BURSAGAZ
2007 Faaliyet Raporu

Zekai Gümüﬂdiﬂ Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 46 Emek (OSB Karﬂ›s›)
Tel: (0224) 270 34 00 Faks: (0224) 243 60 10
www.bursagaz.com

BURSAGAZ
2007 Faaliyet Raporu

19 Nisan 2004 tarihinde gerçekleﬂen özelleﬂtirme ile Çal›k Grubu bünyesine kat›ld›.
Bursagaz Çal›k Grubu bünyesine kat›ld›¤›nda 288 bin 885 abonesi bulunuyordu.
Kriz, Yenilik ve De¤iﬂim Yönetimi
Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001) çal›ﬂmalar›na baﬂland›.
2004-2005 sezonunda Bursaspor'un Ana Sponsoru oldu.

Bursa Kalite Büyük Ödülü al›nd›.
www.bursagaz.com, Web Award Enerji Sektörü
Mükemmellik Standard› ödülü kazan›ld›.

Bursa'da do¤algaz da¤›t›m yetkisi
BOTAﬁ Genel Müdürlü¤ü'ne verildi.

2006

2005

BOTAﬁ Bursa ‹ﬂletme Müdürlü¤ü,
Bursagaz Genel Müdürlü¤ü ad›n› ald›.
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2004
1989

HSV Kayserigaz'›n sat›nal›nmas›
Ulusal Kalite Ödülü finalistli¤i
Alman EWE kuruluﬂu ile ortakl›¤a gidilmesi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yönetim Sistemi kalite belgeleri al›nd›
Ulusal Kalite Hareketi çal›ﬂmalar› baﬂlad›.

2006

2002

Enerji da¤›t›m sektörü için Türkiye'de ilkleri
gerçekleﬂtirdi: e-‹mza, Evinde Sözleﬂme, ‹nternet
üzerinden proje onay›, Sanayi Müﬂteri Hatt›.

2005

SAP kullan›m›na geçildi.
Abone say›s› 500 bini aﬂt›.
Kurumsal Karne çal›ﬂmalar› baﬂlad›.

2007

Bursa'da ilk kez do¤algaz kullan›lmaya baﬂland›.

Bursagaz, özelleﬂtirme kapsam›na al›nd›.

ISO 27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi kuruldu.
May›s'ta abone say›s› 550 bine ulaﬂt›.

2008
Kültür de¤iﬂimi
Kurumsal Kaynak Planlamas› (ERP)
çal›ﬂmalar› baﬂlad›.

Bursagaz kronoloji

V‹ZYON, M‹SYON
DE⁄ERLER VE
ANA STRATEJ‹LER

KURUMSAL
PROF‹L

V‹ZYONUMUZ
Do¤algaz da¤›t›m›nda dünya klasman›nda bir ﬂirket olmak ve di¤er da¤›t›m faaliyetleri içinde
çekirdek bir rol oynayarak sinerji yaratmakt›r.

M‹SYONUMUZ
Bursagaz olarak ilkleri baﬂaran, farkl›l›klar ortaya koyan, Hak ve Hukuk'a sayg›l› olan, müﬂterilerine,
gelecek nesillere ve çevreye kalite, uygun fiyat, çözüm, güven, güler yüz ve sosyal fayda ile do¤algaz
da¤›t›m hizmeti üreterek ﬂirket de¤erini art›rmakt›r.

DE⁄ERLER‹M‹Z
Temel de¤erlerimiz; mükemmelliyetçilik, dürüstlük, giriﬂimcilik, ileri görüﬂlülük, dinamizm, özveri,
bilgi ve çevreye sayg› yapt›¤›m›z iﬂin önemli parçalar›d›r.

ANA STRATEJ‹LER‹M‹Z
• Bursa halk› ve tüm da¤›t›m faaliyetleri için fark yaratacak, kurumsal üstünlük sa¤layacak
projeler geliﬂtirmek,
• Giriﬂimci yönetimi desteklemek,
• Sürekli iyileﬂen sonuçlar elde etmek.

• Hak ve Hukuk'a sayg›l›, yat›r›mlar›yla ve
sponsorluklar›yla toplumsal fayda yaratan, güven
veren, çözüm odakl› çal›ﬂan, Bursa markas›n› taﬂ›yan,
Bursa'y› dünyada temsil eden, uluslararas› vizyonuyla
Çal›k Grubu'nun sayg›n bir ﬂirketi ve Almanya'n›n
önemli enerji ﬂirketlerinden EWE'nin sinerjisi ile
büyüyen Bursagaz, tüm Bursa'y› 2008 y›l› sonuna
kadar do¤algaza kavuﬂturmay› hedeflemiﬂtir.
• Y›ll›k 4 milyar metreküp do¤algaz kullan›m potansiyeli
ve 2 milyon nüfusu ile Türkiye'nin önemli sanayi
merkezlerinden Bursa'da do¤algaz da¤›t›m hizmeti
sunan Bursagaz, sektöründe Türkiye'nin üçüncü
büyük ﬂirketi konumundad›r.

• Süreçlerinde yenilik ve de¤iﬂimi esas alan Bursagaz,
2007 y›l›nda mutlak müﬂteri memnuniyeti hizmet
anlay›ﬂ›yla sektöründe Do¤algaz ‹ç Tesisat Yard›m
Servisi, Gizli Müﬂteri Uygulamas› ve Mavi Yeﬂil Dergisi
ile ilklere ve yeniliklere imza att›.
• ISO 9001, 14001, 27001, OHSAS 18001 yönetim
sistemlerini uygulayan Bursagaz, EFQM Mükemmellik
Modeli çerçevesinde 8 y›ld›r verilmeyen KALDER
2006 Bursa Kalite Büyük Ödülü'nü alarak, bu alandaki
baﬂar›s›n› taçland›rd›. Mükemmellik yolculu¤unu emin
ad›mlarla sürdüren Bursagaz, 2007 Ulusal Kalite
Ödülü finalisti oldu.

• Özelleﬂtirilip Çal›k Holding'in bünyesine kat›lmas›n›n
ard›ndan, üç buçuk y›l içinde 306.092 yeni do¤algaz
abonesi kazanarak, gerçekleﬂtirilmesi zor bir baﬂar›ya
imza atan Bursagaz, toplam abone say›s›n› 2007 y›l›
sonunda 594.977'ye ç›kard›.
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Ahmet Çal›k
Çal›k Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Nisan 2004 itibar›yla grubumuz bünyesine kat›lan Bursagaz, bugün 550 bini aﬂan abone
say›s› ve % 79'luk penetrasyon oran›yla, üç buçuk y›la yaklaﬂan bu k›sa zaman dilimine
s›¤d›rd›¤› birçok yenilik ve ödül ile örnek bir baﬂar› öyküsü yaratm›ﬂt›r.
Bursagaz'›n bu baﬂar› öyküsü sadece Bursa'n›n de¤il, Çal›k Holding'in kurumsal itibar›n›n
yükselmesinde de önemli katk›lar sa¤layan, parlayan bir de¤er haline gelmiﬂtir.
Sektöründe pek çok ilki hayata geçiren Bursagaz, bugün uluslararas› vizyon'u ile enerji
da¤›t›m sektörüne öncülük ediyor. Toplam kalite anlay›ﬂ›ndan ödün vermeden, dünya
standartlar›nda hizmet veren Bursagaz, her hizmetinde toplumsal fayda üretme hedefi ile
çal›ﬂ›yor, her projesinde yetkin kadrolar› ve yenilikçili¤i ile sektörüne ayr› bir vizyon kat›yor.
Bu baﬂar›lar› ile Grubumuzun "Model ﬁirketi" haline gelen Bursagaz ile gurur duyuyoruz.
Bursagaz'›n yaklaﬂ›k 2 milyon nüfusu ile Türkiye'nin dördüncü büyük kenti ve önde gelen
sanayi merkezlerinden biri olan Bursa'da imza att›¤› bu baﬂar›lar, bize Türkiye için büyük
önem taﬂ›yan enerji sektöründe hedeflerimizi gerçekleﬂtirme ve bu alandaki etki alan›m›z›
daha da geniﬂletme yönünde önemli bir itici güç oluyor. Bursagaz'›n baﬂar›lar›, bizi yeni
projelere girme ve yeni yat›r›mlar yapma yönünde cesaretlendiriyor.
Çal›k Grubu bünyesine kat›ld›¤› andan itibaren sürekli geliﬂmeye devam ederek, sadece
Grubumuzun de¤il, tüm Bursa'n›n ve sektörün gurur duydu¤u bir kurum haline gelen
Bursagaz ile ne kadar övünç duysak azd›r.
Eminiz ki önümüzdeki y›llarda da Bursagaz'›n ad›n› daha büyük baﬂar›lar ile duymaya
devam edece¤iz.

Ertu¤rul Alt›n
Bursagaz Genel Müdürü
2007 y›l›,
baﬂar›lar›m›z›n meyvesini almaya baﬂlad›¤›m›z bir y›l oldu.
Bursagaz, Alman Enerji ﬂirketi EWE ile stratejik ortakl›k
çerçevesinde uluslararas› bir ortakl›¤a imza atarak sektörde bir
ilki daha gerçekleﬂtirdi. Do¤algaz da¤›t›m sektöründe uluslararas›
bir ortakl›¤a imza atmak ve bu ortakl›¤› baﬂar›yla yürütmek de
önemli bir birikim gerektiriyor. Gerçekleﬂtirilen ortakl›k ile dünya
klasman›nda bir ﬂirket olma hedefimizde önemli bir ad›m atm›ﬂ
olduk. Çal›k Grubu'nun rehberli¤i ve EWE'nin sinerjisi ile art›k
uluslararas› bir kimlikle yolumuza devam ediyoruz.
Bursagaz'›n en büyük farkl›l›klar›ndan birini imza att›¤› ilkler ve
yenilikler oluﬂturuyor. Bugüne kadar pek çok ilke ve yenili¤e
imza atan Bursagaz, 2007 y›l›nda da sektöründe ilk kez 7/24
Do¤algaz ‹ç Tesisat Yard›m hizmetini baﬂlatt›. Müﬂteri
memnuniyeti odakl› çal›ﬂan ﬂirketimiz, sektöründe ilk kez Gizli
Müﬂteri uygulamas›n› baﬂlatarak, müﬂterilerini daha memnun
k›lmay› hedefledi. Bursa'n›n sosyal ve kültürel yaﬂam›na da
destek verme hedefinde olan ﬂirketimiz, her ay haz›rlay›p
ücretsiz da¤›tt›¤› Mavi Yeﬂil dergisi ile de Bursal›lar›n sosyal ve
kültürel yaﬂam›na yeni bir renk katt›. Bursagaz olarak birçok
platformda da sektörümüzün rehberiyiz. Tarifeler, ﬂebeke iﬂleyiﬂ
düzeni, al›m sat›m sözleﬂmeleri ve ikincil düzenlemeler
konular›nda sektörümüze yön veriyoruz. K›sa zamanda
oluﬂturdu¤umuz "know-how" Bursagaz'› sektörümüzün en
önemli dan›ﬂman› haline getirdi.
Üstlendi¤imiz bir di¤er önemli sorumluluk ise Çal›k Grubu'nun
do¤algaz da¤›t›m sektöründeki büyüme stratejisinin oluﬂturulmas›
ve yönetilmesi oldu. Bu çerçevede Kayserigaz özelleﬂtirme
sürecini yöneterek, Kayserigaz'›n da Çal›k Grubu bünyesine
kat›lmas›n› ve ard›ndan bu ﬂirkette de Bursagaz modeli ile
yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›na baﬂlanmas›n› temin ettik.
2007 y›l›nda da mükemmellik yolculu¤umuzu tavizsiz sürdürdük.
ISO 27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdik.
Kurumsal Karne Uygulamas›'na ve Risk Yönetimi'ne baﬂlad›k.
2006 y›l›nda Bursa Kalite Büyük Ödülü'nü alan ﬂirketimiz büyük

ödül band›nda oldu¤unu gösterdi ve TÜS‹AD/KALDER taraf›ndan
düzenlenen Ulusal Kalite Ödül sürecinde ise 2007 y›l› finalistleri
aras›nda yer ald›. Çal›ﬂanlar›m›z›n ﬂirketlerine ba¤l›l›klar› ve
bizlere olan inançlar›, ﬂirketimizin yine birçok projeye imza
atmas›n› sa¤lad›. 2003 y›l›nda %48 olan çal›ﬂan genel
memnuniyet düzeyini %89'a ç›kard›k. 2007 y›l› çal›ﬂmalar›m›zda
iletiﬂime büyük önem verdik. Baﬂar›l› olabilmek için
hizmetlerimizin, verdi¤imiz mesajlar›n do¤ru alg›lanmas›n›n en
az yapt›klar›m›z kadar önemli oldu¤unu bilerek hareket ettik
ve Bursagaz'›n bilinirlik düzeyini %83'den %99'a ç›kard›k.
Farkl› ve beklentinin üzerinde hizmet veren bir ﬂirket olduk.
Her ad›m›m›zda müﬂteri odakl› hareket ettik. Aral›ks›z devam
eden yat›r›mlar›m›zla Bursa'da do¤algaz yayg›nl›k oran› %35'ten
%79'a ç›kt›. Devrald›¤›m›zda 288.885 olan abone say›m›z ﬂu
anda 594.977'dir. Yani Bursagaz'›n bize devredilmeden önce
12 y›lda alabildi¤i abone say›s›na biz 4 y›lda ulaﬂt›k. Bir di¤er
önemli baﬂar›m›zsa gaz kullan›c› penetrasyonumuzdaki art›ﬂ
oldu. 2004 y›l›nda %36,73 olan gaz kullan›c› penetrasyon
oran›m›z 2007 y›l›nda %80,78'e ulaﬂt›. Tüm bunlar›n sonucunda
2003 y›l›nda %54 olan müﬂteri memnuniyet düzeyini 2007
y›l›nda %86'ya yükselttik. Gerçekleﬂtirdi¤imiz sosyal sorumluluk
projeleri ile 2003 y›l›nda %57 olan toplumsal fayda memnuniyet
düzeyimizi 2007 y›l›nda %82'ye ç›kard›k.
Önümüzdeki y›llarda da yine farkl›l›¤›m›zla, ilklerimizle,
yeniliklerimizle, yüksek müﬂteri ve çal›ﬂan memnuniyetimizle
çok konuﬂulaca¤›z.
Bursagaz olarak mükemmellik yolculu¤umuz aral›ks›z devam
edecek.

Heiko Harms
Ewe CEO

"Kader, bir ﬂans meselesi de¤ildir. Kader bir seçme meselesidir. Beklenmez, yakalan›r"
(William Jennings Bryan)

Nisan 2007'de Bursagaz ile EWE aras›nda kurulan yeni ortakl›k ilan edildi¤inde, bir gazeteci
bana ﬂu soruyu yöneltti: "Neden böyle bir ortakl›¤a gitme ihtiyac› duydunuz?" Gazeteciye
cevab›m ﬂu oldu: "Türkiye'de enerjiye olan talebin önümüzdeki y›llarda gittikçe artaca¤›n›
düﬂünüyoruz. Bu yüzden, bir enerji ﬂirketi için Türkiye gelece¤i olan bir piyasa. Biz, Bursagaz'›n
bu alandaki en iyi ﬂirketlerden biri oldu¤unu düﬂünüyoruz ve Çal›k Grubu ile güçlü ve sa¤lam
iliﬂkilerimiz mevcut. Ortak kazan›mlar elde etmek için bundan daha iyi bir ﬂey olabilir mi?"
Türkiye, oldukça cazip bir ülke konumunda. Ekonomisi geliﬂiyor, gelecekteki ekonomik
büyümenin temel çerçevesi baﬂar›yla haz›rlanm›ﬂ durumda ve belki de en önemlisi, Türk insan›
bunu baﬂarmak için gerekli ruha, ilhama ve donan›ma sahip.
2007 y›l›nda, Bursagaz bir kez daha, öngördü¤ü büyüme rakamlar›n›n ötesine geçti. Bursagaz
abonelerinin say›s›, artan do¤algaz arz›nda oldu¤u gibi, önemli ölçüde artt›. Bu yüzden,
Bursagaz'›n baﬂar›s› arz ﬂebekesini geliﬂtirmesi ve sundu¤u hizmetlerin kalitesini art›rmas›nda
yat›yor. EWE olarak bizler, ﬂu anda buna katk› sa¤layacak olmam›zdan dolay› çok mutluyuz.
Neredeyse 50 y›ld›r, EWE, Almanya'da do¤algaz tesis ve iﬂletiminde geniﬂ bilgiye sahiptir.
Bursagaz'›n, sahip oldu¤umuz bu bilgilerimizden yararlanmak istedi¤ini ve aynen bizim yapt›¤›m›z
gibi do¤algaz'› bir enerji kayna¤›na dönüﬂtürmek istedi¤ini gördük.
EWE ad›na, geçen y›l gösterdikleri çabalar› ve ola¤anüstü performanslar›ndan dolay› Bursagaz
yönetimine ve Bursagaz'›n bütün çal›ﬂanlar›na takdir ve ﬂükranlar›m› sunuyorum. Önümüzde
baﬂaraca¤›m›z çok ﬂey var ve Bursagaz, Çal›k ve EWE olarak hep birlikte bunu baﬂarmak için
çal›ﬂacak olmam›zdan dolay› mutluyum.

YÖNET‹M KURULU

ORGAN‹ZASYON YAPISI

Ahmet Çal›k
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ertu¤rul Alt›n
Bursagaz Genel Müdürü

Genel Müdürlük

Dr. Werner Josef Brinker
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saim Dinç

Murat Sar›çam

Dilvin Ebru Gürer

Yönetim Sistemleri
Geliﬂtirme Sorumlusu

Kurumsal ‹letiﬂim
Sorumlusu

Bekir Sami Acar
Strateji Geliﬂtirme ‹ﬂ De¤erleme
Sorumlusu

M.Nezih Aktan
Hukuk Dan›ﬂmanl¤›
Avukat

Yönetim Kurulu Üyesi

Operasyonel

Yönetsel

Heiko Harms

Mali ‹ﬂler Direktörlü¤ü

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ertu¤rul Gürler

Pazarlama Sat›ﬂ

Hasan Erbil Doyuran

Yönetim Kurulu Üyesi

Mali ‹ﬂler Direktörü

Bülent ﬁen
Pazarlama Sat›ﬂ Müdürü

Thomas Neuber

Mücahit Alkan

Mehmet Ayd›n

Volkan Do¤ru

Müﬂteri Hizmetleri
Sorumlusu

Tahakkuk Sorumlusu

Tahsilat Sorumlusu

Mali ‹ﬂler
Müdürü

Hakan Sar›

Esin Dursun

Muhasebe
Sorumlusu

Finans ve Bütçe
Sorumlusu

MÜﬁTER‹LER, PAYDAﬁLAR

Yönetim Kurulu Üyesi
Teknik

Mehmet Ayhan Bolay
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Bayrak
Bilgi Sistemleri Müdürü

Y›lmaz Alpdo¤an
Bilgi Sistemleri
Sorumlusu

Ahmet Taçy›ld›z

Mustafa Ceyhan
Sistem Geliﬂtirme Müdürü

Ayhan Tanr›verdi
‹ﬂletme ve Bak›m
Sorumlusu

Hüseyin Mizan

Lokman Gülmez

Elektronik Sistemler
Sorumlusu

Depo ve Sevkiyat
Sorumlusu

Yönetim Kurulu Üyesi
‹nsan
Kaynaklar›
Timur K›rm›z›yüz

Hasan Semih Ergür

‹nsan Kaynaklar›
Sorumlusu

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Sezen
Proje Geliﬂtirme Müdürü

Ümit Erturhan

Cüneyd Karagöz

Ömer Alt›nok

Recep Haydar Argun

‹ç Tesisat Sorumlusu

Da¤›t›m Hatlar› Uygulama
Kontrol Sorumlusu

Da¤›t›m Hatlar› Tasar›m
Sorumlusu

Sat›nalma Sorumlusu

‹dari ‹ﬂler

Hüseyin Konçak
Yönetim Kurulu Üyesi

E. Selçuk Ç›rak
‹dari ‹ﬂler
Sorumlusu
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Türkiye’de Do¤algaz
Türkiye'de, 2007 y›l›nda do¤algaz talebi geçmiﬂ y›llarda oldu¤u gibi güçlü bir ﬂekilde art›ﬂ göstermiﬂtir. Ulusal gaz
tüketiminin bir önceki y›la göre %18,5 artarak 36,2 milyar m3'e ulaﬂmas› beklenmektedir. Sanayide gerçekleﬂen yüksek
kapasite kullan›m oranlar› ve yeni yat›r›mlar› ile buna ba¤l› olarak artan elektrik talebi, sanayi ve elektrik santrallerinde
tüketilen do¤algaz miktarlar›n› ciddi oranlarda art›rmaya devam etmektedir. Ayr›ca, do¤algaz iletim ve da¤›t›m a¤lar›n›n
yayg›nlaﬂmas›yla konut kesiminde de ciddi talep art›ﬂ› meydana gelmiﬂtir.

Türkiye’de Do¤algaz Tüketimi

40

Dünyada ve Türkiye'de Do¤algaz

35

Global enerji piyasalar›n› önemli ölçüde etkileyen ham petrol fiyatlar› 2007 y›l›nda da son y›llardaki yüksek seyrine
devam etti. 2006 y›l›n› düﬂüﬂle kapatan ham petrol fiyatlar› için 2007 y›l› rekorlar›n k›r›ld›¤› bir y›l oldu. Arz-talep
dinamiklerinin ötesinde, kaynak ülkeleri ve geçiﬂ co¤rafyalar›nda yaﬂanabilecek siyasi kar›ﬂ›kl›klar üzerine yap›lan
spekülasyonlar›n etkili oldu¤u 2007 y›l›n›n son çeyre¤inde, ham petrol fiyatlar› varil baﬂ›na 90 USD seviyelerinin üzerinde
seyretti.

30

Yüksek petrol fiyatlar›, üretici ülkeler ve petrol ﬂirketlerinde ciddi miktarlarda fonlar›n birikmesine neden olurken,
aralar›nda Türkiye'nin de bulundu¤u, petrol ithalatç›lar› ülkeleri için yüksek enerji faturalar› ve cari aç›klar›n›n ç›kmas›na
neden oldu.
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Tüketim (milyar m3)
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HAM PETROL F‹YATLARI (USD/bbl)

2007* Y›l› Do¤algaz Tüketimi

2003

2004

2005

2006

2007*

BRENT (LO,IPE) 28.85

38.26

54.57

65.16

71.6

*Kaynak: www.eia.doe.gov

Sanayi %22

Ham petrol ve türevlerinin fiyatlar›n› takip eden do¤algaz fiyatlar› 2007 y›l›nda yüksek seyrine devam etti. Buna ra¤men,
dolar kurunun düﬂmesi nedeniyle ülkemizde 2007 y›l› içinde do¤algaz fiyat art›ﬂlar› tüketicilere yans›t›lmam›ﬂt›r. En
ekonomik ve en çevreci yak›t olan do¤algaz, dünya üzerinde artan kullan›m oran› ile yayg›n bir ﬂekilde tercih edilmektedir.

Elektrik %59

Çevresel duyarl›l›¤›n artt›¤› günümüzde do¤algaz; en temiz ve yayg›n kullan›ml› fosil yak›t olmas›yla, özellikle elektrik
üretiminde gün geçtikçe daha fazla kullan›lmaktad›r.
Konut %19

*Türkiye'de do¤algaz, a¤›rl›kl› olarak elektrik üretiminde kullan›lmaktad›r. 2007 y›l›n›n ilk 10 ay›nda toplam do¤algaz
tüketiminin %59'u elektrik üretimi amac›yla kullan›lm›ﬂt›r. Ulusal do¤algaz tüketiminin %19'u konutlarda gerçekleﬂmiﬂ,
kalan %22'si de sanayide kullan›lm›ﬂt›r.
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AB Ülkeleri Konut Do¤algaz Fiyatlar›

Ulusal Arz Güvenli¤i

35.0
30.0

2007 y›l›nda gerçekleﬂen önemli bir geliﬂme ise Hazar'da bulunan ﬁahdeniz bölgesinden ç›kan do¤algaz›n, Türkiye'ye
ulaﬂt›r›lmas› olmuﬂtur. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt›'na paralel olarak inﬂa edilen, Bakü-Tiflis-Erzurum
Do¤algaz Boru Hatt›yla Azeri gaz› Türkiye'de kullan›ma sunulmuﬂtur. Azeri gaz›n›n ulaﬂmas›yla birlikte, Türkiye arz
kaynaklar›n› çeﬂitlendirerek arz güvenli¤ini art›rm›ﬂ ve ayn› zamanda daha ucuz olan bu gaz sayesinde ortalama do¤algaz
maliyetini düﬂürmüﬂtür. Azeri gaz›n›n Avrupa'ya ihrac› için inﬂa edilen Türkiye-Yunanistan Do¤algaz Boru Hatt› da bu
y›l içinde iﬂletmeye aç›lm›ﬂ ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlar›na do¤algaz nakli baﬂlam›ﬂt›r. Bu hatt›n ileride ‹talya'ya
uzat›lmas› planlanmaktad›r. Arz güvenli¤ine iliﬂkin di¤er bir geliﬂme de Kuzey Marmara'da, Türkiye'nin ilk yeralt› do¤algaz
depolama tesisinin iﬂletmeye al›nmas›d›r. Bu sayede Türkiye, arz kaynaklar›nda olabilecek k›sa süreli kesintilere karﬂ›
ulusal gaz arz›n›n devaml›l›¤›n› sa¤layabilecektir.
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Kentlerde da¤›t›m yat›r›mlar› 2007 y›l›nda da h›zl› bir ﬂekilde devam etmiﬂ ve daha fazla say›da konutun do¤algaz
kullan›m›na geçmesi sonucu, kent merkezlerindeki hava kirlili¤i önemli ölçüde azalm›ﬂt›r. Do¤algaz çevreci bir yak›t
olmas›n›n yan›s›ra, son fiyat art›ﬂlar›ndan sonra dahi, en ekonomik yak›t özelli¤ini korumas› nedeniyle konut ve sanayi
kullan›c›lar›n›n tercihi olmaya devam etmiﬂtir. Türkiye'de do¤algaz da¤›t›m ﬂirketlerinin çok düﬂük bedellerle hizmet
vermeleri sonucu do¤algaz, geliﬂmiﬂ ülkelere göre çok düﬂük fiyat seviyelerinden hizmete sunulmaktad›r.

ESTONYA

AB-27

0.0

MACAR‹STAN

5.0

Kaynak: Eurostat,1 Ocak 2007 itibariyle, y›ll›k tüketimi 83,7 E/GJ olan standart tüketici

AB Ülkeleri Sanayi Do¤algaz Fiyatlar›
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Kaynak: Eurostat, 1 Ocak 2007 itibariyle, y›ll›k tüketimi 41,86 TJ olan standart tüketici.

Aral›k 2007 100 YKR'lik Fiyat Da¤›l›m› (Konut-Sanayi)

KONUT 100 YKR Fiyat Da¤›l›m›

SANAY‹ 100 YKR Fiyat Da¤›l›m›

%4.19

%5.14

%78.27

%75.61

%15.25

%15.25

Kaynak: BOTAﬁ
BOTAﬁ

%3.99

BURSAGAZ
KDV (%18)
ÖTV

%2.28

BOTAﬁ
BURSAGAZ
KDV (%18)
ÖTV
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Kaynaktan Son Kullan›c›ya Do¤algaz

Grafikte belirtilen do¤algaz tutar› ise 100 m2'lik kullan›m alan›na sahip kombili bir evin ›s›t›lmas›yla y›ll›k 1.055 m3 +
s›cak su kullan›m› için y›ll›k 192 m3 ile mutfak için y›ll›k 192 m3'ün tutar›d›r.

Aral›k 2007 Serbest Müﬂteriler Yak›t Karﬂ›laﬂt›rmas›
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Aral›k 2007 Konut Yak›t Karﬂ›laﬂt›rmas›
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Aral›k 2007 Serbest Müﬂteriler Yak›t Karﬂ›laﬂt›rmas› (YTL/1000kcal)
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ARALIK 2007 Serbest Müﬂteriler Yak›t Karﬂ›laﬂt›rmas›*
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Aral›k 2007 Konut Yak›t Karﬂ›laﬂt›rmas› (YTL/1000kcal)

B‹R‹M F‹YATI

VER‹M

DO⁄ALGAZ SERBEST

ISIL DE⁄ER
8250

0,4648 YTL/m3

93%

0,0606

Do¤algaz Sanayi

8250

0,4885 YTL/m3

93%

0,0637

‹thal Kömür

7000

0,3136 YTL/kg

65%

0,0689

Fuel-Oil (6 Numara)

9562

0,8898 YTL/kg

80%

0,1163

Elektrik

860

0,1209 YTL/kwh

99%

0,1421

LPG Dökme Propan

11100

2,2900 YTL/kg

92%

0,2242

Motorin

10256

2,2666 YTL/kg

84%

0,2631

Aral›k 2007 Fiyatlar›na Göre Konut Kömür Karﬂ›laﬂt›rmas› (YTL/Y›ll›k Tüketim)

YTL/1000 kcal

*DOS‹DER verileri baz al›nm›ﬂt›r.

1.800.00 YTL
1.712.00 YTL
1.600.00 YTL

Do¤algaz, ithal kömüre göre %51,55 daha ucuzdur.
Grafikte belirtilen kömür için ödenen tutar 100 m2'lik
kullan›m alan›na sahip sobal› bir evin ›s›t›lmas›nda;
y›ll›k 2 ton kömür, s›cak su kullan›m› için y›ll›k 12 adet
tüp ile mutfak için y›ll›k 12 adet tüpün toplam tutar›d›r.
Kömürün tonu 400,00 YTL, tüpün adedi ise 38,00
YTL'dir.

Serbest müﬂterilerimize sunulan do¤algaz fiyatlar› 2006 y›l›ndan 2007 y›l›na %0,81 art›ﬂ göstermiﬂtir.

1.400.00 YTL
1.200.00 YTL

2007 y›l›nda do¤algaz sat›ﬂ fiyat›;
1.000.00 YTL
800.00 YTL
829.48 YTL
600.00 YTL
400.00 YTL

Fuel Oil'e göre
LPG Dökme Propan'a göre
Motorin'e göre ise

%52,23
%20,30 ve
%20,51 daha ucuzdur.

200.00 YTL
0.00
Konut

Kömür
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Güvenli

Serbest Müﬂteriler ‹çin Avrupa Birli¤i ve Bursagaz Fiyatlar›

Do¤algaz ﬂebekesi ve iç tesisat kapsam›nda;

• Ulusal ve uluslararas› standartlarda malzeme kullan›m›.
• Teknik ﬂartnamelere göre malzemelerin de¤erlendirilmesi ve kalite kontrolü.
• Projeye uygunluk ve imalat kontrolünde ortak anlay›ﬂ oluﬂturulmas›.
• Birebir imalat kontrolü.
• Eleman e¤itimi ve sertifikasyonlar›n›n sa¤lanmas›.
• Firmalar›n e¤itimi ve sertifikasyonlar›n›n sa¤lanmas›.

AB ÜLKELER‹NDE DO⁄ALGAZ SATIﬁ F‹YATLARI
SN

ÜLKELER

EUR/GJ

YTL/m3

1 ‹SVEÇ

15,09

1,02501

2 ALMANYA

13,97

0,94893

3 DAN‹MARKA

13,64

0,92651

4 PORTEK‹Z

13,22

0,89799

5 HOLLANDA

12,30

0,83549

6 ‹SPANYA

12,27

0,83346

7 EU-15

12,18

0,82734

8 EU-25

11,76

0,79881

9 ‹NG‹LTERE

11,20

0,76077

10 AVUSTURYA

10,98

0,74583

11 FRANSA

11,42

0,77572

12 SLOVENYA

10,75

0,73021

13 BELÇ‹KA

10,33

0,70168

14 SLOVAKYA

9,64

0,65481

15 POLONYA

8,76

0,59503

16 ÇEK. CUMH.

7,94

0,53933

17 ROMANYA

7,60

0,51624

18 BULGAR‹STAN

7,36

0,49994

19 TÜRK‹YE-BURSA

7,22

0,48850

20 MACAR‹STAN

5,97

0,40552

21 ESTONYA

4,99

0,33895

Bursa ‹li Y›llar ‹tibar› ‹le Ortalama Hava Kalitesi Ölçüm De¤erleri
Hava kirlili¤i kayna¤› olarak fosil yak›tlar›n kullan›ld›¤› konut/ticari, sanayi ve otolarda do¤algaz kullan›m› ile kirlilik yaratan
emisyon ortadan kald›r›lmaktad›r. Bu nedenle do¤algaz temiz ve çevreci yak›t olarak tek çözümdür.
Bursagaz 2005 ve 2006 y›llar›nda oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da yat›r›mlar›na devam etmiﬂtir. Böylece 2007 y›l›nda daha
önce do¤algaz kullanmayan 27 mahalleyi daha do¤algaz konforu ile tan›ﬂt›rarak, çevreye olan katma de¤erini art›rm›ﬂt›r.
Yeni yat›r›mlar›n etkisiyle ölçümlerde S02 ve duman oranlar›n›n fark edilir oranda azald›¤› görülmektedir. Söz konusu
oranlar›; co¤rafi konum, hava ak›mlar› ve araç trafi¤i de etkilemektedir.

Y›ll›k Uzun
Vadeli S›n›r
De¤erler

Eurostat (Yay›n No: Gas Prices- Industrial Users, Yay›mlama Tarihi: 27-HAZ-2007 12:00 ÖÖ General and Regional Statistics Economy and Finance
Environment and Energy Datasets) (l3-1 kategorisi için vergiler dahil y›ll›k tüketimi 41.860 GJ / 1.088.000 m3). Bursagaz'›n fiyatlar›na bak›ld›¤›nda
AB ülke ortalamas›n›n alt›nda, iki AB ülkesinin ise üzerinde oldu¤u görülmektedir.

Tablodan da anlaﬂ›laca¤› üzere petrol fiyatlar›na paralel olarak do¤algaz fiyatlar› Ocak 2006-Temmuz 2007 EU-25 ülke
aras›nda ve Bursagaz fiyatlar›nda art›ﬂ görülmektedir. Bursagaz'›n fiyat› EU-25 ülke ortalamas›n›n alt›nda, iki EU ülkesinin
üzerinde oldu¤u görülmektedir.
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Bursagaz bütün belediye da¤›t›m ﬂirketleri aras›ndaki sat›ﬂlarda ‹GDAﬁ ve EGO'dan sonra üçüncü s›rada yer almaktad›r.
Özel ﬂirketler aras›nda Bursagaz, abone say›s› ve tüketim miktar› bak›m›ndan birinci s›radad›r.
Bursagaz, Çal›k Grubu'na geçmesi ile birlikte sektöründeki di¤er da¤›t›m ﬂirketlerine oranla gözle görülür farkl›l›klar ve
ilkler ortaya koyarak, yat›r›m çal›ﬂmalar›n› büyük bir h›zla sürdürmüﬂtür. Bursagaz 2007 Aral›k ay› itibari ile kümülatif
abone say›s›n› 594.977 BBS'ye ulaﬂt›rm›ﬂt›r.
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Mükemmellik Modeli Ödül Süreçleri
2006 y›l›nda Bursa Yerel Kalite Büyük Ödülü sürecine baﬂvuran Bursagaz, Bursa KALDER taraf›ndan 2007 Mart ay›nda
saha denetimine tabi tutuldu. Nisan 2007'de ise Bursa KALDER taraf›ndan 8 y›ld›r verilmeyen Bursa Yerel Kalite Büyük
Ödülü ile ödüllendirildi. Haziran 2007'de Ulusal Kalite Ödülü Baﬂvuru Kitab› yaz›ld›, teslim edildi ve finalist olundu.

Bursagaz Yönetim Sistemi ve EFQM Mükemmellik Modeli
(GM, D‹R, MÜDÜRLER, HM, SG‹DS, YSGS)

2007 y›l› Bursagaz Yönetim Sistemi'nin geliﬂtirildi¤i y›l oldu.
ISO Sertifikasyonlar›
2007 y›l›nda ISO 27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi uygulamaya al›narak belgelendirildi ve Bursagaz'›n üç yönetim
sistemine entegre edildi. (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001). Al›nan e¤itimler sonucunda 22 çal›ﬂan ISO 27001
iç tetkikçisi oldu. ISO 17025 deney ve sayaç kalibrasyon laboratuvar› yeterlili¤i için gelen ﬂartlar standard› ile ilgili
sertifikasyon çal›ﬂmalar› baﬂlat›ld› ve ISO sertifikasyonlar› kapsam›nda BYS ara denetimleri ve iç tetkikler gerçekleﬂtirildi.

E⁄‹T‹C‹LER
TAKIMI (E⁄T)
L‹DERLER, ÇALIﬁANLAR

EFQM
KR‹TER TAKIMLARI
(EKT)

Mükemmellik Modeli
2006 y›l› sonunda yap›lan özde¤erlendirme sonucu ortaya ç›kan iyileﬂtirmeye aç›k alanlar (‹AA) ile ilgili eylem planlar›
hayata geçirildi. K›yas ortaklar› belirlenerek sonuçlarda ve yaklaﬂ›mlarda 25 adet k›yaslama çal›ﬂmas› yap›ld›. Tüm
süreçlerde, süreç geliﬂtirme tak›mlar›n›n gözden geçirmeleri sonucunda 144 adet iyileﬂtirme ve 43 adet yenilik yap›ld›.
Bu çal›ﬂmalar ile çal›ﬂan baﬂ›na 5.084 YTL'lik katma de¤er sa¤land›. EFQM Mükemmellik Modeli'nin yay›l›m›n› sa¤lamak
için tüm çal›ﬂanlara ve paydaﬂlara e¤itim verilmeye devam edildi.
‹yileﬂtirilen Yaklaﬂ›mlar
Mükemmellik modeli kapsam›nda yap›lan k›yaslama çal›ﬂmalar› ve di¤er ö¤renme faaliyetleri neticesinde, yaklaﬂ›mlarda
iyileﬂtirmeler yap›ld›. Balanced-Scorecard uygulamas› ile daha da geliﬂtirilen Kurumsal Performans Yönetimi'nde SAP
SEM uygulamas› devreye al›narak kurumsal performans›n SAP SEM üzerinden takip edilmesine baﬂland›. Etkin yönetim
yaklaﬂ›m›, liderlik yaklaﬂ›m›, k›yaslama yaklaﬂ›m›, tan›ma takdir yaklaﬂ›m›, iç iletiﬂim yaklaﬂ›m›, bilgi yönetimi yaklaﬂ›m›,
kariyer havuzu yaklaﬂ›m›, risk yönetimi yaklaﬂ›m› ve hedef belirleme yaklaﬂ›m› iyileﬂtirildi. Bursagaz'›n temel de¤erleri
yeniden tan›mland›, BYS organizasyonu aﬂa¤›daki gibi revize edilerek yeni ﬂeklini ald›.

En ‹yi Yaklaﬂ›mlar
Yerel ve Ulusal Kalite Ödülü geri bildirim raporlar›nda, Bursagaz'›n kuvvetli yönleri olarak ifade edilen yaklaﬂ›mlar›na
ait örnekler;
• Risk yönetimi yaklaﬂ›m›, Ulusal Kalite Ödülü de¤erlendiricileri taraf›ndan "sistematik ve etkin bir uygulama
örne¤i" olarak belirtildi.
• ‹ﬂbirli¤i yaklaﬂ›m› ile ilgili olarak outtask iﬂbirli¤i yaklaﬂ›m›, de¤erlendiriciler taraf›ndan rol model olarak ifade
edildi. Ayr›ca iﬂbirlikleri ile iliﬂkilerde "Sadece iﬂle ilgili beklentilerin de¤il, Toplam Kalite Yönetimi Paylaﬂ›m›’n›n
da sa¤land›¤›" ifade edildi.
• Liderlik yaklaﬂ›m› ile ilgili "Bursagaz liderlerinin tak›m çal›ﬂmalar›nda yer alarak çal›ﬂanlara örnek oldu¤u"
ifade edildi.
• Müﬂteri odakl› yaklaﬂ›m ile ilgili olarak "Müﬂteri odakl›l›k kavram› ile uyumlu uygulamalar (BPS, Acil Servis,
Ça¤r› Servisleri vb.) tasarland›¤›" belirtildi.
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• SGT ve KAT yaklaﬂ›m› ile ilgili "Fonksiyonlar aras› iyileﬂtirmelerin hayata geçirilmesi, iç ve d›ﬂ müﬂteri
perspektifinin geliﬂtirilmesine katk› sa¤lamaktad›r." denildi.
• ‹nsan kaynaklar› yaklaﬂ›m› ile ilgili olarak "Çal›ﬂanlar, ﬂirketin vizyonu ve stratejileri do¤rultusunda geliﬂtirilmektedir.
Ayr›ca sistematik araçlar (SGT, KAT, öneri sistemi, keﬂkeler vb.) arac›l›¤›yla da kat›l›mlar› sa¤lanmaktad›r.
Tüm bu uygulamalar ile çal›ﬂanlar›n yetkilendirilmesi gerçekleﬂtirilmekte, Bursagaz ailesinin bir parças›
oldu¤u hissettirilmekte ve bu uygulamalarda out-task ve outsource ayr›m› yap›lmamaktad›r." denilmektedir.
• K›yaslama ve karﬂ›laﬂt›rma yaklaﬂ›m› ile ilgili olarak "Modelin RADAR perspektifi do¤rultusunda hem k›yaslama
hem de karﬂ›laﬂt›rma kültürüne yönelik önemli ad›mlar at›lm›ﬂ, yenilikçi ve baﬂar›l› süreç geliﬂtirmeleri
sa¤lanm›ﬂt›r." denilmektedir.
Öneri ve Ödüllendirme Sistemi
Öneri sistemi iyileﬂtirilerek ödül de¤erlendirilmesinde Bursagaz kritik baﬂar› faktörleri kullan›lmaya baﬂland›. 2007 y›l›nda
çal›ﬂanlar taraf›ndan 810 adet öneri verildi ve 55 adedi uygulamaya al›nd›. Öneri De¤erlendirme Komisyonu'nun
de¤erlendirmeleri ile 3 ayda bir üç öneri sahibine ödül verildi.

2007 Y›l› E¤itim Planlamas›

Nisan-Kas›m döneminde bu de¤iﬂimler ile istasyonlarda
yer alan Fiomec ve Turbo 2500 flow computer'ler ölçüm
sisteminden ç›kar›lm›ﬂ ve yeni nesil ürünler olarak sahada
FloBoss S600'ler devreye al›nm›ﬂt›r.
SCADA çal›ﬂmalar› kapsam›nda do¤algaz kullan›c›lar›n›n
ölçüm ve istasyon yönetim yap›lar›n›n güvenli¤ini art›rmak
amac› ile çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar
kapsam›nda bu tip do¤algaz kullan›c›lar› için ölçüm ve
regülasyon hatlar›n›n kontrol ve yönetimi SCADA'ya uyumlu
hale getirilmiﬂtir. Bu tip kullan›c›lardan gelen talepler ile
istasyonlar›n revizyonu, özel bir ﬂirket ile koordinasyon
kurularak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Haziran-Kas›m döneminde, SCADA çal›ﬂmalar› kapsam›nda
deprem ve afetlere karﬂ› önlem almak amac›yla çelik hatlar
üzerinde yer alan hat vanalar›n›n actuatörler ile donan›ml›
hale getirilmesi planlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma kapsam›nda
çelik hat üzerinde yer alan V218 vana odas›nda bir actuatör
montaj› test amaçl› olarak devreye al›nm›ﬂ, devreye al›nan
sistem uzaktan kontrol edilebilecek ve yönetilebilecek
ﬂekilde dizayn edilmiﬂtir.
Temmuz-Kas›m döneminde, do¤algaz da¤›t›m hatlar›
üzerinde kontrol ve regülasyon amaçl› bulunan bölge
regülatör istasyonlar› için sürekli ve güvenilir enerji kayna¤›
sa¤lama çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Bu amaçla yap›lan
çal›ﬂmalarda, do¤algaz›n da¤›t›m hatlar›nda regülasyon
nedeni ile gerçekleﬂtirilen bas›nç de¤iﬂimlerinden
faydalanman›n maliyet ve süreklilik aç›s›ndan kazanç
sa¤layaca¤› düﬂünülmüﬂtür.

Bu nedenle diferansiyel fark ile çal›ﬂan ve düﬂük güçler
için optimum çözüm sa¤layan bas›nç fark› ile enerji üreten
bir sistemin demosu gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

SCADA Projesi
Elektronik sistemler taraf›ndan yönetilen do¤algaz hatlar› üzerinde gerçekleﬂtirilecek SCADA (Supervisory Control and
Data Acquisition) çal›ﬂmalar›nda 2007 y›l› içerisinde yönetimsel yaklaﬂ›mlar›n pek çok uygulamas› demo ve örnek olarak
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. SCADA çal›ﬂmalar›n›n kapsam ve içeri¤inin sa¤lanmas›na yönelik 5 firma ile görüﬂme yap›lm›ﬂt›r.
Ölçüm teknolojisinde meydana gelen geliﬂmelerin irdelenmesi ve bu tür teknolojilerin ﬂirket teknoloji alt yap›s›na
uygulanmas› ba¤lam›nda yap›lan çal›ﬂmalar neticesinde oldukça yüksek do¤algaz çekiﬂlerinin gerçekleﬂti¤i istasyonlar,
Kestel, Veysel Karani ve Hamitler FloBoss S600 Flow Computer'ler ile donat›lm›ﬂt›r. Yap›lan bu de¤iﬂimler ile ana hatlar
üzerinde anl›k yük yönetimi yap›labilmesinin alt yap›s› oluﬂturulmuﬂtur.
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Pazarlama Stratejisi
Sürekli iyileﬂen sonuçlar elde etme stratejisini baz alan bütünleﬂik pazarlama yaklaﬂ›m›, 2005 y›l›ndan beri yo¤un bir
ﬂekilde uygulanmakta ve geliﬂtirilmektedir. Y›llara göre artan abone ve gaz kullan›c› say›s›, pazarlama yaklaﬂ›m›n›n etkin
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu kapsamda ﬁubat-Eylül dönemleri aras›nda Bursa'da, Haziran-Eylül dönemleri
aras›nda Mudanya-Güzelyal› bölgelerinde abonelik kampanyas› yap›ld›. Mudanya-Güzelyal› bölgesi için pazarlama
stratejisi kapsam›nda kap›dan kap›ya pazarlama, telefon ile bilgilendirme çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂ ve belediye baﬂkanlar›n›n
da kat›l›m›yla site yönetim toplant›lar›, muhtar toplant›lar› ve kahvehane toplant›lar› düzenlenmiﬂtir. 2007 y›l›nda ön
planda olan gaz kullan›c› say›s›n› art›rma hedefine yönelik, Mart-Haziran ve A¤ustos-Kas›m dönemlerinde iki adet tesisat
kampanyas› düzenlenmiﬂ, kampanyalar boyunca da üretici firmalar ile yo¤un iﬂbirli¤i içerisinde olunmuﬂtur.

Pazarlama ve Müﬂteri Hizmetleri Faaliyetleri
Bursagaz Kurumsal Etkinlik ve Ürün De¤erlendirmesi Araﬂt›rmas›
Eylül 2007'de 7P Think Tank Group taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmada; Bursa'da yaﬂayan hanelerde ve iﬂyerlerinde
do¤algaz kullanan kiﬂiler aras›nda "kantitatif" araﬂt›rma yöntemi uygulanm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada, 227 hane ve 24 iﬂyeri ile
görüﬂülmüﬂtür. Araﬂt›rman›n amac›; do¤algaz ürün konumland›rmas›na yönelik de¤erlendirmelerin, kurum
konumland›rmas›na yönelik de¤erlendirmelerin, iletiﬂime yönelik de¤erlendirmelerin, do¤algaz tutumuna, davran›ﬂlar›na
yönelik de¤erlendirmelerin ve müﬂteri memnuniyet düzeyine yönelik de¤erlendirmelerin tespit edilmesidir. De¤erlendirmeler
sonucunda; do¤algaz›n temiz, güvenilir, kullan›m› kolay bir yak›t oldu¤u ve do¤algaz kullan›m›n› etkileyen nedenlerin
baﬂ›nda, çevrede kullananlar›n tavsiyelerinin geldi¤i bulgular›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
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Mecra Kullan›m›
Bursagaz, 2007 y›l›nda düzenledi¤i kampanyalar boyunca; yerel ve ulusal
gazetelerde, yerel radyolarda, televizyonlarda, metrolarda, araçlarda, ﬂehir
merkezinde noktasal yerlerde ve mahalle aralar›na as›lan vinil afiﬂlerde tan›t›c›
ve bilgilendirici görseller kullan›ld›. Anket sonuçlar›na göre kampanyalar›n
bilinirli¤ini en çok etkileyen mecra mahalle aralar›na as›lan vinil afiﬂler
oldu¤undan, 2007 y›l›nda mecra kullan›m›nda a¤›rl›k en çok vinil afiﬂlere
verildi.

Bireysel Pazarlama
10 kiﬂilik pazarlama ekibi veri taban›ndan al›nan potansiyel
listelere göre yaklaﬂ›k 100.000 Bursal› müﬂteriyi birebir
ziyaret etmiﬂ, kampanyalar hakk›nda broﬂürler da¤›tarak
bilgilendirmiﬂtir.

Pazarlama Politikas›
Bütünleﬂik (Entegre) Pazarlama
Reklam, kurumsal iletiﬂim, sat›ﬂ geliﬂtirme, kiﬂisel sat›ﬂ, bölgesel ve bireysel pazarlama materyallerinin birbiri ile uyumlu
bir koordinasyon içinde, marka ve pazarlama karmas›n›n di¤er unsurlar› ile birleﬂtirme süreci ele al›narak faaliyetler
planlanm›ﬂt›r. Muhtarlar, yerel yönetimler, ö¤retmenler Bursagaz'›n faaliyetlerinde do¤al elçiler haline gelmiﬂlerdir.
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Yerinde Hizmet
Mobil Vezne
2007 y›l›nda Görükle, Ba¤larbaﬂ›, Mudanya ve Güzelyal›'da tahsilat bürosu
açan Bursagaz, müﬂterilerine yerinde hizmet vermiﬂtir. Ayr›ca, 2007 y›l› içinde
tahsilat bürolar›nda bekleme ve iﬂlem süresini k›saltmak, müﬂteri memnuniyetini
art›rmak amac›yla mobil vezne ile tahsilat iﬂlemleri yap›lm›ﬂt›r.

Bölgesel Pazarlama- Infomobil Pazarlama
Bursagaz, kampanyalar boyunca araçlar›n› yat›r›m bölgeleri ve hedef mahallelerde dolaﬂt›rmak suretiyle mahalle
halk›ndan gelen talep ve ﬂikayetleri dinleyip potansiyel müﬂterileri bilgilendirerek, en yak›n Abonelik-Müﬂteri merkezine
yönlendirdi ve üretici firmalar›n hazlar›n› tan›tarak hedef kitlelerine ulaﬂmas›n› sa¤lad›.

GERÇEKLEﬁEN
ABONE SAYISI

YILLAR

Telefon- SMS Pazarlama
Bursagaz, kampanyalar› hakk›ndaki güncel bilgileri potansiyel
müﬂterilerden GSM numaras› olanlara mesaj göndererek, ev ya da
iﬂ telefonu olanlara da telefon ile ulaﬂarak bilgilendirme yapm›ﬂt›r.
2007 y›l›nda ayr›ca fatura borçlar›n›n yan› s›ra ba¤lant› bedeli borcu
olan müﬂterilerinden GSM numaras› olanlara mesaj göndererek
ba¤lant› bedeli borcu bilgisi vermiﬂtir. Müﬂteri beklentilerini karﬂ›lamak
amac›yla bütünleﬂik pazarlama faaliyetleri içerisinde; 72.089 adet
kampanya bilgilendirme, 30.103 adet ba¤lant› bedeli bilgilendirme
SMS'i gönderildi ve 38.394 müﬂteri telefonla aranarak kampanyalar
ile ilgili bilgilendirme yap›ld›.

2004

60.508

2005

105.542

2006

57.371

2007

90.138

TOPLAM

313.559

120.000

Gerçekleﬂen Abone Say›s›
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80.000
60.000
40.000
20.000

Aktif Pazarlama
Kahvehanelerde Bursagaz
Bursagaz, 2007 y›l› yat›r›m program›ndaki hedef mahalle
muhtarlar›ndan al›nan listeler do¤rultusunda kahvehanelerde 73 adet
bilgilendirme toplant›s› düzenleyerek erkek hedef kitleye ulaﬂt›. Ayr›ca,
ayda bir kez mahalle muhtarlar› ile de¤erlendirme toplant›lar› düzenledi.
Okullarda Bursagaz
Bursagaz uzmanlar›, kentin do¤algaz kültürü ve bilincini art›rmak için
özellikle 2007 y›l›nda yeni yat›r›m yap›lan bölgelerdeki okullara "Çevre
Kirlili¤i ve Do¤algaz Kullan›m›" adl› seminerler düzenleyerek do¤algaz›
anlatt›. Bursagaz, 2007 y›l› sonuna kadar 16 okulu ziyaret etti ve
yaklaﬂ›k 2400 ö¤renciyle bir araya geldi.

0

2004

2005

2006

2007

Tahakkuk - Tahsilat Durum Tablosu
KONUT - SERBEST OLMAYAN
MÜﬁTER‹LER

YILLAR

m3

Tahakkuk
Oran›

2004

261.414.941

100%

2005

322.661.157

100%

2006

406.421.423

2007

326.897.793

SERBEST MÜﬁTER‹LER

Tahsilat
Oran›

m3

Tahakkuk
Oran›

Tahsilat
Oran›

100%

104.770.008

100%

100%

100%

128.691.771

100%

100%

100%

99,77%

174.915.864

100%

100%

100%

99,36%

127.604.202

100%

99,70%

* 2007 y›l› Tahakkuk-Tahsilatlar› 11 ayl›k dönemi kapsamaktad›r.

Abone, Sözleﬂme ve Aktif Sayaç Say›lar› Tablosu

YILLAR

ABONE SAYISI

SÖZLEﬁME SAYISI

SAYAÇ SAYISI

2004

341.926

264.178

179.967

2005

447.468

352.111

233.801

2006

504.839

393.942

296.985

2007

594.977

480.649

347.314
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Sanayi Müﬂterileri Teminat Mektuplar›
Bursagaz, riskleri minimize etmek için sanayi müﬂterileri ile gaza geçiﬂ aﬂamas›nda yap›lan sözleﬂme gere¤i 2 ayl›k
azami gaz çekiﬂ miktar› bedeli kadar teminat mektubu almaktad›r.

Kaçak ve Usulsüz Gaz Kullan›m Tablosu

KAÇAK GAZ KULLANIMI
YILLAR

Abone

Toplam
3

Tahakkuk

Abone

Toplam
3

Tahakkuk

K. Gaz
Kullan›m

Oran›

Say›s›

m

YTL

Oran›

2004

215

128.615 91.706,10

0,0005

90

47.238

10.172,84

0,0002

2005

158

109.951 40.849,47

0,0003

1.377

244.990

426.400,47

0,0008

2006

113

48.384

67.406,00

0,0001

1.215

409.212

555.144,09

0,0010

2007

48

25.070

43.785,36

0,0001

1.214

1.234.335 844.926,95

0,0030

Say›s›

m

YTL

USULSÜZ GAZ KULLANIMI
K. Gaz
Kullan›m

Bursagaz, Bursa'da kaçak ve usulsüz gaz
kullan›mlar›n›n önüne geçmek için tüm birimleri
ile koordineli olarak ''Kaçak-Usulsüz Gaz
Kullan›m›n› Önleme Kalite Tak›m›''n› kurdu.
Bu tak›m ile kaçak ve usulsüz gaz kullan›m›
minimize edilerek, çözümler üzerinden stratejiler
geliﬂtirmek suretiyle gerekli çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.

Servisler & Yeni Hizmetler
Çözüm Noktas›
Müﬂteri memnuniyeti odakl› hizmet sunma ilkesi ile çal›ﬂan Bursagaz, müﬂterilerinin tek bir numaradan
do¤algaza dair her türlü iﬂlemlerini yapt›rabilmeleri, talep ve ﬂikayetlerini iletebilmeleri için oluﬂturdu¤u
çözüm noktas› numaras›n› 444 11 33 olarak yeniledi.

Finansal Riskleri Minimize Etmek

Sanayi Müﬂteri Hatt›
%100 Tahakkuk Stratejisi

Bursagaz, 2005 Aral›k ay›nda sanayi müﬂterilerine özel olarak kurdu¤u 270 34 42 numaral› sanayi
müﬂteri hatt›na gelen 402 adet telefonu cevaplayarak sorunlar› çözüme kavuﬂturdu.

Finansal riskleri minimize etmek ve %100 tahakkuk için sayaç okuma firmas›na yönelik yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar;
• Sayaç okuma personeline EPDK mevzuatlar› ile ilgili e¤itimler verilmesi,
• Her okuma dönemi öncesi firma yetkilileri ile iletiﬂim toplant›lar› düzenlenmesi,
• Saha personeli ile sahada birebir iﬂ yap›ﬂ ﬂekilleri kontrol toplant›lar› düzenlenmesi,
• Yeni personele yetkinlik e¤itimleri verilmesi,
• Bursagaz istasyon ziyaretlerinden oluﬂmaktad›r.

Evinde Sözleﬂme
2005 y›l›nda Sektöründe ilk kez Bursagaz taraf›ndan hizmete sunulan "Evinde Sözleﬂme" ile Bursal›lar
do¤algaz kullan›m sözleﬂme iﬂlemlerini tesisat kontrolü s›ras›nda ev ya da iﬂyerlerinde an›nda
yapabiliyorlar. 2007 y›l› sonuna kadar "Evinde Sözleﬂme" servisinden 51.211 Bursal› yararland›.

SMMA ANKET SONUÇLARI
YILLAR
ALGI BOYUTU

Sanayi Pazarlama ve Müﬂteri ‹liﬂkileri
Sanayi Kurumsal Etkinlik ve ‹letiﬂim De¤erlendirmesi Araﬂt›rmas›
2007 y›l›nda 7P Think Thank Group taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
araﬂt›rmaya göre; 17 parametre'de olumlu e¤ilim yakalanm›ﬂ ve müﬂterilerin
bu yöndeki alg›lar›nda sürekli memnuniyetin sa¤land›¤› görülmüﬂtür.
Müﬂteriler, sunulan ürün ve hizmetlere tam anlam›yla güvenmekle
beraber, faturalar›n zaman›nda ulaﬂmas›ndan da memnuniyet
duymaktad›rlar.
Bu sonuçlar›n elde edilmesinde; sanayi müﬂterilerinin birebir ziyaret
edilmesi, faturalar›n›n mail yoluyla da müﬂterilere online olarak iletilmesi
ile 3 ayda bir oluﬂturulan sanayi bülteni ve sanayi dan›ﬂma hatt›
çal›ﬂmalar›n›n etkili oldu¤u görülmüﬂtür.

2005

2006

2007

Güler Yüzlü Hizmet

69%

78%

81%

Hizmetlerden Sürekli Yararlanma

76%

76%

88%

Müﬂteri Sadakati

48%

79%

99%

Zaman›nda Yan›t Verme

38%

69%

75%

Tavsiye ve Destek

52%

67%

73%

Yan›t Verebilme Yetisi

59%

78%

86%

Önleyici Davran›ﬂ Sunma

59%

74%

75%

Yenilikçilik

59%

75%

80%

Çevrede Olumlu Etki Yaratma

67%

79%

100%

Güven

75%

77%

100%

Faturalar›n Zaman›nda Ulaﬂmas›

55%

81%

100%

Eriﬂilebilirlik

55%

77%

94%

ﬁeffafl›k

45%

67%

75%

Sunulan Hizmetler

54%

78%

87%

‹letiﬂimin Etkinli¤i

45%

78%

94%

Sorunlara Çözüm Getirme

59%

68%

69%

Tahsilat Sistemi

55%

77%

81%

Endüstriyel Tesislerde Geriye Dönük Kontroller
Bursagaz ve sanayicilerin haklar›n› mevzuatlar çerçevesinde korumak ve daha iyi hizmet sunabilmek için kurulan kalite
tak›m› ile kontroller gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu kontroller ile, gaz kullan›rken oluﬂabilecek bas›nç, debi, ölçüm hatalar›,
do¤algaz tesisat hatalar› gibi gaz kullan›m›n› etkileyecek veya gaz arz›n›n durmas›na sebebiyet verebilecek durumlar›
minimize ederek, do¤algaz›n süreklili¤i amaçlanmaktad›r. Bu amaçlar kapsam›nda kalite tak›m› her hafta kontrollerini
daha önce haber verdi¤i tesislerde gerçekleﬂtirmektedir. Birinci etap çal›ﬂmas›nda 77, ikinci etap çal›ﬂmas›nda 26
firmada sanayi tesisat› kontrol edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂma ile bir önceki etapta tespit edilen eksiklikler tekrar kontrol edilerek
giderilmesi sa¤lanm›ﬂt›r.

‹ç ‹letiﬂim Hatlar›
Sayaç okuma personelinin okuma esnas›nda yaﬂad›¤› sorunlar veya bilgi alaca¤› konularda birebir iletiﬂimin sa¤lanmas›
amac› ile 2007 y›l›nda iç iletiﬂim hatlar› tahsis edildi. ‹ç iletiﬂim hatlar› ile ayn› zamanda sözleﬂme fesihlerinin bir gün
içerisinde sonuçlanmas› hedeflenmektedir.
Gizli Müﬂteri Uygulamas›
Bursagaz, müﬂterilerine sundu¤u hizmette kaliteyi art›rmak, hizmet a¤›ndaki art›ﬂ›n hizmet kalitesinde bir düﬂüﬂe yol
açmamas› için "Gizli Müﬂteri" uygulamas›n› 2007 y›l›nda baﬂlatarak, sektöründe yine bir ilke imza att›. Gizli Müﬂteri
uygulamas› çerçevesinde görev alan 15 gizli müﬂteri, önceden belirlenen senaryolar ile Bursagaz Genel Müdürlü¤ü'ne
ba¤l› tüm birimlerde çal›ﬂan personelin hizmet anlay›ﬂlar› ve davran›ﬂlar›n›n yan› s›ra Bursagaz hizmet noktalar›n› da
müﬂteri gözüyle de¤erlendirmiﬂtir.
Tahsilat A¤›nda Kurumsallaﬂma
Müﬂteri memnuniyetini esas alan hizmet anlay›ﬂ›yla çal›ﬂan Bursagaz, 2006 y›l›nda 13 adet olan tahsilat büro say›s›n›
Görükle, Ba¤larbaﬂ› ve Mudanya tahsilat bürolar›n›n aç›lmas›yla 16'ya, Müﬂteri Merkezi say›s›n› ise 2'ye ç›karm›ﬂt›r.
18 adet tahsilat bürosu ile do¤algaz fatura tahsilat›n›n %63'ü, toplam tahsilat'›n ise %73'ü tahsilat bürolar› taraf›ndan
yap›lmaktad›r. 2007 y›l› içinde tüm tahsilat bürolar›n›n kurumsal kimli¤e uygun hale getirilmesi kapsam›nda kurumsal
kimlik çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂt›r. Bursagaz Tahsilat Birimi bünyesinde, 2007 y›l›nda 12 adet iyileﬂtirme faaliyeti
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Reader ‹le Tahsilat
Tahsilat bürolar›nda bekleme ve iﬂlem sürelerini k›saltarak hem müﬂteri memnuniyetini hem de çal›ﬂan memnuniyetini
art›rmak amac› ile 2007 y›l›nda Genel Müdürlük tahsilat bürosunda yap›lan pilot uygulamada olumlu sonuç al›nmas›n›
takiben, tüm tahsilat bürolar›nda Reader ile tahsilat yapma uygulamas›na geçilmiﬂtir. Reader ile tahsilat sonucunda,
tahsilat s›ras›nda do¤an hatalar›n minimizasyonu sa¤lanm›ﬂt›r.
Talep-Öneri-ﬁikayet Kutusuna Baﬂvuru Yapan Müﬂterilere Teﬂekkür Belgesi
2007 y›l› içinde Bursagaz müﬂteri merkezlerinde yer alan talep, öneri, ﬂikayet kutusuna baﬂvuru yapan müﬂterilere
kalite geliﬂim sürecine katk› sa¤lad›klar› için ve önerilerinin etkilili¤inin de¤erlendirilmesi kapsam›nda 39 adet teﬂekkür
belgesi gönderilmiﬂtir.
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Bilinen Yak›t Türleri
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Bursagaz, kurumsal iletiﬂimini, 2004 y›l›ndan bu yana oluﬂturdu¤u stratejik planlar çerçevesinde yönetmektedir. 2007
y›l›ndaki iletiﬂim çal›ﬂmalar› do¤algaz ürün alg›s›n›n güçlendirilmesi, do¤algaz aboneli¤inin ve do¤algaz kullan›m›na
geçiﬂin özendirilmesi konular›nda yo¤unlaﬂt›r›ld›.
Yap›lan çal›ﬂmalarla, Bursagaz'›n sahip oldu¤u uluslararas› vizyon ile sektöründeki öncü ve lider konumu vurguland›,
ilklere ve yeniliklere imza atan, sektörüne yön veren kuruluﬂ oldu¤u alg›s› güçlendirildi. Bursagaz'›n 2007 y›l›nda
yürüttü¤ü iletiﬂim çal›ﬂmalar›; yerel, ulusal ve sektörel olmak üzere üç aﬂamada kurguland›. Yerel bas›nla sa¤lanan
iletiﬂim daha da geliﬂtirildi, ulusal bas›nda olan iletiﬂimin daha da güçlendirilmesi için önemli ad›mlar at›ld›. Sektörel
bas›nla iliﬂkiler art›r›ld›. Bursagaz'›n ve do¤algaz›n çeﬂitli kesimlerde nas›l alg›land›¤›n›, müﬂteri ve toplumsal fayda
memnuniyetini belirlemek üzere araﬂt›rmalar gerçekleﬂtirildi. Profesyonel bir araﬂt›rma ﬂirketi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
bu araﬂt›rma sonuçlar›, sonraki iletiﬂim ve pazarlama çal›ﬂmalar›na yön verdi.
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‹ﬂ hedefleri do¤rultusunda planlanan abonelik ve do¤algaz dönüﬂüm kampanyalar› çerçevesinde, potansiyel abonelere
yönelik yo¤un iletiﬂim çal›ﬂmalar› yap›ld›. Bu iletiﬂim çal›ﬂmalar› pazarlama faaliyetlerine entegre edilerek, hedeflere
ulaﬂmada güçlü araçlar haline getirildi. ‹yi bir kurumsal hemﬂehri olma vizyonuna sahip Bursagaz, kurum alg›s›na
destek olmak için Bursaspor, Uluslararas› Bursa Festivali, spor programlar› gibi Bursa'n›n simgesi olan kurum ve
etkinliklere sponsorluk deste¤i verdi. 2007 y›l›nda iç iletiﬂim çal›ﬂmalar› da art›r›larak devam edildi. Çal›ﬂan memnuniyetinin
art›r›lmas› ve kurumsal aidiyetin güçlendirilmesi için çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›ld›.
Bursagaz, tüm bu çal›ﬂmalar› 2004 y›l›ndan bu yana iletiﬂimin stratejik bir yaklaﬂ›mla yönetilmesi için bir profesyonel
iletiﬂim dan›ﬂmanl›¤› firmas›yla beraber yürütmektedir.
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Bursagaz, 2004 y›l›ndan bu yana gerçekleﬂtirdi¤i iletiﬂim faaliyetlerinde marka bilinirlili¤ini art›rmaya çok önem vermiﬂtir.
Bu çal›ﬂmalar sonucunda Bursagaz'›n marka bilinirlik düzeyi %83'ten %99,6'ya ulaﬂm›ﬂt›r. Bursa'n›n %79'unun
do¤algaz kulland›¤› düﬂünülürse, iletiﬂim faaliyetleri sayesinde ulaﬂ›lan %99,6'l›k marka bilinirlili¤inin önemi daha da
artmaktad›r.
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Kampanyalar

Bursagaz Rehber Yay›nlar›

Bursagaz'dan Y›l›n Kampanyas›
Bursagaz'›n do¤algaz abonelik bedelini 10 YTL peﬂin+10 taksitte ödeme kolayl›¤›
sundu¤u 27 ﬁubat-30 Eylül 2007 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen do¤algaz abonelik
kampanyas›nda, 64.593 aile do¤algaz›n konforuna kavuﬂmak için ilk ad›m› att›.
Abone Ol Do¤algaz'a Kavuﬂ Kampanyas›
Bursagaz 2008 y›l›nda do¤algaz kullanmak isteyen Mudanya ve Güzelyal›l›lar'a yönelik,
1 Haziran-30 Eylül 2007 tarihleri aras›nda süren ve abonelik bedelini 12 taksite böldü¤ü
do¤algaz abonelik kampanyas›n› düzenledi. Kampanya tarihleri aras›nda 15.541 aile
do¤algaz'›n ekonomisi ve konforunu tercih etti.

50 Kiﬂiye 1 Y›ll›k Do¤algaz Bedava Kampanyas›
Bursagaz'›n 27 Mart-15 Haziran 2007 tarihleri
aras›nda düzenledi¤i "50 Kiﬂiye 1 Y›ll›k Do¤algaz
Bedava" kampanyas›na 6.303 kiﬂi kat›larak, do¤algaz
tesisat dönüﬂümünü yapt›rd›. Kampanya tarihleri
aras›nda do¤algaz tesisat dönüﬂümünü yapt›ran 50
ﬂansl› abone, 1 y›l boyunca 1000 m3 do¤algaz›
bedava kullanma hakk› kazand›.

Her ad›m›nda müﬂteri odakl› hareket eden Bursagaz; kentte do¤algaz bilincinin art›r›lmas›, do¤algazdan en verimli
ﬂekilde yararlan›lmas› ve Bursagaz'›n faaliyetlerinden abonelerin düzenli olarak bilgilendirilmesi amac›yla haz›rlad›¤›
yay›n çal›ﬂmalar›na 2007 y›l›nda da yenilerini ekledi. Ayr›ca 2007 y›l›, Bursagaz'›n kente yeni bir kent yaﬂam dergisi
kazand›rd›¤› bir y›l oldu. Bursagaz taraf›ndan haz›rlanarak ücretsiz olarak da¤›t›lan kent yaﬂam dergisi ''Mavi Yeﬂil'' yay›n
hayat›na baﬂlad›.
Ad›m Ad›m Do¤algaz Rehberi
2007 y›l›nda güncel bilgiler çerçevesinde yeniden düzenlenen ''Ad›m Ad›m Do¤algaz
Rehberi'', Bursal›lar'a do¤algaz›n avantajlar›, nas›l do¤algaz abonesi olabilecekleri,
tesisat ve sözleﬂme iﬂlemleri, Bursagaz servisleri, müﬂteri merkezleri ve ödeme
noktalar› konusunda y›l boyu rehberlik ederek bir baﬂvuru kayna¤› olmuﬂtur.
Emniyetli Do¤algaz Kullan›m Rehberi
Yeni sözleﬂme yapan ve do¤algaz kullanan Bursagaz abonelerine da¤›t›lan ''Emniyetli
Do¤algaz Kullan›m Rehberi'', do¤algaz›n nas›l güvenli ve verimli kullan›laca¤›na dair
bilgiler içermektedir.
Sanayi Do¤algaz Kullan›m Rehberi
''Sanayi Do¤algaz Kullan›m Rehberi'', sanayi kuruluﬂlar›n›n verimli ve güvenli do¤algaz
kullan›m›na yönelik, Bursagaz ﬂebeke yap›s› ve yeni projeler çerçevesinde bilgilerin
sunuldu¤u en kapsaml› rehber olmuﬂtur.
Sanayi Do¤algaz Bülteni
2006 y›l›ndan bu yana 3 ayda bir sanayi müﬂterilerini bilgilendirmek amac›yla
faturalar› ile birlikte ulaﬂt›r›lan sanayi bülteni; EU ülkeleri do¤algaz sat›ﬂ fiyatlar›, yak›t
karﬂ›laﬂt›rmalar› ve Bursagaz faaliyetleriyle ilgili bilgiler içermektedir.

Bursagaz'dan Kombili Kampanya
Bursagaz'›n do¤algaz kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›rmak amac›yla 1 A¤ustos-30 Kas›m 2007
tarihleri aras›nda düzenledi¤i "Bursagaz'dan Kombili Kampanya''ya kat›lan Bursal›lar
do¤algaz tesisat dönüﬂümlerini yapt›rd›. Kampanya tarihleri aras›nda do¤algaz tesisat
dönüﬂümünü A¤ustos ay›nda tamamlayan 12, Eylül ay›nda tamamlayan 8, Ekim
ay›nda tamamlayan 6 ve Kas›m ay›nda tamamlayan 4 ﬂansl› abone noter huzurunda
yap›lan çekiliﬂle Airfel marka kombi sahibi oldu.
2007 y›l›nda do¤algaz tesisat dönüﬂüm kampanyalar›yla 37.580 Bursagaz abonesi
tesisat dönüﬂümlerini gerçekleﬂtirmiﬂ, kampanyalar d›ﬂ›nda tesisat dönüﬂümlerini
yapt›ran 20.747 kiﬂi olmuﬂtur. 2007 y›l› sonunda toplam 58.327 kiﬂi do¤algaz tesisat
dönüﬂümlerini gerçekleﬂtirmiﬂtir.

Taksitli Fatura Ödeme Sistemi
Bursagaz'›n 1 May›s-31 A¤ustos 2007 tarihleri aras›nda do¤algaz› ›s›nma amaçl›
kullanan aboneleri için düzenledi¤i "Taksitli Fatura Ödeme" sistemi sayesinde
aboneler, faturalar›n›n son ödeme tarihlerini kendileri belirleyebildi. Taksitli fatura
ödeme sistemi sayesinde do¤algaz aboneleri ödemelerini tüm y›la yayarak k›ﬂ aylar›nda
nakit s›k›nt›s› çekmeden bütçelerini rahatlatt›.

‹zolasyon-K›ﬂa Girmeden Uyar›lar Broﬂürü
Bursagaz, y›l boyunca belirlenen dönemlerde do¤algaz kullan›c›lar›na yönelik ›s› yal›t›m› yaparak sa¤layacaklar› y›ll›k
enerji tasarruf oranlar›n› ve evlerin yal›t›m›na nereden baﬂlanaca¤›n› anlatan "Havay› ›s›tmay›n, evinizi ›s›t›n" broﬂürü,
do¤algaz› güvenli ve verimli kullanmak, al›nmas› gereken önlemleri anlatmak amac›yla k›ﬂa girmeden önce yap›lmas›
gerekenleri anlatan broﬂürlerini faturalar ile birlikte abonelerine ulaﬂt›rm›ﬂt›r.
Mavi Bir Gökyüzü Yeﬂil Bir Bursa ‹çin Dergisi
Müﬂterisi ile diyalog kurabilme, müﬂteri memnuniyeti ile ba¤l›l›¤› art›rma, müﬂteriyi elçilik boyutuna taﬂ›y›p tavsiye
edilebilir hale getirme gibi amaçlarla, ülkemizde yerel olarak ilk defa projelendirilerek uygulamaya konulmuﬂ kurumsal
bir kent kültürü ve yaﬂam dergisi olan Mavi Yeﬂil, 2007 May›s ay›ndan bu yana Bursagaz taraf›ndan haz›rlanarak ücretsiz
olarak Bursal›lar'a arma¤an edilmiﬂtir.
42-43

Toplumsal Fayda Yaratan Bursagaz
Her faaliyetinde toplumsal fayda yaratma ilkesi ile çal›ﬂan Bursagaz, Bursa'n›n sosyal ve kültürel yaﬂam›nda da önemli
sosyal sorumluluk projelerine imza att›. Bursa'dan kazand›¤›n› Bursal›lar’la paylaﬂmay› hedefleyen Bursagaz; sosyal
sorumluluk projeleri ile Bursal›lar’la aras›ndaki ba¤› daha da kuvvetlendirirken, kurum itibar›na da önemli katk›lar
sa¤lam›ﬂt›r.
Toplumsal Fayda Genel Memnuniyet Düzeyi

5. Kalite ve Baﬂar› Sempozyumu Ana Sponsoru ve
16. Kalite Kongresi Kongre Sponsoru
Bursagaz, mükemmellik yolculu¤u çal›ﬂmalar› kapsam›nda
önemli bir deste¤i de 13-14 Nisan 2007 tarihleri aras›nda
Bursa Kalder taraf›ndan düzenlenen 5. Kalite ve Baﬂar›
Sempozyumu ana sponsoru ve 12-14 Kas›m 2007 tarihleri
aras›nda düzenlenen 16. Kalite Kongresi Kongre sponsoru
olarak verdi.
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2. Bursa Is›tma, So¤utma, Havaland›rma Fuar› Ana Sponsoru
‹lki 2005 y›l›nda yap›lan ve bu sene 22-25 Mart 2007 tarihleri
aras›nda düzenlenen ''Is›tma So¤utma Havaland›rma Fuar›'',
Bursagaz'›n ana sponsorlu¤unda gerçekleﬂtirildi. Fuar›n en çok
ilgi gören etkinliklerinden biri, Bursagaz taraf›ndan 10 farkl›
konuda düzenlenen do¤algaz seminerleri oldu.
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Bursaspor Reklam Sponsoru
2004-2005 y›llar› aras›nda Bursa'n›n gözbebe¤i Bursaspor'un ana sponsoru
olarak Süperlig'e ç›kmas› için destek sa¤layan ve 2006 y›l›nda reklam sponsoru
olan Bursagaz, 2007 y›l›nda da Bursaspor'a deste¤ini devam ettirdi.

6. ‹nsan Kaynaklar› Zirvesi Ana Sponsoru
Kurum içi e¤itimlerden, performans geliﬂtirmeye yönelik
çal›ﬂmalara, 360 derece yetkinlik de¤erlendirme
faaliyetlerinden iﬂ de¤erlendirme politikalar›na kadar müﬂteri
memnuniyetini art›rmaya yönelik insan kaynaklar› yönetim
modellerini titizlikle uygulayan Bursagaz, 22-23 Mart 2007
tarihleri aras›nda "Örgütsel Davran›ﬂ ve Alg› Yönetimi" temal›
6. ‹nsan Kaynaklar› Zirvesi’ne ana sponsorlu¤u üstlenerek
destek verdi.

46.Uluslararas› Bursa Festivali Sponsoru
Bursagaz, 46.Uluslararas› Bursa Festivali kapsam›nda 23 Haziran 2007
tarihinde gerçekleﬂtirilen "Nil Karaibrahimgil" konserinin ana sponsoru oldu.
Olay TV "Final" ve Medya S "Futbol Masas›" Program› Sponsorluklar›
Bursagaz, 2006 y›l›ndan bu yana futbol alan›nda sponsor oldu¤u Olay TV
''Final'' ve Medya S ''Futbol Masas›'' programlar›na 2007 y›l›nda da deste¤ini
sürdürdü.

Olay TV "Ekonomik Forum" ve Line TV "Hava Durumu"
Program Sponsorluklar›
Olay TV'de Y›lmaz ‹ﬂel taraf›ndan haz›rlan›p sunulan ve ekonomi gündemindeki konular›n ele al›nd›¤› "Ekonomik Forum"
program›na sponsor olan Bursagaz, yay›n hayat›na yeni baﬂlayan Line TV'de de ''Hava Durumu'' sponsorlu¤unu
üstlenmiﬂ, hava durumu ile beraber hava kirlili¤i ölçümlerinin de izleyicilerle paylaﬂ›lmas›na olanak sa¤lam›ﬂt›r.

4. Geleneksel Bursagaz Bursa Bas›n Dostluk Futbol Turnuvas›
Bursagaz taraf›ndan 2004 y›l›ndan bu yana düzenlenen ve
geleneksel hale gelen, Bursa ‹l merkezinde yer alan medya
kuruluﬂlar› ile ulusal bas›n›n Bursa temsilciliklerinin kat›l›m›yla
düzenlenen 4. Geleneksel Bursagaz Bursa Bas›n Dostluk Futbol
Turnuvas›’na 2007 y›l›nda 14 tak›m kat›ld›. Turnuvada birinci,
ikinci ve üçüncü tak›mlar›n yan› s›ra, en centilmen tak›m ve gol
kral› da belirlenerek ödülleri verildi.
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‹ç ‹letiﬂim Faaliyetleri
Bursagaz 3 Yaﬂ›nda
19 Nisan 2004 tarihinde gerçekleﬂtirilen özelleﬂme ile Çal›k Holding
bünyesine kat›lan Bursagaz, 3. y›l›n› Türk Halk Müzi¤i Sanatç›s› Zara'n›n
türküleriyle renk katt›¤› gecede kutlad›. Çal›k Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan›, Bursagaz'›n orta¤› EWE Grubu'nun yöneticileri ve Bursagaz
çal›ﬂanlar›n›n bir araya geldi¤i 3. Y›l kutlamas› Alt›n Ceylan Tesisleri'nde
organize edildi.

Bursagaz Ailesi ‹stanbul'da
Bursagaz, 2004 y›l›ndan bu yana geleneksel olarak gerçekleﬂtirdi¤i Bursagaz Çal›ﬂanlar Pikni¤i'ni 2007 y›l›nda ‹stanbul'a
taﬂ›d›. 18 A¤ustos 2007 tarihinde ‹stanbul Bo¤az Turu yapan ve Miniatürk'ü gezen Bursagaz çal›ﬂanlar› ile aileleri,
‹stanbul'da keyifli anlarla dolu unutulmayacak bir gün yaﬂad›.

Bursagaz Çal›ﬂanlar› ‹ftar Yeme¤i
Bursagaz; 27 Eylül 2007 tarihinde, çal›ﬂanlar›n› yo¤un iﬂ
tempolar›ndan uzaklaﬂt›rmak amac›yla Kaﬂ›kara Restoran›'nda
düzenledi¤i iftar yeme¤iyle bir araya getirdi.

EWE Yöneticilerinden Bursagaz Ziyareti
Bursagaz'›n orta¤› EWE'nin üst düzey yöneticileri ve Çal›k Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›, Ekim ay›nda Bursagaz'›
ziyaret etti. Bursa ziyaretinde yöneticiler, Bursagaz çal›ﬂanlar› ile bir araya gelirken Bursa'daki tarihi mekanlar› da
gezdiler.

Çal›ﬂanlar Futbol Turnuvas›
Bursagaz personeli aras›nda motivasyonu güçlendirmek
amac›yla düzenlenen futbol turnuvas›, 5-14 ﬁubat 2007
tarihleri aras›nda 15 tak›m›n kat›l›m›yla Emek Belediye
Tesisleri'nde gerçekleﬂtirildi. Bu turnuvada Pazarlama
Müdürlü¤ü birinci oldu.

ﬁirketler Aras› Bowling Turnuvas›
Bursagaz, 19 Mart-29 Nisan 2007 tarihleri aras›nda Carrefour Magic World taraf›ndan düzenlenen 2. ﬁirketler Aras›
Bowling Turnuvas›'na 7 tak›m olarak kat›ld›. Turnuvada Bursagaz'dan bir tak›m çeyrek finale ç›kt›.

Yaz›l› Medya Haber Analizi
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14
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45
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Bas›nda Bursagaz

Bursagaz E¤itim Gönüllüleri Derne¤i
Bursagaz çal›ﬂanlar› sosyal sorumluluk kapsam›nda "Bursagaz E¤itim Gönüllüleri Derne¤i"ni kurmuﬂtur. E¤itim Gönüllüleri
Derne¤i'nin amac›; öncelikle Bursagaz çal›ﬂanlar› içindeki yard›ma ihtiyaç duyan kimselerin çocuklar›, Bursagaz aboneleri
ve di¤er Bursal› hemﬂehrilerin çocuklar›na e¤itim-ö¤retim yard›m› yapmakt›r. Derne¤in di¤er bir amac› da imkanlar›
ölçüsünde Bursal›lar’a sosyal hayatlar›nda yard›m ve katk›da bulunmakt›r. Bu nedenle kurulmuﬂ olan derne¤e Bursagaz
çal›ﬂanlar›n›n tümünün üye olmas›n›n yan› s›ra, Bursagaz'›n iﬂ ortaklar›, paydaﬂlar› ve do¤algaz sektöründe faaliyetini
sürdüren di¤er kiﬂi ve kuruluﬂlardan üye olanlar›n say›s› her geçen gün artmaktad›r. Dernek; her e¤itim-ö¤retim y›l›
baﬂlad›¤›nda yard›ma muhtaç çocuklar›n k›rtasiye ve okul ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakta, ayr›ca lise ve üniversite ö¤rencilerine
e¤itim-ö¤retim bursu vermeye devam etmektedir. Bunun yan› s›ra okullardan gelen talepler do¤rultusunda, okullar›n
teknolojik vb. eksikliklerini de gidermektedir.
Okullar›m›za Bilgisayar Laboratuvar› Kuruyoruz Kampanyas›
Dernek, 2007 y›l›nda bir okula bilgisayar laboratuvar› kurma karar› alm›ﬂ,
bu karar çerçevesinde yapt›¤› araﬂt›rmada Nilüfer ‹lçesi’nde bilgisayar
laboratuvar› bulunmayan Emirkoop ‹lkö¤retim Okulu'nu seçerek, 19 bilgisayar
kapasiteli laboratuvar kurmuﬂ ve 16 May›s 2007 tarihinde Bursagaz Genel
Müdürü Ertu¤rul Alt›n, Bursa Vali Yard›mc›s›, okul yetkilileri ve velilerin
kat›l›m›yla yap›lan tören ile okul idaresine teslim edilmiﬂtir.
E¤itim Gönüllüleri Buluﬂuyor Gecesi
Bursagaz E¤itim Gönüllüleri Derne¤i, 2007 y›l› itibariyle geleneksel hale
getirmeyi düﬂündü¤ü "EGD Buluﬂuyor" isimli organizasyonun ilkini, tüm
yard›msever paydaﬂlar ile Bursagaz ailesinin kat›l›m› ve Bursagaz Kurumsal
‹letiﬂim Uzman› Dilvin Ebru Gürer'in katk›lar›yla gerçekleﬂtirmiﬂtir. Gece,
EGD Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet Ayd›n'›n faaliyetleri ve gecenin
amac›n› anlatan "aç›l›ﬂ konuﬂmas›" ile baﬂlam›ﬂt›r. Ayr›ca geceye, "‹nsana
Dair" konulu konferans› ile Güray Sabit konuﬂmac› olarak kat›lm›ﬂt›r. Son
olarak gecede, Bursagaz E¤itim Gönüllüleri Derne¤i'ne maddi ve manevi
desteklerini esirgemeyen paydaﬂlara plaketleri verilmiﬂtir.
Ö¤rencilere Yap›lan K›l›k-K›yafet-Kitap Yard›m›
EGD, yard›ma muhtaç ö¤renciler için her y›l oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da; ayakkab›, bot, palto, kaban, önlük, pantolon,
eﬂofman, spor ayakkab›s› vb. gibi malzemelerden oluﬂan yard›mlar›n› sürdürmüﬂtür. Ayr›ca Bursa'n›n kenar mahallelerindeki
okul kütüphanelerine de kaynak kitap yard›m› sa¤lam›ﬂt›r.
Fen Bilgisayar› Laboratuvar Yard›m›
EGD, ‹MKB ‹lkö¤retim Okulu'nun yapm›ﬂ oldu¤u talep do¤rultusunda okula, Fen Bilgisayar Laboratuvar› kurarak bu
yöndeki eksi¤ini gidermiﬂtir.
‹laç Toplama Kampanyas›
EGD, Bursagaz ‹ﬂyeri Hekimi ‹brahim Yazgan ve Fatma Y›lmaz ile ortak
bir çal›ﬂmayla ﬂirket bünyesinde ilaç toplama kampanyas› düzenleyerek,
tahminlerin üzerinde bir kat›l›mla toplanan ilaçlar› Emek Belediyesi Sa¤l›k
Oca¤›'na teslim etmiﬂtir.

Atatürk Köﬂesi
EGD, Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi'nin
yapm›ﬂ oldu¤u talep do¤rultusunda okula
Atatürk Köﬂesi kurarak bu yöndeki eksi¤ini
gidermiﬂtir.
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Yat›r›m ve Kontrol Faaliyetleri
Yat›r›m Politikas›
Bursagaz, 18 Eylül 2003 tarihinde EPDK'dan ald›¤› da¤›t›m lisans› gere¤i, 2008 y›l› sonuna kadar Osmangazi, Y›ld›r›m,
Nilüfer, Kestel, Gürsü ‹lçe Belediye’leri ile Görükle, Emek, Demirtaﬂ Belde Belediye’lerinin s›n›rlar› içinde kalan imarl›
alanlar bütününe do¤algaz da¤›t›m hatt› yap›m›n› gerçekleﬂtirecektir. 2004 y›l›nda yürürlü¤e giren 5216 say›l› kanun
gere¤i Bursagaz'›n lisans alan›n›n Bursa Büyükﬂehir Belediyesi mücavir s›n›rlar›na kadar geniﬂletilmesine dair talebi,
EPDK taraf›ndan de¤erlendirilmeye al›narak 17 A¤ustos 2006 tarihinde kurul karar›yla lisans s›n›rlar› geniﬂletilmiﬂtir.
Böylece Mudanya ‹lçesi, Güzelyal›, Hasana¤a, Çal›, Kayapa, Akçalar, Demirtaﬂ, Ovaakça Belde Belediye’lerinin s›n›rlar›
içinde kalan imarl› alanlar›n bütününe do¤algaz da¤›t›m hatt›n›n ulaﬂ›m› gerçekleﬂtirilecektir. Bursagaz altyap› faaliyetlerini
yürütmek amac›yla, EPDK Yap›m ve Hizmet Sertifikas›'na sahip yerel firmalar›n tercih edilmesinde hassas davranmaktad›r.
Altyap› taahhüt firmalar›n›n seçiminde, Bursagaz taraf›ndan yap›lan altyap› ihalelerindeki performans de¤erlendirme
kriterleri baz al›nmaktad›r.
Yap›m Faaliyetleri
2004 y›l›nda yürürlü¤e giren 5216 say›l› kanun gere¤i Bursagaz'›n lisans alan›n›n Bursa Büyükﬂehir Belediyesi mücavir
s›n›rlar›na kadar geniﬂletilmesine dair talebinin, EPDK taraf›ndan de¤erlendirmeye al›narak 17 A¤ustos 2006 tarihinde
kurul karar›yla lisans alan›n›n geniﬂletilmesi ile birlikte yeni lisans alan› kapsam›na giren, Demirtaﬂ-Sakarya, Hasana¤a,
Kayapa ve Çal› Beldeleri de 2007 yat›r›m program›na dahil edilerek bu bölgelerde do¤algaz kullan›m›na geçilmiﬂtir.
2007 y›l› yat›r›m program› dahilinde toplam 25 mahalle, Kestel 2.Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi ve Çal› Sanayi Bölgesi
ve bir kooperatif bölgesi (Görkoop) olmak üzere toplam 29 bölgenin do¤algaz altyap› hizmetleri tamamlanarak do¤algaz
kullan›m›na geçilmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Belediyeler ve di¤er altyap› kuruluﬂlar› ile gerçekleﬂtirilen iﬂbirlikleri sonucunda
mükerrer asfaltlamalar önlenmiﬂ ve bu çal›ﬂmalar sonucunda Bursagaz'a önemli miktarda katma de¤er sa¤lanm›ﬂt›r.

‹lçe - Belde

Baﬂlang›ç

Bitiﬂ

1

Yeni Ba¤lar

Osmangazi

28.04.2007

23.01.2007

2

Panay›r

Osmangazi

17.05.2007

15.09.2007

3

Arabayata¤›

Y›ld›r›m

21.03.2007

20.10.2007

4

Yavuz Selim

Y›ld›r›m

10.04.2007

20.10.2007

5

Yunus Emre

Y›ld›r›m

26.03.2007

09.06.2007

6

Demetevler

Y›ld›r›m

08.05.2007

16.07.2007

7

‹sabey

Y›ld›r›m

12.05.2007

25.07.2007

8

Karap›nar

Y›ld›r›m

15.06.2007

10.09.2007

9

Duaç›nar

Y›ld›r›m

11.05.2007

04.10.2007

10

Anadolu

Y›ld›r›m

16.05.2007

20.10.2007

11

Demirci

Nilüfer

25.03.2007

20.08.2007

12

Ertu¤rul

Nilüfer

14.04.2007

04.08.2007

13

Üçevler

Nilüfer

15.05.2007

15.08.2007

14

Gör Koop

Görükle

23.03.2007

08.08.2007

15

Dumlup›nar

Görükle

25.04.2007

30.09.2007

16

Sakarya

Görükle

04.04.2007

15.09.2007

17

Adnan Menderes

Emek

20.04.2007

15.11.2007

18

F. S. Mehmet (k›smi)

Emek

04.07.2007

15.09.2007

19

Sakarya

Demirtaﬂ

13.04.2007

12.09.2007

20

Vani Mehmet

Kestel

13.05.2007

11.09.2007

21

Kale

Kestel

11.05.2007

20.11.2007

22

Çal›k Halil

Çal›

16.04.2007

29.10.2007

23

Kara Ali

Çal›

16.04.2007

29.10.2007

24

Hasanpaﬂa

Hasana¤a

05.09.2007

30.11.2007

25

Ahmet Paﬂa

Hasana¤a

05.09.2007

30.11.2007

26

‹stiklal

Gürsu

10.05.2007

25.07.2007

Sanayi Bölgeleri
1

2. Sanayi

Kestel

19.07.2007

16.08.2007

2

Sanayi Bölgesi

Çal›

06.04.2007

20.09.2007

3

Küçük Sanayi

Nilüfer

08.09.2007

07.11.2007

Rakamlarla 2004 - 2005 - 2006 - 2007
2004
Tesisat Kabul Say›s›/
Sözleﬂme Say›s› (BBS)
Polietilen Hat (m)

2005

2006

2007

30.378

62.125

70.178

80.095

119.196

414.440

242.968

486.255

Çelik Hat (m)

24.634

30.401

22.731

42.922

Servis Hatt› (m)

81.350

236.172

117.095

178.455

Servis Kutusu (adet)

10.753

36.320

15.514

22.905

6.000.000

16.000.000

17.350.000

19.670.000

Yat›r›m Miktar› (USD)
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2007 Y›l›nda Altyap› Çal›ﬂmalar›

Çelik Hat ‹malatlar› (m)

1989
Çelik Hat
‹malatlar› (m)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998
-

32.397

-

-

6.910

14.440

22.740

23.020

12.900

2.792

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2.710

3.205

2.501

-

8.280

22.032

30.401

22.731

42.922

Altyap› Sözleﬂmeleri Yönetimi
2007 y›l› yat›r›m döneminde kurulan Sözleﬂme Yönetimi Kalite Tak›m›yla birlikte iﬂbirlikleri yönetiminde iyileﬂtirmeye
gidilmiﬂ, yap›lan periyodik de¤erlendirmelerle yap›m sözleﬂmelerinin etkinli¤inin art›r›lmas›na çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Sözleﬂme
yönetimi kapsam›nda 2007 y›l› yat›r›m program›nda yer alan bölgeler, istekli tüm firmalara gezdirilerek fiyat analizlerinin
daha sa¤l›kl› yap›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Ka¤›ts›z ‹hale
2007 y›l› yat›r›m dönemi ihaleleri, ka¤›t kullan›lmadan tamamen sanal ortamda gerçekleﬂtirilmiﬂ ve 2007 y›l›nda ilk kez
ihalede istenilen belgeler kapsam›na ISO kalite belgelerinin de eklenmesi sa¤lanm›ﬂt›r.

Servis Hatt› ‹malatlar› (m)

Servis Hatt›
‹malatlar› (m)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

100

60.240

64.160

63.060

17.540

44.325

76.693

12.908

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

22.946

7.112

11.543

11.373

81.347

235.172

117.095

178.455

Müﬂteri Bilgilendirme
Amerika New Jersey Natural Gas firmas›ndan, WEB üzerinden yap›lan benchmark sonucunda "Bursagaz mahallenizde
çal›ﬂ›yor" adl› bilgilendirme broﬂürü haz›rlanarak Bursagaz yap›m çal›ﬂmalar› s›ras›nda müﬂterilerin nelerle karﬂ›laﬂabilecekleri
ve neler yapmalar› gerekti¤i konusunda bilgilendirme içeren toplam 11 bin adet broﬂür haz›rlanarak müteahhit firmalar›n
deste¤i ile yeni yat›r›m bölgelerindeki müﬂterilere da¤›t›lm›ﬂt›r. Müﬂteri bilgilendirme konusunda kurulan di¤er kalite
tak›m›n›n çal›ﬂmalar› sonucunda da gazl› hatlarda müﬂterilere yaklaﬂ›k kutu konulma zaman›n›n SMS ile bildirilmesi
uygulamas› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Da¤›t›m Hatlar› Tasar›m Birimi

Polietilen Hat ‹malatlar› (m)
1992
400
Polietilen Hat
‹malatlar› (m)

1993
90.090

1994

1995

288.660

213.510

1996
301.350

1997

1998

17.945

17.300

1999
35.305

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

20.987

19.930

12.607

76.893

119.146

414.410

242.968

486.409

Proje Grubu
2007 y›l› yat›r›mlar› kapsam›nda yat›r›m bölgesi projesi olarak 45 adet, k›sa
metrajl› iﬂler için 329 adet olmak üzere toplam 374 adet tatbikat projesi
haz›rlanm›ﬂt›r. Bu projelerin malzeme ihtiyaç listeleri de haz›rlanarak sat›n
alma talepleri oluﬂturulmuﬂ, haz›rlanan tüm projeler SAP'de tan›mlanm›ﬂt›r.
Böylece tüm projelerin planland›¤› gibi uygulanmas› ve bu sayede malzeme
yönetiminin de daha kontrollü olarak yap›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Yap›lan imalatlar,
projelerde planland›¤› gibi uygulanm›ﬂ, yat›r›m program› kapsam›nda bulunan
tüm binalar yerinde görülerek ve y›l içinde di¤er bölgelerden gelen talepler
de de¤erlendirilerek yaklaﬂ›k 39.000 adet bina sisteme tan›mlanm›ﬂt›r.
Pazarlama Sat›ﬂ Müdürlü¤ü'nün, soka¤›nda do¤algaz hatt› olmayan aboneler için talep etti¤i yaklaﬂ›k 600 adet etüdün
hepsi yerlerinde incelenerek cevaplanm›ﬂ ve 2007 y›l›nda etüt süreci de SAP'ye aktar›lm›ﬂt›r. 2008 y›l› yat›r›m program›nda
olan Mudanya ve Güzelyal› bölgelerindeki pazarlama faaliyetlerinin 2007 y›l› içinde baﬂlayabilmesi için gerekli olan
etütler yap›larak projeleri haz›rlanm›ﬂt›r. Bölgedeki tüm binalar sisteme tan›mlanarak abonelik sürecinin baﬂlamas›n›n
altyap›s› oluﬂturulmuﬂtur.

Bölge Regülatörü (adet)

Bölge
Regülatörü (adet)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1

8

12

3

2

1

10

-

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

7

-

1

-

13

27

10

22

1999

Harita Grubu
2007 yat›r›m bölgelerinin 500 km halihaz›r ve 500 km asbuilt kontrolleri
yap›lm›ﬂt›r. Yat›r›m bölgelerinde kadastro veya imar yolunun aç›k olmad›¤›
yerler için yap›lan aplikasyon say›s› 184 adettir. CBS (Co¤rafi Bilgi Sistemi)
projesi öncesinde yap›lan çal›ﬂmalar devam etmektedir. Aç›k kaz›, deplaseler
ve di¤er birimlerin harita hizmetleri (Vana gruplar›n›n ölçülmesi, Nilüfer Köy
aplikasyonlar›, kaz› izinleri vs.) de¤erlendirilmiﬂ, yat›r›m bölgelerinde ve gazl›
bölgelerde müﬂterilerin abone olmas›na göre sistemde tan›ml› olmayan bina
kodlar› SAP sisteminde oluﬂturulmuﬂtur. 2008 y›l› yat›r›mlar› için hâlihaz›rlar
al›mlar›, 2007 y›l› içinde harita müteahhidine verilerek haz›rlanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.
52-53

Sat›nalma Birimi
2007 y›l›nda 'Sat›nalma Birimi', malzeme tedari¤inde planlanan termine uyumu %96 oran›nda gerçekleﬂtirmiﬂtir. Ayr›ca
'Sat›nalma Birimi' malzeme gruplar›nda tedarikçi say›s› ortalama 3.47 olarak gerçekleﬂmiﬂ olup bu sayede teklif
al›mlar›nda rekabetçi bir ortam yarat›larak maliyetlerin optimum düzeyde tutulmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Sat›nalma Birimi
taraf›ndan 2004 y›l›ndan beri uygulanmakta olan 'Tedarikçi Performans›n› De¤erlendirme' sonuçlar›na göre tedarikçiler,
hedeflenen de¤erlerin üzerinde bir performans göstermiﬂlerdir. Tedarikçilere yönelik yap›lan sistem denetimleri
sonucunda tedarikçilerin iyileﬂtirmeye aç›k yönleri tespit edilerek geliﬂimlerine katk› sa¤lanm›ﬂt›r. 2007 y›l› içerisinde,
tedarikçiler ile birlikte üç kez ortak iyileﬂtirme faaliyeti gerçekleﬂtirilerek, kullan›lan malzemelerle ilgili iyileﬂtirmeler ve
maliyet düﬂürme çal›ﬂmalar› hayata geçirilmiﬂtir.

Paydaﬂlara Verilen E¤itimler
2007 y›l›nda da her y›l oldu¤u gibi iﬂ ortaklar›m›z olan sertifikal› firmalar ile her ay düzenli olarak toplant›lar yap›lm›ﬂt›r.
Toplant›larda piyasadaki geliﬂmeler paylaﬂ›lm›ﬂ, yeni uygulamalar hakk›nda yay›l›m sa¤lanm›ﬂ ve sorunlar›n çözüm
yollar› için görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunulmuﬂtur. Ayr›ca her ay bir e¤itim konusu belirlenerek sertifikal› firmalar›n ticari,
kiﬂisel ve teknik anlamda geliﬂimlerinin sa¤lanmas› hedeflenmiﬂtir.

2007 y›l›nda ay baz›nda verilen E¤itimler:

2007 y›l› içerisinde, Sabanc› Grubu ﬂirketlerinden Brisa A.ﬁ. firmas›nda da uygulanan ortak hizmetlerin sat›nalma
sürecindeki iﬂleyiﬂine yönelik k›yaslama faaliyeti gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu k›yas çal›ﬂmas› sonucunda ö¤renme faaliyeti
olarak Sat›nalma Birimi tedarikçilerinden iç müﬂterilerin memnuniyet düzeyini ölçmek amac› ile bir anket haz›rlam›ﬂ,
yap›lan anket sonucunda tedarikçilerden duyulan memnuniyet düzeyi %76 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Kayserigaz'›n Çal›k
Grubu bünyesine geçiﬂini müteakiben Bursagaz ve Kayserigaz Sat›nalma Birimleri aras›nda ortak sat›nalma sürecine
yönelik karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤i f›rsatlar› de¤erlendirilmiﬂ, 2008 y›l›ndan itibaren tespit edilen malzeme gruplar›nda sat›nalma
faaliyetlerinin ortak sinerji do¤rultusunda koordine edilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

94,70
99,00
98,08
98,40

2004 / 2005 / 2006 / 2007 Y›l› Tedarikçi De¤erlendirmesi

100,00

‹ç Tesisat E¤itimi
Firmalar için Cari Hesap ve Web Kredi Sunumu
Mühendis, Usta ve Kaynakç›lar için Teknik ﬁartname E¤itimi
EFQM Mükemmellik Modeli Bilgilendirme E¤itimi
Sertifikal› Firmalar için 2015 Projeksiyonu
Bursa'da Cihaz Servis Sektörünün Gelece¤i
Baca Bilgilendirme E¤itimi
Bursagaz ‹ç Tesisat Süreçleri
Firma Beklentilerinin Al›nmas›
EPDK Do¤algaz Sertifika Yönetmeli¤i
Kazan Dairesi ‹ç Tesisat› Projelendirme Esaslar›
Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Yönetmeli¤i ve
Deprem Vanas› Uygulamalar›

90,00
80,00
70,00

YETK‹L‹ F‹RMA SAYISI
49,11
49,97
49,20
49,19
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YIL

40,00
20,63
24,03
23,88
24,22

Puan

50,00

2004 Y›l› Ortalamas›
2005 Y›l› Ortalamas›
2006 Y›l› Ortalamas›
2007 Y›l› Ortalamas›

30,00

SAYI

2004

88

2005

176

2006

230

2007

267

20,00
10,00

Teknik Gezi ve E¤itimler
‹ç Tesisat personel yetkinliklerinin art›r›lmas› için 2007 y›l› içerisinde düzenlenen E¤itim ve Teknik Geziler:

0,00
Sevkiyat Puan›
(Hedef Min. 20)

Kalite Puan›
(Hedef Min.45)

Kriterler

Performans
Puan› (Hedef
Min.90)

• Kaynak Kontrol E¤itimi ve Sertifikaland›rma - Ovaakça EML

‹ç Tesisat Faaliyetleri

• BORUSAN Gemlik Tesisleri Ziyareti
YILLARA GÖRE TES‹SAT KABUL SAYILARI
(BBS)

PROJE ONAY SAYILARI
(BBS)

YIL

SAYI

YIL

SAYI

2004

30.378

2004

35.915

2005

62.125

2005

84.641

2006

70.178

2006

80.076

2007

58.326

2007

68.556

• SAN‹CA Kombi Üretim Tesisleri
• KALEKALIP Sayaç ve Regülatör Üretim Tesisleri
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‹ç Tesisat'ta Yenilikler
Do¤algaz ‹ç Tesisat Yard›m
Do¤algaz sektöründe ilklerin adresi Bursagaz, Türkiye'de bir ilk olan 'Do¤algaz ‹ç Tesisat Yard›m 7/24' hizmeti ile
abonelerine h›zl› çözüm konforunu yaﬂat›yor. 'Do¤algaz ‹ç Tesisat Yard›m 7/24' hizmeti kapsam›nda, Bursagaz'›n
yetkilendirdi¤i do¤algaz iç tesisat firmalar› Bursagaz abonelerine hizmet veriyorlar. Do¤algaz abonesinden bir ça¤r›
gelmesi ile birlikte 'Do¤algaz ‹ç Tesisat Yard›m 7/24' hizmetini veren ‹ç Tesisat Sertifikas› sahibi yetkili firma, abonenin
evine giderek sorunu tespit edip gerekli müdahaleyi yap›yor. Bursagaz taraf›ndan kontrol edilen 'Do¤algaz ‹ç Tesisat
Yard›m 7/24' hizmeti veren yetkili do¤algaz iç tesisat firmalar›, abonelerden gelen ar›za taleplerini en geç 1 saat içinde
de¤erlendirmeye al›yor. Do¤algaz tesisat› ustal›k belgesine sahip uzmanlar›n müdahale etti¤i ar›za sonucunda ürün
de¤iﬂimi gerekirse, yönetmeliklerde kabul edilen standartlara uygun malzeme ve ekipmanla ürün de¤iﬂimi sa¤lan›yor.

Firma De¤erlendirme
2007 y›l›nda sertifikal› firmalar, 2 ayl›k performanslar› göz önüne al›narak de¤erlendirilmiﬂ ve 2006 y›l›nda yap›lan
de¤erlendirmeler sonucunda ilk üçe giren firmalara, yap›lan törenle plaketleri takdim edilmiﬂtir.
2006 y›l›n›n ilk üç firmas› ﬂunlard›r:
1. EB Mühendislik
2. Uzuno¤lu Mühendislik
3. Atakan Mühendislik

Cari Hesaba Kredi Kart› ‹le Para Yat›rma
2007 y›l›na kadar cari hesaplar›na para yat›rma iﬂlemini sadece Bursagaz Genel Müdürlük Veznesi'nden yapan sertifikal›
firmalar, 2007’de yap›lan iyileﬂtirme faaliyetleri ile cari hesaplar›na web sitesi üzerinden günün her saati ve her yerden
kredi kart› ile para yat›rma imkan›na eriﬂtiler. Ayr›ca sertifikal› firmalar, Bursagaz tahsilat noktalar›ndan ve Bursagaz
müﬂteri merkezlerinden de ödeme yapabilmektedirler.
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187 Do¤algaz Acil Servis ekipleri taraf›ndan müﬂterilere verilen hizmetler, ayl›k yap›lan anketlerle de¤erlendirilmektedir.
Anket sonuçlar› do¤rultusunda hizmetlerdeki iyileﬂtirmeler planlan›p, uygulanmaktad›r.
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Do¤algaz Acil Servis 2007 Müﬂteri Memnuniyeti Anketi

100%

Do¤algaz Acil Servis
Do¤algaz abonelerinin güvenli bir ﬂekilde do¤algaz kullanabilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Do¤algaz Acil
Servis ekipleri, Bursa'da do¤algaza yönelik her ihbar› an›nda de¤erlendirmekte ve k›sa sürede müdahale ederek, güvenli
do¤algaz kullan›m›n› sa¤lamaktad›r. Do¤algaz Acil Servis ekipleri, Bursagaz abonelerine daha h›zl› ve güvenli hizmet
verebilmek için 4 farkl› bölgede toplam 18 ekip, 53 personel ve 12 araç ile faaliyet göstermektedir.

Memnuniyet Oran›

Hedef %95

Aral›k

‹ﬂletme Faaliyetleri

Ortalama

2007 Y›l› ‹hbar Say›lar› ve Ortalama Ulaﬂ›m Süreleri
Periyodik Bak›m Uyumu (Say›-Zaman)
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ULAﬁIM SÜRES‹
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Kalibrasyon Ünitesi
Bursagaz Sayaç Kalibrasyon Laboratuvar’›nda, konut kullan›c›lar›n›n sayaç kalibrasyonlar› y›llar baz›nda mevzuata uygun
olarak kalibre edilmektedir. 12 adet sayac›n test iﬂlemini ayn› anda gerekleﬂtirebilen laboratuvarda, ayr›ca 1 adet test
bank bulunmaktad›r.

2007 ‹yileﬂtirmeleri
Süreç mükemmelli¤ine ulaﬂmak ve süreç performans hedeflerini yakalamak amac›yla, y›l boyunca birçok iyileﬂtirme
faaliyeti planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Sistem Geliﬂtirme Müdürlü¤ü taraf›ndan 2007 y›l› boyunca toplam 27
adet iyileﬂtirme planlanm›ﬂ ve özel ekipler vas›tas›yla uygulanm›ﬂt›r.
Elektronik Sistem Faaliyetleri

Aylara Göre Sökülen Sayaç Verileri (G4-G6)

1) Hat Koruma Oran›
Hedef: %100
Koruma Oran›
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Hedef (G4-G6)

Her yat›r›m döneminde artan çelik hatt›n tamam› korunmaktad›r. Bunu sa¤lamak için mevcut katodik sistemi y›l içinde
gözlemlenir, eksikleri giderilir ve sürekli iyileﬂtirme yap›l›r.

2) Ölçüm Zaman› / 100 Nokta Say›s›
Hedef: 2,5
Katodik Ölçüm Süreleri
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20,00

Ölçüm Zaman› / 100 Nokta Say›s›

Katodik koruma ölçümleri, bir nokta için iki ayl›k periyotlarla y›lda iki defa yap›lmaktad›r. Söz konusu ölçüm dönemlerindeki
100 nokta için ölçüm süresi ortalama 1,88 gün olup, bu süre hedeflenen 2,5 günün alt›ndad›r.
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Depo ve Sevkiyat
Y›l içerisinde mevcut stok kodlar› gözden geçirilmiﬂ, kullan›c›lar›n ihtiyaçlar› göz önüne al›narak ve ilgililerle yap›lan
toplant›larda belirlenen ihtiyaçlar do¤rultusunda stok kodlar› düzeltilmiﬂtir. Stok takibi, el terminalleri ile daha etkin hale
getirilmiﬂ, sipariﬂe istinaden malzeme giriﬂi ve ç›k›ﬂ› iﬂlemlerinde kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. El terminalleri, envanter
al›narak lokal say›mlarda kullan›larak say›m› yap›lm›ﬂt›r. Nilüfer Köy depo alan› zemin tesviyesi yap›lm›ﬂ, ön kap› duvarlar›
tamamlanm›ﬂt›r.

Aylara Göre Ar›za Öncelik Saatlik Ortalamalar›
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SAP mm modülü raporlamalar›na, malzeme takibinde ihtiyaç duyulan raporlamalar belirlenerek uyarlamalar yap›ld›.
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• ZBGMM004 mm depo genel takip raporu
• ZBGMM006 mm iki tarih aras› malzeme hareket durumu

3

• ZWMBARKOD01 barkod yazma program›
• ZBGMM005 malzeme mükerrer/hatal› kay›t kontrolü

Hedefler;
1. Öncelik: 2 saat
2. Öncelik: 5 saat
3. Öncelik: 15 saat

‹ç ve d›ﬂ müﬂteri memnuniyeti kapsam›nda, depo'da bekleme süreleri kaydedilip ölçülmüﬂtür.

Elektronik sistemler, sundu¤u hizmet kalitesini art›rmak için yapt›¤› iﬂleri öncelik s›ras›na göre planlayarak hizmet
sunmaktad›r. Y›l içinde gelen talepleri karﬂ›lama süresi Bursagaz'›n hedeflerinin alt›nda kalmaktad›r.

Bak›m Uyum Oran› (Zaman - Say›)
Hedef: % 95
Bak›m Uyum Oran›
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Bak›m Uyum Oran›

Sene baﬂ›nda planlanan bak›mlar, bak›m periyotlar›na uyularak yap›lmaktad›r.
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‹ﬂe Alma
‹ﬂe alma sürecinde: kaynak de¤erlendirme, davet, birinci görüﬂme, e¤er olumlu ise kiﬂilik envanter test uygulamas›
‹K yönetimi taraf›ndan yap›lmaktad›r. ‹kinci ve üçüncü görüﬂmeler ise ihtiyaç belirten departman yöneticileri taraf›ndan
gerçekleﬂtirilmektedir. Böylece uygun aday›n tespitinde görüﬂ birli¤i sa¤lanmaktad›r. ‹ﬂe alma sürecinde, Kiﬂilik Envanter
Testi (Neo PI-R) uygulanmaktad›r. Tüm pozisyonlar için beklenen Neo PI-R de¤erleri belirlenmiﬂ olup bu de¤erler
aday›n Neo PI-R de¤erleri ile karﬂ›laﬂt›r›larak uygun adaylar belirlenmektedir. 2007 y›l›nda yap›lan iyileﬂtirme ile iﬂe
al›mlarda deneme süresi boyunca çal›ﬂan›n de¤erlendirilmesi ve deneme formu arac›l›¤›yla performans›n›n kay›t alt›na
al›nmas› sa¤lanmaktad›r. 2007 y›l›nda toplam 168 aday ile görüﬂülerek 20 iﬂe al›m gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

‹ﬂletme Teknikeri - Ad› Soyad›

‹nsan Kaynaklar›
80

Liderlik Konsepti
Bursagaz liderlik anlay›ﬂ›; temel de¤erler, liderlik vas›flar› ve liderlik yetkinlikleri üzerine kuruludur. Liderlik vas›flar›
Neo PI-R kiﬂilik envanteri ile, yetkinlikler ise 360 derece ile her y›l ölçülmektedir. 2004 y›l›nda vizyoner liderlik ve iﬂ
liderli¤i yaklaﬂ›m› mevcuttu. 2005 y›l›nda ise "out-task" uygulamas›na geçilmesiyle proje liderli¤ine geçilmiﬂtir. 2006
y›l›nda ise kariyer sisteminin kurulmas› ile a¤›rl›k vizyoner liderli¤e do¤ru kaym›ﬂt›r. 2007 y›l›nda kariyer adaylar›n›n
belirlenmesi ile yeni vizyoner liderler de tan›mlanm›ﬂt›r. Vizyoner lider; holding ve kurum stratejileri do¤rultusunda yeni
vizyon, strateji ve yaklaﬂ›m geliﬂtirebilecek ve çal›ﬂanlarda heyecan yaratabilecek, ayn› zamanda çal›ﬂanlar› harekete
geçirebilecek bir liderlik anlay›ﬂ›d›r. Bundan dolay› 2007 y›l›ndan itibaren mevcut liderlik yetkinliklerine "pazar odakl›l›k"
ve "geniﬂ bak›ﬂ aç›s› ve stratejik çeviklik" yetkinlikleri eklenmiﬂtir.
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Oryantasyon
Bursagaz'da iﬂe yeni baﬂlayan personelin ﬂirkete ve göreve uyumunu sa¤lamak amac›yla oryantasyon gerçekleﬂtirilmektedir.
2007 y›l›nda, süreçte s›çramal› bir iyileﬂtirme gerçekleﬂtirilmiﬂ olup sürecin iﬂleyiﬂi ﬂöyledir; Bursagaz ‹nsan Kaynaklar›
Oryantasyon Sorumlusu taraf›ndan Bursagaz el kitab› eﬂli¤inde öncelikle ﬂirket tan›t›lmakta, ard›ndan da bölümleri
temsil eden oryantasyon sorumlular› taraf›ndan bölüm/birimler tan›t›lmaktad›r. Oryantasyon süreci sonunda ise iﬂe
baﬂlayan kiﬂiye oryantasyon s›nav› uygulanarak birim baz›nda etkinlik de¤erlendirmesi yap›lmaktad›r.
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E¤itim
Mevcut ve gelecekteki yetkinlik gereksinimlerinin
karﬂ›lanmas›na yönelik olarak yönetsel ve uzmanl›k
yetkinliklerinin geliﬂtirilmesi için birey/bölüm/kurum baz›nda
belirlenen e¤itim ihtiyaçlar›na göre y›ll›k e¤itim katalo¤u
oluﬂturulmuﬂtur. E¤itim katalo¤unun oluﬂturulmas›nda
360 derece yönetsel ve uzmanl›k yetkinlikleri ile ÇMA
(Çal›ﬂan Memnuniyeti Anketi) sonuçlar› dikkate al›nm›ﬂt›r.

gerçekleﬂmiﬂtir. 2008 y›l›nda ise yetkinlik e¤itimlerinin
verilmesi ve e¤itim etkinli¤inin 360 derece de¤erlendirmesi
ile ölçüme baﬂlanmas› planlanm›ﬂt›r.
‹ngilizce e¤itiminin, konuﬂma ve yazma prati¤i a¤›rl›kl›
olmas› için profesyonel bir firma ile anlaﬂ›larak ﬂirket
bünyesinde kurslar verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. 34 personelin
kat›ld›¤› ingilizce e¤itimi 462 saat olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

Belirlenmiﬂ olan ﬂirket içi ve ﬂirket d›ﬂ› e¤itimlere iliﬂkin
olarak e¤itim konular›, yerleri ve içerikleri hakk›nda
kat›l›mc›lar ‹K taraf›ndan bilgilendirilmektedir. 2006 ve
2007 y›l›nda yönetsel ve uzmanl›k yetkinliklerini geliﬂtirici,
Kariyer Planlama ve Koçluk Süreçlerini destekleyecek
stratejik e¤itimlere a¤›rl›k verilmiﬂtir.

Kariyer Planlama
Gelecekte ihtiyaç duyulacak kadrolar›n, çal›ﬂanlar›n beklentileri dengelenerek, önceden haz›rlanmas› amac›yla
çal›ﬂanlardan geri bildirim al›nm›ﬂ ve buna göre kariyer planlama süreçleri tamamlanarak uygulamaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Bu süreçte ‹K strateji ve planlar›na göre mevcut, ihtiyaç duyulacak tüm pozisyonlar tan›mlanm›ﬂ ve bu pozisyonlar›n
nitelikleri ile yetkinlik k›lavuzlar› haz›rlanm›ﬂt›r. ﬁirketlerde dikey ve yatay yönde kariyer uygulanmas›na ilave olarak proje
ve ekip çal›ﬂmalar›n› önemseyen kariyer adaylar›, yönetsel alanda 21, proje yönetiminde 19 ve ekip liderli¤inde de 24
olmak üzere toplam 64 personelden oluﬂmaktad›r. Kariyer adaylar›n›n e-MBA e¤itimlerine baﬂlamas› için dan›ﬂman
firma ile görüﬂmelere devam edilmektedir. Tüm çal›ﬂanlar›n kariyer beklentileri anket ile al›narak yatay, dikey ve d›ﬂar›ya
e¤ilimler belirlenmiﬂ ve kariyer görüﬂmeleri yap›lm›ﬂt›r.

Kariyer aday havuzu ‹K politika, strateji ve hedefleri dikkate al›narak:
• 360 derece yönetsel ve uzmanl›k yetkinlikleri,
• Y›llar itibariyle Bireysel Performans De¤erlendirme sonuçlar›,
• Neo PI-R profillerinin mevcut pozisyon ve kariyer yapaca¤› pozisyona uyumu dikkate al›narak oluﬂturulmuﬂtur.

Bu kapsamda 2007 y›l›nda teknik, mesleki ve kiﬂisel
geliﬂim amaçl› toplam 73 adet e¤itim yap›lm›ﬂ olup, toplam
e¤itim saati 921 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. ﬁirket içinde e¤itim
ihtiyac›n›n daha etkin karﬂ›lanabilmesi için, gönüllülük ve
Neo PI-R uygunlu¤u esas al›narak, 20 kiﬂiden oluﬂan
"E¤iticiler Tak›m›" için gerekli e¤itimler sunulmuﬂtur.

2007 y›l›nda oluﬂturulan kariyer aday havuzu do¤rultusunda kariyer kartlar› bas›lm›ﬂ ve yedekleme planlar› haz›rlanm›ﬂt›r.
Kariyer adaylar›na kariyer sürecinde koçluk yapacak olan koç adaylar›n›n belirlenmesi için nitelik ve yetkinlik k›lavuzlar›
oluﬂturulmuﬂ, gerekli koçluk e¤itimleri verilmiﬂtir.

Koç adaylar›n›n seçiminde:
E¤iticiler Tak›m› ﬂirket içinde e¤itimler vermeye devam
etmektedir. 2007 y›l›nda e¤itimler bireyselleﬂtirilerek bireysel
e¤itim plan› oluﬂturulmuﬂtur. E¤itimin etkinli¤i ise e¤itim
sonras› yap›lan s›nav arac›l›¤› ile ölçülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
2007 y›l› e¤itim etkinlik ortalama puan› 81.18 olarak

• Koç yetkinliklerinin kurum ortalamas›
• Neo PI-R profilinin koçluk profili ile eﬂleﬂtirilmesi dikkate al›nmaktad›r.

Koçluk 360 Derece Yetkinlikleri

KOÇ YETK‹NL‹KLER‹

Kiﬂisel bütünlük

2007 E¤itim Saati Tablosu

Sonuç odakl›l›k
Rol model olma
Ö¤renmeye aç›kl›k

E⁄‹T‹M ADI
Yetkinlik E¤itimleri

2007 YILI E⁄‹T‹M
SAATLER‹
17,50

Teknik ve Mesleki E¤itimler

129,50

Yönetim Sistemleri E¤itimleri

282,30

SAP E¤itimleri

372,80

‹ngilicze E¤itimleri

462,00

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimleri
Acil Eylem Plan› E¤itimleri
Foto¤rafç›l›k E¤itimi
Toplam

De¤iﬂime aç›kl›k
Aciliyet bilinci
Aç›k iletiﬂim
Tak›m çal›ﬂmas›
Genel ortalama

21,00
9,00
24,00
1.318,10

Kariyer görüﬂmeleri, bireysel koçluk k›lavuzuna göre koçlar taraf›ndan de¤erlendirme raporlar›yla haz›rlanmaktad›r.
Kariyer görüﬂmelerinde kariyer adaylar›, vizyonlar›n› ve bu vizyonu gerçekleﬂtirmek için üstlendikleri rol ve sorumluluklar›
belirlemiﬂlerdir.
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PGS Ortalamas›

360 Derece De¤erlendirme Sistemi
Kariyer planlama sürecinin alt süreci olan 360 derece de¤erlendirme sistemi yönetsel ve uzmanl›k yetkinliklerinin
ba¤›ms›z kuruluﬂ taraf›ndan Üst-Eﬂde¤er-Ast ve kendisinin kat›l›m› ile de¤erlendirilmesidir. Yönetsel ve uzmanl›k
yetkinliklerinin çal›ﬂanlara geri bildirimi, kurumsal ortalamaya göre hangi noktada olduklar› ve geliﬂimleri için gerekli
bilgilendirmenin yap›lmas›na dayal›d›r. 2007 y›l›nda tüm çal›ﬂanlar›n iﬂ lideri oldu¤u düﬂünülerek 360 derece de¤erlendirme
"out-task", Bursagaz çal›ﬂanlar› dahil olmak üzere 235 kiﬂiye uygulanm›ﬂt›r. 360 derece de¤erlendirmesinde ortalaman›n
alt›nda kalan personele yetkinlik e¤itimleri planlanm›ﬂt›r.

YILLAR

PGS
ORTALAMASI

2004

303

2005

313

2006

358

2007

360

360 Derece Uzmanl›k Yetkinlikleri Tablosu

3,41

3,51

2007

3,59

3,52

3,53

3,55

3,43

3,56

3,48

3,60

3,56

3,59

3,69

3,57

3,61

3,51
3,45

3,55

360 Derece Yönetsel Yetkinlikler Tablosu

Objektif Analitik Güç

Tak›m Çal›ﬂmas›na Ba¤l›l›k
ve Güven Oluﬂturma

3,31

3,09

3,04

3,15

2,99

3,09

3,03

3,09

3,09

2006

3,41

3,48

3,55

3,42

3,51

3,45

2007

3,40

3,43

3,56

3,40

3,51

3,44

Genel Ortalama

Kiﬂileri Yönlendirme

3,08

3,05

Uygulanabilir Yarat›c›l›k

Kiﬂileri Geliﬂtirme

3,04

2005

Geniﬂ Bak›ﬂ Aç›s›

Kiﬂileri Etkileme

2004

Pazar Odakl›l›k

Amac›n Aç›kl›¤›

360 DERECE YÖNETSEL YETK‹NL‹KLER TABLOSU
(5 Üzerinden)

YILLAR

Bursagaz ﬁirket Bildirgesinin Güncellenmesi
19 May›s 2005 tarihinde yay›nlanan Bursagaz Manifestosu
gözden geçirilerek de¤erlendirilmiﬂ ve 24.09.2007 tarihinde
güncellenmiﬂtir.

Genel Ortalama

Kaynaklar› Yönetme

3,57

Pazar Odakl›l›k

Kaliteyi ‹zleme ve Muhafaza
Etme

3,53

Sorumluluk Alma

Hedeflere Ulaﬂma ve Çözüm

3,35

Planlama ve Zaman Yönetimi

Fonksiyonlararas› Fark›ndal›k

3,49

Kiﬂisel Bütünlük

Çat›ﬂma Yöntemi ve Empatik
Dinleme

2006

YILLAR

Bask›larla Baﬂaç›kma

Bilgiyi Analiz Etme
De¤erlendirme ve ‹rdeleme

UZMANLIK YETK‹NL‹KLER‹ 360 DERECE DE⁄ERLEND‹RME
(5 Üzerinden)

Çal›ﬂan Memnuniyeti Anketi
Çal›ﬂan alg›lamalar›, çal›ﬂan memnuniyet anketi arac›l›¤› 7P Think Thank ba¤›ms›z kuruluﬂu taraf›ndan iﬂ planlar›na
göre y›lda bir kez ölçülmekte ve çal›ﬂanlar›n %100 kat›l›m› sa¤lanmaktad›r. Sonuçlar›n çal›ﬂanlara yay›l›m› paylaﬂ›m
toplant›lar›, duyuru panolar› ve Bgportal yolu ile sa¤lanmaktad›r. Çal›ﬂan memnuniyeti anketi ile ölçülen parametreler;
iç iletiﬂim, çal›ﬂanlara verilen e¤itim, takdir ve iﬂ de¤erlendirme, iﬂ yeri koﬂullar› ve sosyal haklar, yönetim tarz›, Bursagaz
çal›ﬂan› olmaktan duyulan memnuniyet, iﬂ tatmini, kurum vizyon ve politikalar›, bölüm içi iﬂbirli¤i ve tak›m ruhu, ücret
politikalar›, ve müﬂteriye sunulan hizmettir. Anket uygulamas› sonucu elde edilen bilgiler de¤erlendirilerek çal›ﬂanlar›n
memnuniyet düzeylerinin art›r›lmas›na yönelik iyileﬂtirmeler geliﬂtirilir. EFQM Mükemmellik Modelini destekleyecek
ﬂekilde iletiﬂimin geliﬂtirilmesi ‹.K.K (‹letiﬂim Koordinasyon Kurulu), sosyal faaliyetleri, yenilik ve de¤iﬂimi art›rmak amac›yla
kurulan ‹novasyon ve De¤iﬂim Kulübü, Kayak Kulübü, Foto¤rafç›l›k Kulübü, Çevre Kulübü ve Kütüphane Kulübü halen
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Çal›ﬂan Memnuniyeti Anket Sonuçlar› Tablosu

3,12
3,06
3,57
3,57

3,56

ÇMA SONUÇLARI (10 Üzerinden)

3,48

2006

2005

2007

Genel

Norm
Kadro

Outsource

Genel

Norm
Kadro

Outsource

Genel

Norm
Kadro

Outsource

8,5

9,1

9,1

9,1

9,3

9,3

9,1

9,2

9,6

9

7,9

7,9

8,8

8,8

8

8,7

8,7

8,4

8,5

9,1

8,2

7,9

8,4

8,5

9

8,9

8,4

8,5

8,3

8,5

9,1

8,1

Kurum ve Vizyon Politikalar›

7,8

7,9

8,5

8,5

9,3

8

8,4

8,1

8,4

9,1

8,1

‹ﬂ Tatmini

8,4

6,7

9

7,8

8,5

8,5

8,2

8,1

8,4

9

7,8

Çal›ﬂanlara Verilen E¤itim

6,7

7,8

7,8

8,5

9

8,2

8

7,7

8,3

8,9

7,6

Yönetim Tarz›

7,4

7,4

8

8

8,3

7,9

7,9

7,5

8,1

8,9

7,6

‹ç ‹letiﬂim

6,5

6,5

7,5

7,5

8

7,9

7,9

7,5

8

8,8

7,6

‹ﬂyeri Koﬂullar› ve Sosyal Haklar

6,6

7

7,5

6,7

7,8

7,2

7,3

7,4

7,8

8,7

7,2

Genel

Norm
Kadro

Müﬂteriye Sunulan Hizmet

8,5

Bursagaz Çal›ﬂan› Olmaktan
Duyulan Memnuniyet
Bölümler ‹çi ‹ﬂbirli¤i ve Tak›m Ruhu

3,48

Performans Geliﬂtirme Sistemi
Tüm çal›ﬂanlara uygulanan performans geliﬂtirme sistemi dahilinde kullan›lan sözleﬂme, form içeri¤i bireysel ve kiﬂisel
hedeflerle birlikte y›ll›k iﬂ planlar›ndan oluﬂmaktad›r. Hedef belirleme ve de¤erlendirmelerin nas›l yap›lmas› gerekti¤i
konusunda Çal›k Holding taraf›ndan iletilen PGS görüﬂme k›lavuzu kullan›lmaktad›r. De¤erlendirme; y›lda 2 kez
hedeflerin, y›ll›k iﬂ planlar›n›n ve bireysel performans›n ﬂirket performans›n›n ortalamas›na göre de¤erlendirilmesi
ﬂeklindedir. PGS de¤erlendirmesi ile ilgili bireysel performans ç›kt›s› prim olarak verilmektedir. 2007 y›l›nda yap›lan
iyileﬂtirmeler kapsam›ndaki PGS görüﬂmelerinde uzlaﬂma sa¤lanmas› için hedef belirleme ve de¤erlendirme görüﬂmelerinin
‹nsan Kaynaklar› Bölümü Temsilcisinin kat›l›m›yla yap›lmas› ve uzlaﬂma ile sonuçlanmas› sa¤lanm›ﬂt›r. 2007 y›l›nda
"out-task" dahil toplam 251 personel ile görüﬂme yap›lm›ﬂt›r.

2004

‹ﬁ ALANLARI

Takdir ve ‹ﬂ De¤erlendirme

Outsource

7

6,6

6,7

7,5

7,2

7,3

7,2

6,4

7,2

8,3

6,5

Ücret Politikas›

5,8

5,8

4,9

4,9

5,9

6,3

6,3

4,8

6,6

7,9

5,8

Genel Ortalama

7,3

7,3

7,8

7,8

8,2

8

8

7,6

8,1

8,9

7,6
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‹nsan Kaynaklar› Bölüm Temsilcili¤i
Bursagaz, ‹K'da 2006 y›l› Temmuz ay›nda uygulanmaya baﬂlayan bölüm temsilcili¤i sisteminde ‹K uzmanlar›na
(iﬂe alma, bordrolama, beden dili, PGS, iletiﬂim, toplant› yönetimi, sunum teknikleri, özlü iﬂlemleri) e¤itimler verilerek
yetkilendirilmiﬂlerdir. Temsilciler üç ayl›k periyotlar ile iletiﬂim, güven, hizmeti zaman›nda gerçekleﬂtirme ve iﬂ yetkinli¤i
baﬂl›klar› alt›nda de¤erlendirilmekte ve hedef-gerçekleﬂme karﬂ›laﬂt›rmas› yap›larak bölüm temsilcileri için gerekli eylem
planlar› uygulanmaktad›r.

Sinema Kulübü - Sinema'n›n her yönünü incelemek, çal›ﬂanlar›m›za onu tan›tmak,
nitelikli filmler ineceleyip yorumlar yapmak, zaman zaman film setlerini ziyaret
etmek ve Kulüp Baﬂkan› Mehmet Fatih Bulut (Pazarlama & Sat›ﬂ) liderli¤inde
haz›rlayaca¤›m›z çeﬂitli projelerle sinema kültürüne farkl› bir pencereden bakmay›
hedefliyoruz.

Bölüm Temsilcilli¤i De¤erlendirme Anket Sonuçlar› Tablosu

BÖLÜM
TEMS‹LC‹S‹

Tiyatro Kulübü - Sanat›n büyük güçlükle ayakta durabildi¤i ve hatta profesyonel
tiyatro gruplar›n›n bile paras›zl›k nedeni ile sahne kapat›ld›¤› ülkemizde, dinç, aktif
ve dinamik çal›ﬂanlar olarak bu kulüpte, Kulüp Baﬂkan›m›z Zeynep Tu¤ba Sevgi'nin
(Pazarlama & Sat›ﬂ) liderli¤inde ekip olarak haz›rlayaca¤›m›z çeﬂitli projelerle tiyatro
sanat›na olan ilgiyi biraz daha geliﬂtirmeyi hedefliyoruz. Tiyatro kulübü sene sonunda
Bursagaz E¤itim Gönüllüleri Derne¤i yarar›na bir oyun sergileyecektir.

01.01 - 30.06.2007 DÖNEM‹ BÖLÜM TEMS‹LC‹S‹ DE⁄ERLEND‹RME ANKET SONUCU
(10 Üzerinden)
‹LET‹ﬁ‹M

GÜVEN

H‹ZMET‹ ZAMANINDA
GERÇEKLEﬁT‹RME

‹ﬁ YETK‹NL‹⁄‹

A

7,34

8,90

7,98

6,95

B

7,38

8,11

7,74

6,83

C

7,92

8,55

8,30

7,63

D

8,76

9,33

9,10

8,76

Bursagaz, Çal›ﬂanlar›n›n Sosyal ve Kürtürel Aktivitelerini (SOKAK)
Sergileyece¤i Bir Platform Oluﬂturdu.
SOKAK Nedir?
‹ﬂ hayat›, yaﬂam›m›z›n büyük bir bölümünü oluﬂtururken, sosyal aktiviteden, özel yaﬂam›m›za kadar daha az zaman ay›rmam›za
sebep olmakta. Büyük bir bütünün küçük parçalar›na kadar en ince ayr›nt›s›yla öngörüp çal›ﬂma ortam›nda yaﬂanan stres ve
yorgunlukluklardan bir an için bile s›yr›lmam›z› sa¤layacak, çal›ﬂanlar›m›z›n ilgi alanlar›n› geniﬂleterek farkl› faaliyetler gerçekleﬂtirmek
amac› ile Genel Müdürümüz Ertu¤rul Alt›n'›n da deste¤iyle çal›ﬂanlar›m›z›n taleplerine göre ﬂirketimize katma de¤er sa¤layacak
dokuz kulübün yer ald›¤› Sosyal ve Kültürel Aktiviteler kulübüdür.

SOKAK'›n Amac› Nedir?
Bursagaz bünyesinde kurulan toplam 9 kulüpten oluﬂan sosyal ve kültürel aktiviteler kulübünün amac›; ﬂirket ve çal›ﬂanlar› aras›nda
sinerji yaratmak ve iﬂ d›ﬂ›nda farkl› faaliyetlerde bir araya getirmek. Sosyal ve kültürel iliﬂkilerin geliﬂmesine katk›da bulunup,
BURSAGAZ sosyal aktivite kültürünün oluﬂmas›n› ve çal›ﬂanlar taraf›ndan benimsenmesini sa¤lamak.
SOKAK ile, ﬂirket içinde çok fazla iletiﬂimde bulunmayan departmanlar›n, gerçeleﬂecek faaliyetler sayesinde günlük iﬂ yo¤unlu¤u
esnas›nda birbirlerine daha toleransl› olmalar› ve destek sa¤lamalar›, ﬂirket içinde uyum,motivasyon ve ekip performanslar›n›n artmas›
hedeflenmekte.
SOKAK bünyesinde yer alan klüpler ve faaliyet alanlar›na göz atal›m...
SOKAK Baﬂkan› (Nihal Bütün-Pazarlama & Sat›ﬂ) - SOKAK oluﬂumunu kulüp baﬂkanlar› ile en iyi ﬂekilde koordine edilebilmesi için,
her ay yap›lacak toplant›lara baﬂkanl›k eder, kulüp baﬂkanlar› taraf›ndan oluﬂturulan faaliyet planlar›n›, bütçelerini de¤erlendirir ve
tüm kulüplerin ekip performanslar›n› ölçer.

Okuma Kulübü - Hani denir ya, örne¤in ev taﬂ›n›rken, eﬂyalar toplan›rken, "bari haz›r taﬂ›n›yorken
bir elden geçirelim, eskileri, kaybolmuﬂlar›, gözden kaçm›ﬂlar›"...‹ﬂte o hesap...Devir sanal dünyan›n
elinde iken belkide zor olan› baﬂarmak istiyoruz. Kulüp Baﬂkan›m›z Fatma Y›lmaz (‹nsan Kaynaklar›)
liderli¤inde sizlerin okuma al›ﬂkanl›¤›n› tekrar canland›rmay› ve okuduklar›n›z› paylaﬂarak okuma
kültürünü artmay› hedefliyoruz.
Foto¤rafç›l›k Kulübü - Her sanat dal›nda oldu¤u gibi foto¤raf konusunda da emek ve zaman harcayarak
kendimizi geliﬂtirip foto¤rafç›l›¤›n gerçek anlamda bir tecrübeye dönüﬂtürülmesinin, yani içselleﬂtirilmesi
için, Kulüp Baﬂkan› Murat Çokeker'in (Bilgi Sistemleri) liderli¤inde foto¤raf›n farkl› boyut kazanarak
daha geniﬂ bir çal›ﬂan kitlesine yay›lmas›n› hedefliyoruz. Foto¤rafç›l›k kulübü Bursagaz E¤itim Gönüllüleri
Derne¤i yarar›na 25.02-02.03.2008 tarihleri aras›nda foto¤raf sergisi açm›ﬂt›r.
Kayak Kulübü - Türkiye sahip oldu¤u da¤lar› ile dünyan›n say›l› kayak ülkelerinden biridir. Ancak bu
potansiyel bugüne kadar verimli bir ﬂekilde de¤erlendirilememiﬂtir. Bunun en önemli nedeni kayak
sporuna gerekli yat›r›m›n yap›lmam›ﬂ olmas›d›r. Kayak kulübü olarak, baﬂkan›m›z Tu¤çe Balar›s›
(Pazarlama Sat›ﬂ) liderli¤inde kayak sporuna hak etti¤i de¤erin verilmesini sa¤lamay›, yap›lan çal›ﬂmalarla
bu konuda ki eksikleri gidermeyi ve taleplere cevap vermeyi hedefliyoruz. Bu oluﬂum sayesinde kayak
yapan, yapmak isteyen ve bu spora gönül veren tüm çal›ﬂanlar›m›za imkanlar sa¤lanacakt›r. Ayr›ca
kayak kulübü yaz aktivitelerini, buz pateni ve su kaya¤› ile yapmay› planlamaktad›r.
Tenis Kulübü - Düzenli pratik yapma al›ﬂkanl›¤› kazand›ran, çal›ﬂma disiplini kavram›n› geliﬂtiren,
sorumluluk anlay›ﬂ› getiren, y›lmamay›, sürekli mücadele etmeyi, stresle nas›l baﬂa ç›kaca¤›n›z› ö¤reten
ve daha bir çok fayda sa¤layan sporun Kulüp Baﬂkan›m›z Gökalp Kaman (Elektronik Sistemler)
liderli¤inde do¤ru bir ﬂekilde tan›t›lmas›n› ve böylece çal›ﬂanlar›m›z›n fiziki e¤itimini ve spor kabiliyetlerini
geliﬂtirmeyi hedefliyoruz.
‹novasyon Kulübü - ﬁirketimizde öncelikle inovasyonun kurumsal kültürümüze yerleﬂtirilmesi amac› ile yola ç›karak Kulüp Baﬂkan›m›z
Göknur Murathan (‹nsan Kaynaklar›) liderli¤inde sürekli iyileﬂtirme mant›¤› çerçevesinde yenilikçi hizmetler oluﬂturmay›, de¤iﬂim,
geliﬂim ve yenilik kavramlar›n›n önemine inanarak de¤er zinciri içerisinde gelen inovatif iyileﬂtirme önerilerini, fikirleri de¤erlendirerek;
uygulanabilir olanlar› hayata geçirmeyi hedefliyoruz. ‹novasyon kulübü, kulüp üyelerine "‹novasyon Teknikleri" hakk›nda e¤itim
olanaklar› sa¤layarak, çal›ﬂanlar›m›z›n kiﬂisel geliﬂimlerine katma de¤erde bulunmuﬂtur. Ayr›ca kulübümüz Nisan ay›nda bu konuda
ödül alm›ﬂ bir kuruluﬂ ile benchmark çal›ﬂmas› yaparak faaliyetlerine yeni bir yaklaﬂ›m kazand›racakt›r.
Folklor Kulübü - Halk danslar›n›n ve müziklerinin birer sahne sanat› olarak yeniden ele al›nmas› ve bu alanda Kulüp Baﬂkan›m›z
Nihan Yalç›n (Sistem Geliﬂtirme) liderli¤inde Anadolu kültürünü, ezgilerini, müzi¤ini, dans›n›, kostümünü ve el iﬂini en iyi ﬂekilde
sergilemeyi ve alternatif gösteri formlar›n› haz›rlayarak çeﬂitli faaliyetler ile sunulmas›n› hedefliyoruz. Folklor kulübü, sene sonunda
E¤itim Gönülleri Derne¤i yarar›na sergilenecek bir oyunda, gösteri gerçekleﬂtirecektir.
Do¤a Sporlar› Kulübü - Da¤c›l›k ve Do¤a sporlar›n› tan›t›p geliﬂtirmek, üyelerin bu spor sayesinde daha sa¤l›kl› bir beden ve ruh
yap›s›na sahip olmalar›n› sa¤lamak, çevre bilincini geliﬂtirerek çevrenin korunmas›na katk› sa¤lamak ve üyeler aras›nda sevgi,
kardeﬂlik ve dayan›ﬂmay› güçlendirmeyi hedefliyor. Do¤a Sporlar› Kulübü Baﬂkan› Gülbek Kaya (Pazarlama & Sat›ﬂ) liderli¤inde
insanlar›n enerjisini ve kan dolaﬂ›m›n› art›rmak, duyular›n› keskinleﬂtirmek, k›sacas› yaﬂlanmay› durdurmak için kliniklerin 'Da¤
Havas› Tedavisi' uygulad›klar› günümüzde; "Bursagaz Do¤a Sporlar› Kulübü" bizlere yaﬂad›¤›m›z kentte düzenleyece¤i etkinliklerle
eﬂsiz güzelliklerden ve do¤an›n temiz havas›ndan istifade etme f›rsat›n› sunuyor. Bursagaz çal›ﬂanlar› için kurulan kulüplerimize,
sadece biraz zaman ay›rmak bile yetiyor. Geçirecekleri güzel saatler, sa¤layaca¤› motivasyon ve daha fazlas›n›n çal›ﬂanlar›m›zda
yarataca¤› katma de¤er Bursagaz için paha biçilemez.
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ISO 27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sisteminin Kurulmas›
‹ﬂ süreklili¤i, gizlilik, bilgi yönetimi risklerini azaltma ve yönetebilme ad›na ISO 27001 Kas›m 2006'da Bilgi Güvenli¤i
Yönetim Sistemi çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Bu kapsamda:
• Yap› ve ihtiyaçlar analiz edilmiﬂ, binada fiziksel ve organizasyonel güvenlik denetimi yap›lm›ﬂ,
• Bilgi Güvenli¤i ekibi oluﬂturulmuﬂ, ortak prosedürler var olan sistem ile entegre edilmiﬂ,
• Bilgi varl›¤› envanteri ç›kar›lm›ﬂ ve her bir bilgi varl›¤› üzerinde riskler,
tehditler ve zay›fl›klar tespit edilmiﬂ,
• Risk analizleri yap›lm›ﬂ ve risk de¤erlendirme metodolojisi belirlenmiﬂ,
• Yap›lan iyileﬂtirmeler ve ek kontroller ile risk puan› kabul edilebilir risk seviyesine çekilmiﬂ ve
kullan›c› bilinçlendirme e¤itimleri verilerek, bilgi güvenli¤i bilincinin tüm kuruma yay›l›m›
sa¤lanm›ﬂt›r.

Bilgi Sistemleri
Bilgi Yönetim Politikas› ve Stratejisi
Bursagaz'›n bilgi yönetim politikas›, bilgiyi üretmek ve kullan›ma sunmak üzerine kurulmuﬂtur. Bu politika ›ﬂ›¤›nda,
kurum bünyesinde bilinç oluﬂturmak ve sistemler kurmak, bilgi yönetim stratejisi olarak belirlenmiﬂtir. Bu stratejiye
ba¤l› olarak bilgiyi üretme, depolama, koruma, s›n›fland›rma, eriﬂilebilirli¤ini sa¤lama ve kullan›ma sunma faaliyetleri
Bursagaz bünyesindeki Bilgi Sistemleri Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir.
Bursagaz Bilgi Güvenli¤i Politikas›
Bursagaz bilgi güvenli¤i politikas›, kurum bünyesinde yürütülen bilgi güvenli¤i yönetim sistemi çal›ﬂmalar›n›n kapsam›n›,
içeri¤ini, yöntemini, mensuplar›n›, görev ve sorumluluklar›n› ve uyulmas› gereken kurallar› içeren bir sistemdir.
Politika ve sistemler ›ﬂ›¤›nda 2007 y›l›nda gerçekleﬂtirilen projeler ve iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›:

2007 PROJELER‹

2007 Nisan ay›nda yap›lan belgelendirme tetkiki sonucunda uluslararas› sertifikasyon
Bursagaz Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi'nin gerekli kriterleri karﬂ›lad›¤› SGS taraf›ndan
onaylanm›ﬂt›r.
Blog Projesi
Tüm çal›ﬂanlar›n fikirlerini özgür bir ﬂekilde di¤er çal›ﬂanlar ile paylaﬂabilece¤i ve
yorumlayabilece¤i aç›k bir iletiﬂim ortam›n›n oluﬂturulmas› amac› ile Bursagaz
kurumsal blog'u Mart 2007'de hayata geçirildi. Bursagaz kurumsal blog'unda tüm
çal›ﬂanlar yaz› yay›nlayabilmekte, fikir ve düﬂüncelerini paylaﬂabilmekte ve yay›nlanm›ﬂ
yaz›lara yorum yazabilmektedir.
Kurumsal Karne Projesi
Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) ile takip edilen kurumsal verilerin SAP
ortam›nda izlenmesi amac› ile SAP SEM Kurumsal Karne uyarlamas› yap›ld›. Çal›k
Holding ile birlikte gerçekleﬂtirilen projede, 98 adet say›sal gösterge Aral›k 2007'den
itibaren SAP üzerinde izlenmeye baﬂlanm›ﬂt›r.

Abonelik ve iç tesisat süreçlerinin SAP (IS-U)
üzerine taﬂ›nmas› için kavramsal çal›ﬂmalar›n
tamamlanmas›.
SAP BW modülü için gerekli altyap› ve server
kurulumlar›n›n yap›lmas›.
Nakit Ak›ﬂ Bilgi Sistemi’nin kurulmas›.
RF EL terminallerinin SAP (R3) ile entegre bir
ﬂekilde kullan›ma geçmesi.
Veznelerde fatura barkod okuyucu sistemine
geçilmesi.
Felaket durumlar›n›n yönetilebilmesi amac› ile
Disaster Center kurulmas›.
Firewall’lar›n ikili ve yedekli yap›ya geçirilerek
etkinli¤inin art›r›lmas›.
Birden fazla sunucunun sanal ortamda ikili ve
yedekli olarak bir arada kullan›ld›¤› server
(Vmware) teknolojisine geçilmesi.
Ortak printerlar›n kullan›lmaya baﬂlanmas› ve
outsource edilmesi.
Güvenli ve yüksek h›zl› uç nokta ba¤lant›lar› için
network altyap›s› ve teknolojisinin
kurulmas›.(SHDSL)
SAP R3 ile MS Outlook’un entegre edilmesi ve
sat›nalma sipariﬂleri ve birim talepleri gibi
iﬂlemlerin mail ile gerçekleﬂtirilmesi.

EMKAS Projesi
EMKAS projesi ile dijital suret sistemi uygulanarak faturalar›n
ikinci nüshalar› dijital olarak saklanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu proje
ile ayl›k ortalama 300.000 adet faturan›n bas›lmas›ndan do¤an
maliyet ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.

Gaz açma ve kesme iﬂlemlerinin el terminalleri
ile yap›lmas›.
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Bilgi Sistemleri Müdürlü¤ü ‹yileﬂtirmeleri
Süreç mükemmelli¤ine ulaﬂmak ve süreç performans hedeflerini yakalamak amac› ile y›l boyunca birçok iyileﬂtirme
faaliyeti planlanmakta ve ekipler kurularak hayata geçirilmektedir. Bilgi Sistemleri Müdürlü¤ü taraf›ndan 2007 y›l›
boyunca 7 tanesi s›çramal› iyileﬂtirme olmak üzere; 48 adet iyileﬂtirme planlanm›ﬂ ve hayata geçirilmiﬂtir. Yap›lan
iyileﬂtirmelere, lojistik faaliyetlerinde RF yetene¤ine sahip el terminallerinin kullan›lmaya baﬂlanmas›, Firewall sisteminin
cluster yap›ya geçirilmesi, sanayi aboneleri SAP entegrasyonu ve paydaﬂlarla yap›lan veri al›ﬂveriﬂinde güvenli FTP
altyap› uygulamas›na geçilmesi gibi örnekler verilebilir.
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En aktif ay olan Kas›m 2007'de 269.402 sayfa gönderildi.
Ayl›k gönderi ortalamas›: 206.539 sayfa
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Mali ‹ﬂler
2007 y›l›n›n ilk yar›s› Türkiye için seçim belirsizli¤i ile baﬂlad›. Seçim belirsizli¤ine ra¤men global piyasalardaki nakit
bollaﬂmas› ve geliﬂmekte olan piyasalara ilginin artmas›n›n ekonomiye olumsuz yans›mas› gözlenmemiﬂtir. Y›la 50 $
civar›nda baﬂlayan petrol fiyatlar› rekor art›ﬂlar göstererek y›l› 95 $'dan kapatm›ﬂt›r. Petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ ve YTL'deki
h›zl› de¤er art›ﬂ› 2006'da 32,9 mia.$ olarak gerçekleﬂen cari aç›¤›n 2007'de 38 mia.$ olarak gerçekleﬂmesine yol
açacakt›r. Y›l›n ikinci yar›s›nda ABD piyasalar›nda ortaya ç›kan mortgage krizi ABD ekonomisi ile beraber "sub-prime"
piyasalarda iﬂlem yapan pek çok uluslararas› finans kuruluﬂunu olumsuz etkilemiﬂ, dünyan›n önde gelen finans
kuruluﬂlar›nda gerçekleﬂen mortgage zararlar› 60 mia.$'› geçmiﬂtir. Bu durum 2001 resesyonu sonras› baﬂlayan büyüme
olgusunun sona erdi¤ine dair iﬂaretler vermiﬂtir. Mortgage krizinin ABD ekonomisinde bir resesyona yol açaca¤›
muhakkakt›r. Tüm bu olumsuz geliﬂmelere ra¤men ihracat rakam› yeni bir rekor k›rarak bir önceki y›la göre %23,5
artm›ﬂ ve 105.925 mio.$'a ulaﬂm›ﬂ, GSMH'da %5,5'lik büyüme sa¤lanm›ﬂt›r. Bu da Türkiye ekonomisinin k›r›lganl›¤›n›n
azalm›ﬂ oldu¤unun bir göstergesidir.
2008 y›l›nda da aﬂ›r› de¤erli YTL yüksek petrol fiyatlar›, global bir kriz haline gelen ABD'deki mortgage ve giderek
yükselen cari aç›k ekonomik gündemi meﬂgul etmeye devam edecektir. Küresel likidite bollu¤unun sona erdi¤ini
söylemek için erken olmakla beraber kredi imkânlar›n›n eskisi gibi rahat olmayaca¤› çok aç›kt›r. 38 mia.$'a yaklaﬂan
cari aç›¤›m›z›n finansman›n›n sa¤lanabilmesi aç›s›ndan önemli olan net kredi al›mlar›n›n pozitif seyrini sürdürmesidir.
Yani kredilerin oldu¤u gibi yenilenmesi de yeterli olmayacakt›r. Cari aç›ktaki art›ﬂ e¤ilimi, kredi giriﬂlerinin ç›k›ﬂlar›ndan
fazla olmaya devam etmesini gerektirmektedir. Yurtd›ﬂ›nda bankalardan gelmeye devam eden zarar aç›klamalar›
sonras›nda yerli bankalar›n finansman imkânlar› uzunca bir süre rahat olmayacak ve bu da kredi büyümesi konusunda
s›k›nt› do¤uracak gibi gözükmektedir. Di¤er yandan 2007 y›l›nda 19 mia.$'› bulan do¤rudan yabanc› yat›r›m›n›n 2008'de
de bu rakam› aﬂmas› beklenmektedir. Bu ise son durum itibari ile %65 civar›nda olan DYY'n›n cari aç›¤› karﬂ›lama
oran›n›n fazla de¤iﬂmeyece¤ini düﬂündürerek sa¤l›kl› bir geliﬂime iﬂaret etmektedir. 2007'nin tüm Bursagaz ve Mali
‹ﬂler Müdürlü¤ü için en önemli geliﬂmesi ﬂirketin %39.90'n›n Almanya'n›n 5. büyük enerji ﬂirketi olan EWE' ye sat›lmas›
olmuﬂtur. Bu kapsamda finansal raporlamalar›n UFRS'ye uyumlu olmas› ﬂart› do¤muﬂ ve Nisan 2007'de UFRS baz›nda
ilk raporlama al›nm›ﬂt›r. Etkin maliyet muhasebesi yap›lmas› için CO modülü kapsam›nda gider bütçeleri ﬂeflik baz›nda
haz›rlanm›ﬂ ve raporlanm›ﬂt›r. Ayr›ca her ay sonu mali gerçekleﬂmeler, bütçe ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak takip edilip
raporlanm›ﬂt›r. Bütçenin önümüzdeki y›ldan itibaren SAP ile entegre gerçekleﬂtirilmesi amac›yla BPS modülü 2008
y›l›nda devreye al›nacak olup, bütçenin yap›s› holding SAP ekibine anlat›lm›ﬂt›r. Holding'in kurumsal karne sistemini
benimsemesine paralel, kurumsal karne'de finansal perspektifin haz›rl›klar› yap›larak KPI'lar (Performans Gösterge)
belirlenmiﬂtir. Yine holding ile entegre çal›ﬂmalar kapsam›nda A¤ustos 2007 itibariyle yönetim kurulu raporlar› BW
üzerinden yay›nlanm›ﬂt›r.
Ayr›ca sanayi müﬂterilerinin fatura tahakkuklar›n›n ve banka
tahsilatlar›n›n entegrasyonla gelmesi amac›yla sanayi
modülü devreye al›nm›ﬂ, bankalardaki hesaplar›m›z› online izlememizi sa¤layacak olan NABS projesi 9 banka ile
çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
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Son Söz...
Yo¤un ve baﬂar›l› bir y›l› geride b›rak›yoruz. Bursa halk›na dünya standartlar›nda hizmet sunma hedefi ile sürdürdü¤ümüz
çal›ﬂmalar›m›z sürekli artan bir h›zla dört y›ld›r devam ediyor. 2008 y›l›nda da mükemmellik modeli yönetim anlay›ﬂ›m›z
çerçevesinde yeni hedefimiz "Avrupa Kalite Ödülü" sürecinde yer almak.
Söz verdi¤imiz üzere, 2008 y›l› sonuna kadar lisans alan›m›z içerisinde bulunan tüm bölgelerde do¤algaz altyap›s›n›
tamamlam›ﬂ olmay› hedefliyoruz. 2008 y›l› sonunda, Bursa'n›n yüzde 98'inde do¤algaz altyap› çal›ﬂmalar›n› tamamlayaca¤›z.
2007 y›l›, abonelik ve do¤algaz kullan›c›s› say›s› aç›s›ndan hedeflerimizi tutturdu¤umuz bir y›l oldu. 2008 hedeflerimizi
ise daha da yükselttik. 2007 y›l›nda 594 binin üzerinde olan abone say›m›z› bu y›l 40 bin daha art›rmay› ve 634 bini
aﬂmay› hedefliyoruz. 2008 y›l› yat›r›m planlar›m›z aras›nda da¤›t›m ﬂebekesinin durumunu izlemek, temin ve tedarik
kalitesini üst seviyede tutmak amac› ile bir yönetim sistemi kurmak yer al›yor. Merkezi donan›m ve uygulama yaz›l›mlar›n›
2008'in Temmuz ay› içerisinde tamamlamay›, planlad›¤›m›z SCADA sistemi kapsam›nda y›l sonuna kadar Gürsu ve
ﬂehir besleme hatlar›n› ve da¤›t›m a¤› üzerindeki 5 adet regülasyon ve hat vanas›n› izlenebilir ve kontrol edilebilir hale
getirece¤iz. 2009 y›l› yat›r›mlar›nda ise SCADA, GIS ve SAP sistemleri yap›sal olarak birbirleri aras›nda interaktif veri
yönetimi gerçekleﬂtirecektir. Yine 2008 y›l› yat›r›m planlar›m›z içerisinde yer alan bir di¤er proje ise Nilüfer köy
yerleﬂkesinde kurulacak olan Mudanya ve Nilüfer Köy Ana ‹stasyonu, Mudanya ve civar›n› besleyecek olan 150.000
Sm3/saat kapasiteli istasyon 30 y›ll›k projeksiyon baz al›narak kurulacakt›r. Ayr›ca, 800.000 Sm3/saat kapasiteye sahip
Nilüfer Köy Ana ‹stasyonu tüm ﬂehrin endüstriyel, sanayi ve nüfus art›ﬂ oranlar› esas al›narak planlanm›ﬂ ve Ekim ay›
içerisinde tamamlanmas› hedeflenmektedir.
2007 y›l›nda, Bilgi Sistemleri altyap› çal›ﬂmalar›nda önemli geliﬂmeler kaydettik. 2006 y›l›ndan bu yana kullanmakta
oldu¤umuz SAP mySAP Business Suite sistemini 2 ay gibi bir sürede sorunsuz olarak SAP ECC 6.0 versiyonuna taﬂ›d›k.
SAP'nin sektörel çözümlerinden birisi olan IS-U (Industrial Solution for Utilities) ürününü kullanmaya yönelik çal›ﬂmalar›m›z
devam etmektedir. Bu proje hayata geçti¤i zaman halen ABYS sistemi üzerinde devam eden abonelik ve iç tesisat
süreçlerini mevcut SAP sistemine taﬂ›yaca¤›z ve sektörde kullan›lan en kapsaml› SAP sistemine sahip olaca¤›z.
Çal›ﬂmalar›m›z› 2008'in Temmuz ay›nda tamamlamay› planl›yoruz. 2008 y›l›nda ayr›ca IP TV projesini hayata geçirmeyi
planl›yoruz. Bu proje ile Müﬂteri Merkezlerimiz ve Tahsilat Bürolar›m›zda yer alacak plazma ekranlar arac›l›¤› ile
yapaca¤›m›z kapal› devre yay›nlarla d›ﬂ ve iç müﬂterilerimize ulaﬂmay› hedefliyoruz. 2007 May›s ay›ndan bu yana
Bursagaz taraf›ndan haz›rlanan ücretsiz olarak Bursal›lara arma¤an edilen ve bir kent kültürü ve yaﬂam dergisi olan
"Mavi Yeﬂil" dergimiz 2008 y›l›nda da yay›n hayat›na devam ediyor olacak.
Bizim için müﬂteri memnuniyeti çok büyük önem taﬂ›yor. Her y›l düzenli olarak gerçekleﬂtirdi¤imiz Müﬂteri Memnuniyeti
ve Toplumsal Fayda Araﬂt›rmalar› bu yönde önemli bir aﬂama kaydetti¤imizi gösteriyor. 2008 y›l›nda memnuniyet düzeyi
araﬂt›rmalar› için hedeflerimizi bir önceki y›la göre daha da yüksek tuttuk. Müﬂteri Memnuniyeti ve Toplumsal Fayda
Genel Memnuniyet düzeyinde %85, Çal›ﬂan Memnuniyeti Genel Memnuniyet düzeyinde ise %89 seviyelerine ulaﬂmay›
hedefliyoruz. ‹nsan Kaynaklar› alan›nda e¤itim ve yönetim çal›ﬂmalar›m›z da devam ediyor. Dikey ve yatay yönde kariyer
uygulamalar›na paralel olarak proje ve ekip çal›ﬂmalar›n› sürdürüyoruz. Kariyer adaylar›m›za, 2008 Nisan ay›ndan
itibaren e-MBA e¤itimi vermeyi planl›yoruz.
Baﬂar›lar›m›z, bizi yeni baﬂar›lar için motive ederken ayn› zamanda da elde etti¤imiz sonuçlar geçen dört y›l›n yorgunlu¤unu
unutturuyor. 2008 y›l›nda, yeni baﬂar›lar elde etmek ve bu baﬂar›lar›n getirece¤i hakl› gururu sürdürmek için h›z›m›z›
kesmeden çal›ﬂmaya devam edece¤iz.
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