullanım
alanı üzerinden ‘Bir Fikrim Var’ uygulaması ile 2012 yılında da
Bursagaz çalışanları ile buluşmuştur. Dört dönem değerlendirmesi
kapsamında ele alınan öneriler şirkete sağlanan katma değer, müşteri
memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, operasyonel süreklilik alanlarında
değerlendirilerek uygulanmaları projelendirilmektedir.

Bursagaz employees have submitted their suggestions to the Management
Systems during 2012 these add value to Bursagaz itself, customers and all
personnel and facilitate the working style and process operation. Bursagaz
suggestion system was introduced to Bursagaz employees over the portal also
in 2012 with “I Have an Opinion” application. The suggestions are handled as
the evaluations of four periods, examined in the areas of added value for the
company, customer satisfaction, employee satisfaction, operational continuity
and then implemented by way of projects.

Bursagaz Yönetim Sistemleri 2012 yılı içerisinde Bursagaz çalışanları
tarafından verilen toplamda 42 adet öneriyi sisteme kaydederek,
Bursagaz yöneticilerinden oluşan öneri değerlendirme kurulu ile
gerçekleştirilen toplantılarda önerilerin değerlendirilmesi yapılmıştır.
Çalışan Öneri Değerlendirme Sistemi’ne 2012 yılı içerisinde Müşteri
Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları 13 adet, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
çalışanları 6 adet, İşletme Bakım Müdürlüğü çalışanları 9 adet, Proje
Müdürlüğü 7 adet, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü çalışanları 4 adet
ve Genel Müdürlük çalışanları ise 3 adet öneri ile sisteme destek
vermişlerdir.

Bursagaz Management Systems entered in the system a total of 42 suggestions
made by Bursagaz employees in 2012 and evaluated these suggestions in the
meetings held by suggestion assessment committee consisting of Bursagaz
managers. In 2012, Customer Services Department employees entered 13,
Information Technologies Department employees 6, Operation Maintenance
Department employees 9, Project Department employees 7, Financial and
Administrative Affairs Department 4 and Head Office employees 3 into the
Employee Suggestion Evaluation System.

Çalışanlar tarafından verilen önerilerden yüzde 50’si kurul tarafından
uygulanabilir olarak kabul edilmiştir. Yıl içerisinde 4 farklı dönemde
değerlendirilen önerilerin; 1’nci döneminde yer alan 28 adet önerinin
değerlendirme sonucunda 5 adedi, 2’nci dönemde yer alan 2 adet
önerinin 1 adedi, 3’üncü dönemde yer alan 3 adet önerinin 2 adedi
ve 4’üncü dönemde yer alan 9 adet önerinin 4 adedi kurul tarafından
ödüllendirme kapsamına alınmış, çalışanlardan ayrıntılı fizibilite
çalışması talep edilen öneriler arasına kaydedilmiştir. Çalışanlar
tarafından yapılan fizibilite çalışması sonucunda öneri değerlendirme
kurulu 2012 yılında 1’inci dönem değerlendirmesi sonucu 4, 4’üncü
dönem değerlendirmesi sonucu ise 2 çalışan olmak üzere toplamda 6
çalışana ödülleri verilmiştir.

50 percent of the suggestions made by employees were considered as
applicable by the committee. The suggestions were evaluated in 4 different
periods during the year and 5 of the 28 suggestions in the 1st period, 1 of the
2 suggestions in the 2nd period, 2 of the suggestions in the 3rd period and
4 of the 9 suggestions in the 4th period were considered for rewards by the
committee after the evaluation and were included among the suggestions for
which detailed feasibility work was asked from the employees. At the end of the
feasibility work by the employees, suggestion evaluation committee rewarded
a total of 6 employees in 2012, including 4 people in the 1st period evaluation
and 2 people in the 4th period evaluation.

2012 Yılı Birim Bazlı Öneri Sayıları / Number Of Suggestions From Each Unit in 2012
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Yönetim Sistemleri İç Tetkik Faaliyetleri

Management Systems Internal Audit Activities

2012 yılı boyunca Yönetim Sistemleri Birimi’nde Entegre Yönetim
Sistemleri, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma
Yönetim Sistemleri, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemleri olmak üzere toplamda 6 sistem için iç tetkikçi
eğitimi almış olan Bursagaz çalışanları iç tetkik faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen iç tetkikler sonucunda Bursagaz bölüm ve birimlerine ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi için 5 adet, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
için 2 adet, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma
Yönetim Sistemi için 2 adet, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
kapsamında 14 adet ve son olarak 2012 yılında belgelendirmesi yapılan ISO
50001 Enerji Yönetim Sistemi iç tetkiki sonucunda 4 adet olmak üzere
toplamda 27 adet DÖF açılmıştır. Yönetim Sistemleri tarafından tüm
sistemleri kapsayan DÖF’ler ile ilgili faaliyetler takip edilerek yıl içerisinde
ilgili müdürlük ve birimler tarafından gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri
ile tamamı kapatılmıştır. DÖF’lerin sistem bazlı dağılımına bakıldığında
yüzde 52’sinin ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, yüzde 26’sının
Entegre Yönetim Sistemleri, yüzde 15’inin ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi ve yüzde 7’sinin ise Entegre Yönetim Sistemleri olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Yönetim Sistemleri 2012 yılı içerisinde bölüm ve birimlerden
gelen toplamda 71 adet iyileştirme ve düzeltici faaliyet kayıt altına alınmıştır.
Gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetlerinin yüzde 73’ü teknolojik iyileştirme,
yüzde 27’si ise süreç iyileştirmesi olarak geçekleşmiştir.

During 2012, internal audits were performed by Bursagaz employees who have
received internal auditor training for 6 systems including Integrated Management
Systems in Management Systems Unit, ISO 10002 Customer Satisfaction and
Complaint Handling Management Systems, ISO 27001 Information Security
Management System, ISO 50001 Energy Management Systems. As a result of
the internal audits a total of 27 Corrective and Preventive Action (CPA) Forms were
completed for Bursagaz departments and units including 5 for ISO 9001 Quality
Management System, 2 for ISO 14001 Environmental Management System, 2 for
ISO 10002 Customer Satisfaction and Complaint Handling Management System,
14 for ISO 27001 Information Security Management System and finally 4 for ISO
50001 Energy Management System which was certified in 2012. Management
Systems followed up the activities related to the CPA’s covering all systems and all
forms were closed after the improvement measures that the departments and
units carried out during the year. When we look at the distribution of CPA’s among
systems, we see that 52 percent is for ISO 27001 Information Security Management
System, 26 percent is for Integrated Management Systems, 15 percent is for ISO
50001 Energy Management System and 7 percent is for Integrated Management
Systems. A total of 71 corrective and preventive actions obtained from the
departments and units have been recorded in 2012 by Management Systems. 73
percent of these improvement activities are technological improvements and 27
percent are process improvements.

SİSTEM ADI
SYSTEM NAME

MÜDÜRLÜK ADI
DEPARTMENT NAME

BİRİM ADI
UNIT NAME

DÖF SAYISI
NUMBER OF CPA

Şebeke Kontrol ve
Ölçümleme
Network Control and
Measurement

1

Bakım
Maintenance

2

Müşteri Hizmetleri Müd.
Customer Services Department

Müşteri İlişkileri
Customer Relations

1

Proje Müd.
Project Department

Yapım Kontrol
Construction Supervision

1

Genel Müdürlük
Head Office

İSG Kurulu
Ohas Committee

1

Bilgi Teknolojileri Müd.
Information Technologies
Department

Strateji ve İş Geliştirme
Strategy and Businness
Development

1

Bilgi Teknolojileri Müd.
Information Technologies
Department

Strateji ve İş Geliştirme
Strategy and Businness
Development

2

Bilgi Teknolojileri Müd.
Information Technologies
Department

Strateji ve İş Geliştirme
Strategy and Businness
Development

6

Mali ve İdari İşler Müd.
Financial and Administrative
Affairs Department

İdari İşler
Administrative Affairs

2

Genel Müdürlük
Head Office

İnsan Kaynakları
Human Resources

4

İşletme Bakım Müd.
Operation Maintenance
Department

SCADA
SCADA

1

Proje Müd.
Project Department

Yapım Kontrol
Construction Supervision

1

Genel Müdürlük
Head Office

Tüm Birimler
All Units

1

Genel Müdürlük
Head Office

Yönetim Sistemleri
Management Systems

1

İşletme Bakım Müd.
Operation Maintenance
Department

İşletme
Operation

1

İşletme Bakım Müd.
Operation Maintenance
Department

Şebeke Kontrol ve
Ölçüm
Network Control and
Measurement

1

İşletme Bakım Müd.
Operation Maintenance
Department
Entegre Yönetim
Sistemi
(ISO 9001 / 14001 /
18001)
Integrated
Management System
(ISO 9001 / 14001 /
18001)

ISO 10002
Shippers

ISO 27001

ISO 50001

TOPLAM / TOTAL

158

TOPLAM DÖF SAYISI
TOTAL NUMBER OF CPA

7

2

14

4

27

SİSTEM % DAĞILIMI
SYSTEM % DISTRIBUTION

MÜDÜRLÜK ADI
DEPARTMENT NAME

DÖF SAYISI
NUMBER OF CPA

% ORANI
% RATIO

Müşteri Hizmetmeri Müd.
Customer Services
Department

1

4%

Mali ve İdari İşler Müdürü
Financial and Administrative
Affairs Department

2

7%

İşletme Bakım Müd.
Operation Maintenance
Department

6

22%

Genel Müdürlük
Head Office

7

26%

Bilgi Teknolojileri Müd.
Information Technologies
Department

9

33%

Proje Müd.
Project Department

2

7%

26%

7%

52%

15%

100,00%

TOPLAM / TOTAL

27

100%

FAALİYET RAPORU 2012

Yönetim Sistemi Uygulamaları

Management System Applications

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 17025 Kalibrasyon ve Test
Laboratuvarları Akreditasyonu Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma Yönetim Sistemi belgelerine
sahip olan Bursagaz, 2012 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
sertifikasyon sürecini tamamlamıştır. 2012 yılında ISO 17025 Kalibrasyon
ve Test Laboratuvarları Akreditasyon Yönetim Sistemi grup şirketine
başarı ile devredilmiştir.

Bursagaz obtained certificates for ISO 9001 Quality Management System,
ISO 14001 Environmental Management System, OHSAS 18001 Occupational
Health and Safety Management System, ISO 27001 Information Security
Management System, ISO 17025 Calibration and Test Laboratories
Accreditation Management System, ISO 10002 Customer Satisfaction and
Complaints Handling Management System and completed the ISO 50001
Energy Management System certification process in 2012. In 2012 ISO 17025
Calibration and Test Laboratories Accreditation Management System was
successfully transferred to the group company.

2012 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında DYS altında
birleştirilmiş olan kurumsal dokümanların revizyonu sağlanarak;
QDMS kalite yönetim sistemi yazılımına geçiş için test çalışmaları
geçekleştirilmiştir. Bursagaz bu alandaki tecrübelerini paylaşmak amacı
ile Uludağ Üniversitesi kalite personeli yetiştirme programında katılımcı
öğrencilere bilgilendirme imkanı sunmuştur. Yönetim sistemlerini
etkin bir şekilde kullanan Bursagaz; ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi kapsamında enerji sektöründe ilk e-çevre izninin sahibi olarak
öncülüğünü perçinlemiştir. Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinleştirilmesi
adına danışmanlık hizmeti alan Bursagaz; aynı zamanda istihdam ettiği
çevre görevlisi personeli ile saha gözlemlerini optimize ederek; hem
çevresel etkilerin minimizasyonu hem de atık yönetimi alanlarında
projeleri hayata geçirmiştir. Nitekim atıkların geri kazanımı konusunda
dönüşüm ve bertaraf firmaları ile yapılan görüşmeler sonucunda kağıt,
cam, metal, plastik malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak; elde
edilen gelir Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği’ne destek olarak
aktarılmıştır.

In 2012, corporate documents that were gathered under the Document
Management System within ISO 9001 Quality Management System were
revised and tests were made to start using QDMS quality management system
software. In order to share its experiences in this field, Bursagaz provided the
opportunity to give briefing to the students participating in Uludağ University
quality personnel training program. Making effective use of management
systems, Bursagaz reinforced its leading position by obtaining the first
e-environment permit in energy sector within the framework of ISO 14001
Environment Management System. Bursagaz received counseling service in
order to activate Environmental Management System as well as optimizing
its field observations with the environmental officers that it employs and
implemented projects related to environmental impact minimization and waste
management. Paper, glass, metal and plastic materials were recycled following
the negotiations with recycling and disposal companies about the recovery
of wastes and the obtained income was donated to Bursagaz Educational
Volunteers Association.

Bilgi üreten bir şirket olmanın gerekliliklerinin bilincinde olan Bursagaz;
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında
enerji sektöründe bir ilki daha gerçekleştirerek optimize edilmiş Data
Center uygulamasını hayata geçirmiştir.
Bursagaz; enerji sektöründe bir ilki gerçekleştirerek paydaşlarına
verimli enerji kullanımı yönünde bilgilendirmeler yapmasının yanı sıra;
kendi tükettiği enerjinin verimliliğini de etkin bir şekilde yönettiğini
ispat ederek 2012 yılı sonunda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
sertifikasyonunu almaya hak kazanmıştır.

Aware of the requirements for being a company that produces knowledge,
Bursagaz implemented optimized Data Centre application as another first
in the energy sector within the scope of ISO 27001 Information Security
Management System applications.
Bursagaz gave information to its stakeholders about the efficient use of energy,
as something done for the first time in energy sector, and proved that it has
been effectively managing the efficiency of the energy that it consumes and
finally was entitled to ISO 50001 Energy Management System certificate at
the end of 2012.
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