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�nsanlığın ilk zamanlarından bugüne dünya üzerinde
birer “harika” olarak anılan eserler…
O eserlerde var olan yaratıcılık, insan beyninin ve bedeninin gücü.
En önemlisi, imkansızı başarma arzusu… Geçmişten bugüne ve bugünden gelecek
kuşaklara ulaşacak bir dünya mirası. Hayatı, yaşanan çevreyi ve insanı mutlu kılan; kendisi
ile gurur duymasını sağlayan bu eserlere modern çağın bazı kurumları da destek veriyor.
Çevre duyarlılığı, yaratıcı çözümleri ve hayata katkıları ile.
Tıpkı BURSAGAZ gibi...
The works of art that have been called “wonders” since the ancient times of humanity…
The creativity in these pieces of art, the power of human’s mind and body.
And most importantly, the desire to achieve the impossible… A global inheritance to be
transferred from the past to the present and from the present to the future. These pieces that
add happiness to life, to the living environment and to people and that make man be proud
of himself are also supported by some institutions of modern times.
With their environmental sensitivity, creative solutions and contributions to life.
Just like BURSAGAZ does...
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VISION
To be a world class company in natural gas distribution and to create synergy by playing
a crucial role for other distribution activities.

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

VALUES

Reliability
Excellence
Entrepreneurship

PRINCIPLES
Together
Responsible
Ahead
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EWE TURKEY GRUP ŞİRKETLERİ
HİSSE YAPISI
EWE TURKEY GROUP COMPANIES
CAPITAL STRUCTURE
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EWE AG

YARINLAR İÇİN ENERJİYLE…

B
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WITH ENERGY FOR TOMORROWS …

A

ölgesel odaklı, yenilikçi servis sağlayıcı olan EWE, enerji,
telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarında aktif
bir rol oynamaktadır. EWE Grup; bu üç iş alanını aynı çatı
altında toplayarak, akıllı enerji sistemlerini iyi bir şekilde
işletmekte ve geliştirmektedir. Kişisel ve kurumsal müşterilerine
sunduğu yenilikçi servisler sayesinde EWE, yarınların mümkün
olan en iyi sürdürülebilir, etkili ve güvenilir şekilde enerji tedarikini
şekillendirmektedir.

s an innovative service provider with a regional focus, EWE
is active in the business areas of energy, telecommunications
and information technology. By bringing these three areas
together under one roof, the Group is well-placed to develop
and operate intelligent energy systems. Thanks to its range of innovative
products for private and corporate customers, EWE is shaping the energy
supply of tomorrow with the greatest possible sustainability, efficiency and
reliability.

8 milyar Euro üzerindeki satışı ve 9.000 çalışanı ile EWE,
Almanya’daki en büyük kamu hizmeti veren şirketlerden bir tanesidir.
Aşağı Saksonya’daki Oldenburg şehrinde bulunan grup, yerel
hükümete ait bir şirkettir. EWE, Kuzeybatı Almanya’daki Brandenburg
ve Rügen ile birlikte Polonya’da ve Türkiye’de toplam 1,4 milyon
müşteriye elektrik, 1,7 milyon müşteriye gaz ve 700 binden fazla
müşteriye de telekomünikasyon hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmetleri
başarabilmek için EWE Grup şirketleri 180 bin kilometreden fazla
alanda enerji ve telekomünikasyon şebekelerini yönetmektedir.

With more than 9.000 employees and sales in excess of €8 billion, EWE
is one of the largest utility companies in Germany. The company, based in
Oldenburg, Lower Saxony, is primarily owned by the local government.
It provides electricity to around 1.4 million customers in northwest
Germany, Brandenburg and Rügen, as well as parts of Poland and
Turkey and supplies gas to 1.7 million customers. It also provides around
700,000 customers with telecommunication services. To achieve this,
the various companies in the EWE Group operate more than 180,000
kilometres of energy and telecommunication networks.

EWE TURKEY HOLDING A.Ş.

EWE TURKEY HOLDING A.Ş.

Türkiye’de EWE AG yatırımları, EWE Holding bünyesinde
yapılmaktadır. EWE Holding, Türkiye’de grup şirketlerinin
koordinasyonu ve konsolidasyonundan sorumlu olup, enerji
piyasasındaki yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.

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

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

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

EWE Holding’in çoğunluk hissedarı olduğu Bursagaz ve Kayserigaz,
doğalgaz dağıtım sektöründe hem teknolojik hem de operasyonel
anlamda sektöre ve müşterilerine sundukları yenilikler ile öncü
şirketler konumundadır. Kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti
anlayışıyla faaliyet gösteren şirketler, kısa sürede gerçekleştirdikleri
şebeke yatırımları ile lisans alanlarındaki konut ve sanayi müşterileri

Bursagaz and Kayserigaz, of which EWE Holding is the principal
shareholder, stand prominently in the natural gas distribution
sector with the innovations they provide for their customers, both in
technological and also operational terms. The companies operate with
a qualified service and customer satisfaction understanding and with
the network investments they accomplished in a short time they have

potansiyelinin çoğunluğuna doğalgaz kullanım imkanını sağlamıştır.
Bu süreçte EWE Grubu’nun teknoloji, bilgi işlem ve pazarlama
alanlarındaki uzmanlığı, şirketlerin faaliyetlerinde yapısal olarak daha
güçlü olmalarında büyük rol oynamıştır.
Doğalgaz toptan satış piyasasında faaliyet gösteren EWE Enerji,
gelişmekte olan sektöründe çok kısa zamanda teknik ve operasyonel
uzmanlığı ile sektörüne değer katan güvenilir bir oyuncu olmuştur.
Enerji piyasasında kaliteli hizmet öngörüsüyle 2012 yılında
faaliyetlerine başlayan Enervis, altyapı ve dağıtım firmalarının yanı
sıra enerji verimliliği ve perakende piyasa faaliyetleri ile bireysel
müşteri merkezli hizmetlerini de hedeflemektedir.
EWE Grubu’nun 80 yıla dayanan tecrübe ve bilgi birikimi; Türkiye’de
faaliyet gösteren şirketlerinin oluşturduğu sinerji ile EWE Enerji,
hızla gelişen enerji piyasasında uzman olduğu alanlarda liderliği
hedeflemektedir.
Bu çerçevede grubun öngörüleri:
• Doğalgaz dağıtım sektöründe müşteri odaklı ve kaliteli hizmet
anlayışıyla büyümek.
• Gelişmekte olan doğalgaz ve elektrik toptan satış pazarında mevcut
bilgi birikimi ve uzmanlığı ile ülke çapında güvenilir bir tedarikçi
olmak.
• Orta vadede doğalgaz ve elektrik piyasasında başta mevcut dağıtım
bölgelerinde olmak üzere, perakende satış faaliyetlerinde bulunmak.
• EWE Grubu’nun yeraltı doğalgaz depolama bilgi birikimini, yatırım
ve işletme alanlarında değerlendirmek.
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provided opportunity for natural gas usage for the majority of the house
and industry customers potential in their area of license. The expertise
in technology, information technologies and marketing of EWE Group
during this process has played a significant role in making the companies
structurally stronger in their operations.
EWE Enerji operates in the natural gas wholesale trade market and
in a very short time it has become a reliable player in the developing
sector that adds value to the sector with its technical and operational
expertise. Enervis started its operations in 2012 with the perspective
of qualified service in the energy market and besides the infrastructure
and distribution companies, it also aims at individual customer focused
services with energy productivity and retail market operations.
With the experience and knowledge accumulation of 80 years of the EWE
Group and the synergy made up by the companies operating in Turkey,
EWE Enerji is aiming at leadership in the fast developing energy market
in the fields of its expertise.
The visions of the group within this framework are:
• Being customer focused and of high quality in the natural gas
distribution sector
• Being a reliable supplier country-wide in the developing natural gas
and electricity wholesale trade market with its existing knowledge
accumulation and expertise
• Carrying out retail sale activities primarily in the current distribution
regions in the natural gas and electricity markets in medium term
• Putting to good use the EWE Group’s underground natural gas storage
knowledge accumulation in the fields of investment and business

EWE ENERJİ A.Ş.

EWE ENERGY SERVICES INCORPORATION

EWE Enerji, EWE Grubu’nun Almanya’daki portföy yönetimi
tecrübesi ve Türkiye doğalgaz dağıtım sektöründeki güçlü
konumundan destek alarak kısa sürede piyasanın önde gelen
oyuncularından biri haline gelmiştir.

EWE Enerji gained support from the EWE Group’s portfolio management
experience in Germany and its strong stance at the natural gas
distribution sector in Turkey and has become a leading player on the
market in a short time.

2009 yılından beri doğalgaz tedarik segmentinde faaliyet gösteren
EWE Enerji, EPDK’dan almış olduğu 30 yıl süreli doğalgaz toptan
satış lisansı ve 10 yıl süreli spot LNG ithalat lisansı ile yurt çapındaki
müşterilerine güvenilir ve ekonomik koşullarda doğalgaz arzı
sağlamaktadır.

EWE Enerji has been operating in the natural gas supply segment since
2009 and it provides natural gas for its domestic customers in reliable
and economic conditions with its natural gas wholesale trade license for
30 years obtained from EPDK and with its spot LNG import license for
10 years.

Sahip olduğu kısa ve uzun vadeli kontratlarla çeşitlendirilmiş dengeli
bir portföy oluşturan EWE Enerji, Türkiye’nin her yerindeki serbest
tüketicilere, organize sanayi bölgelerine, enerji santrallerine ve dağıtım
şirketlerine uygun tedarik çözümleri sunmaktadır.

EWE Enerji has a balanced portfolio diversified with its short- and
long-term agreements and it provides suitable supply solutions for eligible
customers, organized industrial zones, energy plants and distribution
companies Turkey-wide.

Yetkin ve dinamik kadrosuyla doğalgaz piyasasında yenilikçi tedarik
çözümleri üreten EWE Enerji, müşterilerin ihtiyaçlarına göre
yapılandırılmış esnek tedarik opsiyonları sunmaktadır.

EWE Enerji that generates innovative supply solutions in the natural
gas market with its competent and dynamic staff offers supply options
structured according to the needs of its customers.

EPDK’dan yakın zamanda Elektrik Tedarik Lisansı da alan EWE
Enerji, 2013 yılında elektrik pazarlama ve satış faaliyetlerine
başlamıştır.

Recently EWE Enerji has obtained Electricity Supply license from EPDK
and it will start electricity marketing and sale activities in 2013.

EWE Enerji Türkiye piyasasının liberalleşme amacına uygun olarak
teknik ve operasyonel altyapısını güçlendirmekte ve bunun için EWE
Grubu’nun Almanya’daki 80 yılı aşkın enerji tedarik tecrübesinden
destek almaktadır.

EWE Enerji is strengthening its operational infrastructure in line with
the liberalization target of the Turkish market and receives support from
the 80-year long energy supply experience of EWE Group.
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KAYSERİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.

KAYSERIGAZ NATURAL GAS DISTRIBUTION INC

EWE Grup şirketi olan Kayserigaz, doğalgaz dağıtım ve pazarlama
sektöründe, uluslararası iş birliklerine ve iş ortaklıklarına hazır,
esnek yapısı ile üstlendiği projelerde teknolojik değişimleri izleyerek
kullanabilen, mühendislik birikimi ve teknolojik uygulamaları ile
projelerini planlandığı şekilde zamanında tamamlayan bir şirkettir.

Kayserigaz, an EWE group company, is ready for international collaborations
and business partnerships in the natural gas distribution and marketing sector.
With its flexible structure it follows up and uses technological innovations at the
projects it undertakes and it completes its projects as planned with its engineering
accumulation and technological implementations.

Kuruluşun ana iştigal konuları, doğalgaz piyasasında faaliyet göstererek;
ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak şehirde dağıtım şebekesinin
planlanması, projelendirilmesi, inşaası, işletilmesi, bakımı, genişletilmesi
ve doğalgazın serbest tüketicilere teslim edilmek üzere nakli ve perakende
satışı ile müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyetidir.

The areas of activity of the establishment are planning, project designing,
construction, operation, maintenance, expansion of the distribution network in the
city in accordance with the relevant law and legislations in the natural gas market,
transportation of the natural gas to be delivered to eligible customers and its retail
sale and carrying out customer services.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, ilk doğalgaz dağıtım ihalesi olma
özelliğine sahip, Türkiye doğalgaz piyasasının önemli bir kilometre taşıdır.

Kayserigaz is the first natural gas distribution bid of the Energy Market Regulatory
Board and it is an important milestone of the Turkish natural gas market.

Kayserigaz; Kayseri’nin her caddesine, her sokağına doğalgaz hizmetini
ulaştırmış ve şehrin imarlı alanlarının tamamında sürekli, emniyetli,
güvenli doğalgaz arzını sağlamaktadır.

Kayserigaz has taken the natural gas service to all roads and streets of Kayseri and
it provides continuous, safe and reliable natural gas supply in all the improved
land of the city.

Müşterisine ve hizmet kalitesine verdiği önemi ISO 9001 Kalite, çevreye
ve çalışanlarına olan duyarlılığını ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği, müşterilerine bilgilerinin koruma altında olduğu
güvencesini ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve müşteri odaklı yaklaşımını
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri’ni uygulayarak
vurgulamaktadır. Enerji sektöründe bir ilk olan ISO 31000 Kurumsal
Risk Yönetimi standardını da alarak risk yönetimi modellerinin doğru
ve etkin kurulmasını ve yönetilmesini sağlamıştır. Entegre yönetim
sistemiyle, yönetim disiplinlerini tek bir çatı altında toplayarak bir
bütünsellik içinde yönetmektedir.

It emphasizes the significance it attaches to its customers and service quality
with ISO 9001 Quality, its sensitivity to the environment and employees with
ISO 14001 Environment and OHSAS 18001 Job Health and Safety, the
assurance to its customers that their information is under protection with ISO
27001 Information Security and its customer focused approach with ISO 10002
Customer Satisfaction Management Systems.With the ISO 31000 Enterprise
Risk Management Standard, Kayserigaz became a pioneer in the energy sector in
correct and effective implementation of risk management models. It collects the
management disciplines under one roof with an integrated management system
and manages them in integrity.

SAP ve SAP modülleri gibi dünyadaki en büyük şirketlerin kullandığı
ERP sistemlerinin yanı sıra; doküman yönetim sistemi, coğrafi bilgi
sistemi, mapinfo, araç takip sistemi, IVR ve çağrı merkezi sistemi, mobil
tahsilat, online proje onay sistemi, online abonelik randevu, dijital gaz
açma, akıllı vezne, canlı destek hattı ve dijital ihbar izleme sistemlerini
de sektöründe edindiği öncü konuma örnek teşkil eden teknolojik yapılar
olarak kullanmaktadır.

Besides the ERP systems such as SAP and SAP modules used by the world’s biggest
companies, it uses the document management system, geographical information system,
map info, vehicle tracking system, IVR and call center system, mobile collection, online
project approval system, online subscription appointment, digital gas powering, smart
teller, live hotline and digital emergency call tracking systems as technological structures,
which are the examples of its leading standing in its sector.

Müşteri memnuniyetini tüm süreçlerinin odağına alan Kayserigaz, SAP
CRM Utilities sistemi ile İş İletişimi Yönetimi (BCM) entegrasyonunu
da gerçekleştirerek çözüm noktasını kurmuş, müşterileri ile olan tüm
iletişim kanallarını tek platformda yönetebilmektedir. Çözüm noktası,
müşterilerin soru ve sorunlarına direkt çözüm üretmektedir. Bağımsız
kuruluşların gerçekleştirdiği anketlerde %98’lere ulaşan memnuniyet
oranlarına sahiptir.
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Kayserigaz places customer satisfaction on the focus of all its processes and it
actualized the Business Communication Management (BCM) integration with
the SAP CRM Utilities system and established the Solution Point and manages all
communication channels with its customers on one single platform. The solution
point generates solutions directly for the questions and problems of the customers. It
has customer satisfaction rates of about 98% in the surveys made by independent
institutions.

ENERVİS ENERJİ SERVİS A.Ş.

ENERVIS ENERGY SERVICES INC

EWE Grup şirketlerinden olan Enervis, enerji ve dağıtım sektöründe
servis sağlayıcısı olarak faaliyetine 2012 yılında başlamıştır.

As a member company of EWE Group, Enervis began its operations as a
provider in the energy and distribution sector in 2012.

Merkezi İstanbul’da olan Enervis, halen Bursa ve Kayseri şubeleri ile
servis faaliyetlerini sürdürmektedir.

Based in Istanbul, Enervis continues its service activities from Kayseri and
Bursa branches.

Hâlihazırda sanayide ve binalarda enerji verimliliği, ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemleri ve yenilenebilir enerji danışmanlığı, teknik-mesleki
eğitim ve sertifikalandırma, doğalgaz altyapı yapım hizmet faaliyetleri,
iç tesisat kontrol, sayaç kalibrasyon, sayaç okuma, gaz kesme-açma
hizmetleri konularında faaliyet gösteren Enervis, 270’in üzerinde
çalışanı ile enerji hizmet sektörünün öncü kuruluşları arasında yer
almaktadır.

Operating in the fields of consultancy on energy efficiency in industry
and buildings, ISO 50001 Energy Management Systems and renewable
energy, technical & occupational training & certification, construction &
service activities of natural gas, interior fitting control, meter calibration,
meter-reading, and gas cutting & release services, Enervis has over 270
employers and is one of the leading companies in the energy sector.

Enervis, enerji piyasasının ihtiyaç duyduğu etüt, tasarım,
projelendirme, danışmanlık, yatırım, servis, bakım-onarım, enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları alanlarında; EWE
AG’nin bilgi birikimi, Türkiye’de sahip olunan sektörel tecrübe,
nitelikli insan kaynağı, gelişmiş teknolojik altyapısı ile en verimli ve
en kaliteli çözümleri, müşteri memnuniyetini esas alarak rekabetçi
koşullarda sunmaktadır.

Enervis takes the needs of energy market in the fields of study, design,
projecting, consultancy, investment, service, repair & maintenance, and
energy efficiency as well as renewable energy applications and meets
such needs with the know-how of EWE AG, sectoral experience gained
in Turkey, qualified and skilled human resource, advanced technical
infrastructure, aiming most efficient and most quality solutions to the
satisfaction of its customers at competitive conditions.
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ÇALIK HOLDING
FAALIYET GÖSTERDIĞI ALANLARA DEĞER KATMAYA DEVAM EDIYOR
ÇALIK HOLDING CONTINUES TO ADD VALUE TO ITS AREAS OF BUSINESS

1

930’lu yıllardan bu yana ticari faaliyetleri devam eden
Çalık ailesinin bir mensubu olan Ahmet Çalık’ın
girişimleriyle 1981 yılında temelleri atılan Çalık Holding,
halihazırda enerji, madencilik, inşaat ve gayrimenkul,
finans, tekstil ve telekom sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan
Çalık Holding, 17 ülkede yaklaşık 24 bin kişiye istihdam
sağlamaktadır. Grup; Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve
Afrika’daki öncü Türk yatırımcılardan biri olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Güvenilirliği ve rakiplerinden farklılaşan çalışma anlayışıyla
dünya enerji sektöründe iş hacmini 2014 yılında da büyütmeyi
sürdüren Çalık Holding’in Enerji Grubu; Orta Asya, Orta
Doğu ve Afrika gibi enerji rezervleri zengin coğrafyalarda tercih
edilen şirketler arasında yer almıştır. Çalık Enerji, 2014’te
Türkmenistan’ın Mary, Lebap ve Ahal bölgelerinde 3 adet
elektrik santralinin yapımını tamamlamış, Irak’ta yapımını
tamamladığı 1.250 MW gücündeki Al-Khairat elektrik santrali,
‘Engineering News Record’ tarafından endüstriyel alanda
dünyanın en iyi projesi (Best Global Project) seçilmiştir. Çalık
Enerji, Libya’da 525 MW gücünde Al Khums Elektrik Santrali
Projesi ile Afrika kıtasındaki ilk işini almıştır.
Enerji Grubu’ndaki elektrik dağıtım şirketleri ARAS EDAŞ,
YEDAŞ ve Kosova’da faaliyet gösteren KEDS, tüketicilere
iletilen elektrik enerjisinin kesintisiz ve kaliteli olması yönünde
çalışmalarını sürdürmekte ve alt yapılarını gelişmiş teknolojilerle
donatmaktadır.
‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhiti’ listesinde yer
alan Gap İnşaat, Türkmenistan’da yapımını üstlendiği Garaboğaz
Gübre Fabrikası ile altı terminal ve bir tersaneden oluşan
Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı projelerinin temellerini
2014 yılında atmıştır. Ayrıca şirket, Irak’ta 800 bin metrekare
alana yayılan dünyanın en büyük yol peyzaj düzenlemesi işini
tamamlamıştır.
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Ç

alık Holding was established in 1981 as an initiative of
Ahmet Çalık, a member of the Çalık family, which has
been engaged in commerce since the 1930s. Today, Çalık
Holding operates in sectors of energ y, mining, 			
construction & real estate, finance, textile and telecom. One of
the largest industrial enterprises in Turkey, Çalık Holding employs
approximately 24,000 people in 17 countries. The Group conducts
businesses in Central Asia, Balkans, Middle East and Africa as one
of the leading Turkish investors.
Çalık Holding’s Energ y Group, thanks to its reliability and business
approach that sets it apart from its competitors, continued its
growth in 2014 to become one of the preferred companies in regions
with rich energ y reserves, such as Central Asia, Middle East, and
Africa. In 2014, Çalık Enerji completed the construction of three
power plants in Turkmenistan’s Mary, Lebap and Ahal provinces.
The 1250-MW Al-Khairat power plant in Iraq, completed in 2014,
was granted the “Best Global Project” award in the industrial
category by “Engineering News Record” magazine. Recently, Çalık
Enerji undertook its first contract in Africa with the 525-MW AlKhums power plant project in Libya.
The electricity distribution companies; ARAS EDAŞ and YEDAŞ
in Turkey and KEDS in Kosovo, the affiliates of Çalık Holding’s
Energ y Group, continue their efforts to ensure uninterrupted and
high-quality energ y supply to consumers, and utilize advanced
technological infrastructures for this purpose.
Listed regularly among the “World’s Top 250 Largest International
Contractors”, Gap İnşaat laid the foundation of Garabogaz
Fertilizer Factory in Turkmenistan, as well as the Türkmenbaşı
International Sea Port, comprising six terminals and a shipyard in
2014. In addition, the Company completed the world’s largest road
landscaping project in Iraq, on an area covering 800.000 square
meters.
Designed by Çalık Gayrimenkul and constructed by Gap İnşaat,
Üsküdar Şehrizar Konakları has opened its doors to residents.
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Çalık Gayrimenkul tarafından geliştirilen ve Gap İnşaat
tarafından inşa edilen Üsküdar’daki Şehrizar Konakları’nda
yaşam başlamıştır. Türkiye’nin ilk kentsel yenileme projesi olan
ve İstanbul’un tarihi dokusuna uygun mimarisiyle şehre değer
katan projeler arasında gösterilen Tarlabaşı 360’ın ise ofis ve
rezidans bölümleri satışa sunulmuştur.
Grubun finans sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’nin en
büyük özel sermayeli yatırım bankası olan Aktif Bank bünyesinde
geliştirilen yaratıcı iş modellerindeki iştiraklerimiz önemli
büyüklüğe ulaşmıştır. Balkanlar’da faaliyet gösteren Çalık Grubu
iştiraki Banka Kombetare Tregtare (BKT) ise Arnavutluk’un
en büyük bankası olma hedefine Haziran 2014 sonu itibariyle
ulaşmıştır.
2006 yılında kurulan Lidya Madencilik, Alacer Gold ile 2009
yılında Türk madencilik sektörünün ilk büyük uluslararası
işbirliğini gerçekleştirerek faaliyetlerine başlamıştır. Lidya,
Çöpler Altın Madeni’nin %20’sine ve Alacer Gold ile birlikte
arama portföyünün de %50’sine sahiptir. Şirket, yatırımcı
pozisyonundan işletmeciliğe doğru adımlar atmış ve bu hususta,
Polimetal şirketi ve Dursunbey Projesi’nin operatörü olmuştur.
Güçlü arama ve geliştirme ekibi, İstanbul, Ankara ofisleri ve
Türkiye çapındaki proje ve operasyonlarıyla Lidya, Türkiye’nin
önde gelen madencilik şirketlerinden biri konumundadır.
Mariana Resources ile Artvin’de yer alan Hot Maden Projesi
için bir opsiyon sözleşmesi imzalanmış ve 2014 yılı sonunda
sondajlara başlanmıştır. Lidya Madencilik, Türkiye ve bölgedeki
fırsatları yakından takip etmektedir.
Grubun Arnavutluk’ta telekom alanında faaliyet gösteren şirketi
Albtelecom&Eagle Mobile, 2014’te sabit ses pazarındaki payını
arttırarak yüzde 76’ya çıkartmıştır. Şirket, numara taşımada lider
operatör olmuş, mobil tarafında yükleme rakamlarını geçen yıla
oranla yüzde 40 arttırmıştır.
Dünyanın ilk 10 premium denim üreticisi arasında yer alan
Çalık Denim, 2014’te Amerika’nın Los Angeles eyaletinde
deneyimli bir temsilci bulundurmuş ve Bangladeş’te ofis
açmıştır. Çalık Denim’in 2012 yılından bu yana yaptığı
yatırımların miktarı ise 46 milyon doları bulmuştur. Şirket, bu
yatırımlarla önümüzdeki 3 yıl içerisinde üretim kapasitesini
yüzde 50 arttırmayı hedeflemektedir. Tekstil grubundan Çalık
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Office and residence sales also begun in Tarlabaşı 360, Turkey’s first
urban renewal project, regarded as an undertaking that enriches
Istanbul with an architectural design that fits right in with the
historic fabric of the city.
As part of financial sector of the Group, Turkey’s largest private
equity investment bank Aktif Bank saw its subsidiary companies,
with a diverse set of business models, achieve significant success and
growth in their respective areas. Meanwhile, as of June 2014, Çalık
Group subsidiary in the Balkans, Banka Kombetare Tregtare (BKT),
attained its goal of becoming the largest bank in Albania.
Founded in 2006, Lidya Madencilik became operational through
the partnership established with Alacer Gold in 2009, which
was the first major international partnership in Turkish mining.
Lidya owns 20% of Çöpler Gold Mine and 50% of the exploration
portfolio held with Alacer Gold. The Company decided to evolve
from being an investor to becoming an operator; in this respect,
took over operations of Polimetal Co. and Dursunbey Project. With
a strong exploration and development team, offices in Istanbul and
Ankara and operations across Turkey, Lidya is becoming one of the
leading mining groups of Turkey. The Company recently signed
option agreement with Mariana Resources and started drilling at
Hot Maden late 2014. Lidya continuously seeks opportunities in
Turkey and in the region.
Albtelecom&Eagle Mobile, the Group’s subsidiary in Albania,
increased its fixed-line market share to 76% in 2014. The Company
also became the market leader in number porting, and on the
mobile side, increased total recharges by 40% year-over-year.
One of world’s top 10 premium denim manufacturers, Çalık Denim
has an experienced representative in Los Angeles and opened a
branch office in Bangladesh. The company has achieved a total
investment figure of USD 46 million since 2012, and with these
investments, aims to increase its production capacity by 50% in
the next three years. Çalık Cotton has set an ambitious goal of
becoming one of world’s top 10 cotton traders within ten years.
Exports began with China in April 2014, and continued with Eg ypt
and Bangladesh in May and June of the same year, respectively.
Compared to 2013, the Company achieved a growth of 154%,
and increased its total sales to 60,000 tons. Meanwhile, a new
denim textile collection, under the brand of GAPPA DENIM, was

Cotton, çok genç bir şirket olmasına rağmen önümüzdeki 10
yıl içerisinde dünyanın en büyük 10 pamuk tüccarı içerisinde
yer almayı hedeflemektedir. 2014 yılının Nisan ayında Çin’e
başlatılan ihracata, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla Mısır ve
Bangladeş de eklenmiştir. Şirket, 2013 yılına göre yüzde 154’lük
bir büyüme ile toplam satış hacmini 60 bin tona ulaştırmıştır.
Tekstil sektöründe uluslararası ticaret ve tedarik alanlarında
faaliyet gösteren Gap Pazarlama bünyesinde ise yeni denim
kumaş koleksiyonu GAPPA DENİM markası oluşturulmuştur.
Kuruluşu ve yapılanması dolayısıyla Türkiye’de girişimciliğin
en başarılı örneklerinden biri olan Çalık Holding, girişimci
ekosisteminin gelişmesi ve ülke kalkınmasının desteklenmesi
amacıyla 2014’te önemli sosyal sorumluluk projelerine imza
atmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen
“İlk İşim Girişim” Projesi kapsamında ülkenin pek çok
bölgesinden gelen girişimcilik projeleri değerlendirilmekte ve
seçilen projelere, Çalık Holding iştiraki Aktif Bank tarafından
1 milyon TL’ye kadar finansman ve ortak yatırım imkânı
sunulmaktadır.

established within Gap Pazarlama, which operates in the fields of
international commerce and supply of the textile industry.
As one of the most successful entrepreneurs of Turkey with its system
and structure, Çalık Holding undertook various social responsibility
projects in 2014 to support both the entrepreneurial ecosystem and
the country’s development. Organized in association with Yıldız
Technical University, ‘İlk İşim Girişim’ project brought together
various entrepreneurship projects from around Turkey. The top three
projects were awarded and had a financing and joint investment
option of up to 1 million TL by Aktif Bank, a subsidiary of Çalık
Holding.
The Group stands out as a leading and powerful player in its main
sectors of focus thanks to its well-established corporate structure,
highly-qualified human resources, pioneering initiatives, innovative
approaches and accurate strategies.

Çalık Holding; köklü kurumsal yapısı, yüksek nitelikteki insan
kaynağı, öncü girişimleri, yenilikçi yaklaşımı ve uyguladığı
doğru stratejiler ile odaklandığı ana sektörlerde lider ve güçlü bir
oyuncu olarak ön planda olmayı sürdürmektedir.
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BURSA METROPOLITAN MUNICIPALITY

B

ursa 40 derece boylam ve 28 – 30 derece enlem daireleri
arasında Marmara Denizi’nin güneydoğusunda yer alan,
toplam il nüfusu 2000 yılı Genel Nüfus Tespit sonuçlarına
göre 2.106.687 ile Türkiye’nin dördüncü büyük kentidir.

Bursa ili, doğuda Bilecik, Adapazarı, Kuzeyde İzmit, Yalova, İstanbul
ve Marmara Denizi, güneyde Eskişehir, Kütahya ve batıda Balıkesir
illeriyle çevrilidir. Denizden yüksekliği 100 metre olan Bursa, genelde
ılıman bir iklime sahiptir. Ancak iklim bölgere göre değişiklik
göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizi’nin yumuşak ve ılık iklimine
karşılık güneyde Uludağ’ın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır.
İlin en sıcak ayları Temmuz – Eylül, en soğuk ayları ise ŞubatMart’tır. 52 yıllık gözlem süresi itibarı ile yıllık ortalama yağış miktarı
706 mm’dir. İlde ortalama nisbi nem %69 civarlarındadır. İlin yüzey
şekilleri, birbirinden eşiklerle ayrılmış çöküntü alanlarıyla, dağlar
halindedir. Çöküntü alanlarının başlıcalarını İznik ve Uludağ gölleri
ile Yenişehir, Bursa ve İnegöl ovaları oluşturmaktadır.
Toplam yüz ölçümü 10.891 km² olan Bursa ili topraklarının %17’sini
ovalar oluşturmaktadır. Bursa ilinin kent merkezi, Türkiye’nin büyük
metropol kentlerinden olup en çok nüfusa sahip dördüncü şehridir.
Ekonomik açıdan Türkiye’nin gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa,
doğal ve tarihi zenginlikleriyle de önem taşımaktadır.
Bursa’da en çok Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ait tarihi
eserlerin bulunmasının sebebi ise Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin ilk
başkenti olmasıdır. Bursa alışveriş merkezleri, parkları, müzeleri ve
çarşısıyla bölgede öne çıkmaktadır. Ayrıca Bursa, Marmara Bölgesi’nin
İstanbul’dan sonra gelen ikinci büyük şehridir. Türkiye’nin en önemli
sanayi kentlerindendir. Şehir, İstanbul’dan sonra en fazla ihracaatı
gerçekleştirmektedir.
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Bursa’da otomotiv sanayi kuruluşları; otomobil, otobüs, tren vagonları
ve bunlara ait yedek parçaların imalatını yapmakla birlikte, yurt içine
ve yurt dışına satış yapmaktadır. Tofaş Fiat, Oyak Renault ve Karsan
otomobil fabrikaları Bursa’da bulunmaktadır. Türkiye’ deki birçok yerli
tekstil markasının fabrikaları da Bursa’da bulunmaktadır. Ayrıca tekstil
sanayi olarak Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biri konumundadır.
Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi - BUTTİM, Bursa’dadır.
2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ilk ve tek kalite

B

ursa, located between 40 degree longitude and 28-30 degree
latitudes in the southeast of the Marmara Sea, with a total
population of 2,106,687 according to 2000 General Census
results, is the fourth largest province in Turkey.

Bursa province is surrounded with Bilecik and Adapazarı in the east, İzmit,
Yalova, İstanbul and the Marmara Sea in the north, Eskişehir, Kütahya in
the south and Balıkesir in the west. Bursa is 100 meters above sea level and
it has a temperate climate. However the climate varies among the regions.
Compared to the Marmara Sea’s warm and mild climate in the north, in the
south Uludağ’s harsh climate exists.
The province’s hottest months are July-September, and the coldest months
are February-March. Based on 52 years of observation, average annual
precipitation is 706 mm. Average proportional moisture content in the
province is around 69 %. The province’s geographic features are composed
of depression areas separated from each other with verges, mountains. The
primary depression areas are composed of the İznik and Uludağ lakes and
Yenişehir, Bursa and İnegöl plains.
Bursa province’s total area is 10,891 km² and 17% of that area is composed
of plains. Bursa province’s city center is one of the largest metropolis cities
and it is the fourth most crowded city in Turkey. In economic terms Bursa
is one of Turkey’s developed cities, it is also important with natural and
historical beauties. The reason for existence of many historical monuments
from Ottoman State’s foundation era in Bursa is that, Bursa was the first
capital of the Ottoman State. With its shopping centers, parks, museums
and bazaar Bursa comes to the forefront in the region. In addition, Bursa,
following İstanbul, is the second largest metropolis of Marmara Region. It is
among Turkey’s most important industrial cities. The city, following İstanbul,
performs the second largest export. In Bursa automotive industrial enterprises
are carrying out manufacturing of automobile, bus, train coaches and spare
parts for those vehicles and they are making national and international sales.
. Tofaş - Fiat, Oyak – Renault and Karsan automobile factories are located in
Bursa. In Turkey many national textile brands’ factories are located in Bursa.
In addition, in textile industry it is also one of the most advanced cities in
Turkey. Bursa International Textile and Trade Center –BUTTİM is in Bursa.
In the year 2005 Bursa Metropolitan Municipality became the first and only
Metropolitan Municipality with a quality certificate. Uludağ University
was founded in 1975 in Bursa and attempts to establish new universities are

belgeli Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Bursa’da, 1975 yılında Uludağ
Üniversitesi kurulmuştur ve her geçen gün yeni üniversiteler kurma
çalışmaları yapılmaktadır. Cumhuriyet tarihinin ilk modern sinema
- tiyatro - konser salonları arasında yer alan Tayyare Kültür Merkezi,
Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun projesi doğrultusunda Tayyare
Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) tarafından yaptırılmış ve 1932 yılında
hizmete açılmıştır

currently going on. Teyyare Culture Center, one of the first modern cinematheater-concert halls in the Republic’s history, was built by the Turkish
Aeronautical Association based on architect Arif Hikmet Koyunoğlu’s project
and it was put into service in 1932.
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Dr. Willem SCHOEBER

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman Of The Board Of Directors

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD
Baylar ve bayanlar,
Sevgili dostlarımız ve müşterilerimiz;
Yönetim Kurulu Başkanı olma şerefine eriştiğim Bursagaz ailesinin bir üyesi
olarak sizinle tekrar birlikte olmaktan çok mutluyum.
Bursagaz, EWE AG’nin iştirakleri arasında yüksek hedefleri olan
şirketlerden biridir ve başarıyla tamamladığı projeler ve 2013-2014
yılındaki genel başarıları sayesinde takdiri hak etmektedir. Bursagaz’ın
performansı; 2013 ve 2014 yılında idari yaklaşımı, yenilikçi vizyonu,
analitik ve sonuca odaklı ekibi için aldığı çeşitli ödüllerle tarafsızca
belgelendi. Projeleri ve başarılarıyla kendi yönetim sistemi içinde sürekli
iyileştirme yolculuğuna devam ediyor. Bunun sonucunda, abone ve gaz
kullanıcısı sayısı, şebeke uzunluğu, müşteri hizmet kalitesi, teknolojik
yatırımları, paydaşlarına verdiği güven hissi ve gaz dağıtım sektöründeki
deneyimi bakımından enerji sektöründeki firmalar arasında prestijli bir
konuma sahip oldu.
Bursagaz, sürdürülebilir büyümeye ve yeni fırsatları değerlendirmeye
odaklanarak mevcut işini daha da geliştirme stratejisini benimsedi. Bu
nedenle şirketin pazardaki konumunu pekiştireceğini umuyoruz.
Daha önemlisi, Bursagaz hem kendi coğrafi bölgesinde hem de enerji
sektöründe olası en iyi müşteri memnuniyeti deneyimini yaşatmaya
çabalamaktadır. Bursagaz’ın müşterilerinden aldığı son derece olumlu
geri bildirimlerden dolayı çok memnunum ve Bursagaz’a minnettarım.
Bu başarının ardındaki emekleri için Bursagaz personeline ve yönetimine
teşekkür ediyorum. Bizler bu yıl içinde, yeni ve modern bir müşteri hizmeti
merkeziyle, müşteri deneyiminin daha da zenginleşeceğini umuyoruz.
Baylar ve bayanlar; başarılarla dolu iki yılı daha geride bırakırken, sözlerime
son vermeden önce uluslararası EWE topluluğu olarak bizim için Türkiye’nin
önemini ve Türk insanının değerini vurgulamak istiyorum. Sizin desteğinizle
Türkiye’ye değer katmaya devam edeceğiz. Desteğiniz ve bize olan güveniniz
için hem kendim hem de şirketim adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Önümüzdeki yıllarda da hizmetlerimizi planlarken müşterilerimizin ihtiyaç ve
beklentilerine öncelik vereceğimizi lütfen unutmayın.

Ladies and Gentlemen,
Dear friends and customers;
I’m very pleased to be in touch with you once again as a member of Bursagaz family
where have the pleasure of being the Chairman of the Board of Directors.
Bursagaz is a company with high ambitions among EWE AG associates and deserves
much credit with the projects which were successfully completed and with its overall
achievements in 2013 and 2014. Bursagaz got its performance in 2013 and 2014
objectively certified by a number of awards won with its administrative approach,
innovative vision and analytical and results-oriented team. It continues its journey
of continuous improvement as part of its management system with its projects and
achievements. As a result, it holds a prestigious place among the companies in the
energy sector with regard to the number of subscribers and gas users, network length,
customer service quality, technological investments, the feeling of trust that it conveys
to its stakeholders and its experience in the gas distribution sector.
Bursagaz has adopted the strategy of further expanding its existing business by
focusing on sustainable growth and evaluating new opportunities. Therefore we
expect the company to reinforce its position in the market.
Even more importantly, Bursagaz strives for the best possible customer satisfaction
experience, both in in its geographical area and in the energy sector. I am very
pleased and grateful for the extremely positive feedback Bursagaz enjoys with its
customers and I thank the Bursagaz staff and management for the hard work
that has gone into these achievements. In the course of this year we hope that a
new, state-of-the-art customer service center will further enhance the customer
experience.
Ladies and Gentlemen; while leaving two more years behind with all these
achievements, I would like to emphasize the importance of Turkey, and the value of
the Turkish people for us as an international EWE community, before I finish my
words. I would like to say that we will continue to provide added value to Turkey
with your support. I present my thanks on behalf of myself and my company for
your kind support and for the trust you have in us. Please keep in mind that we
will again be giving top priority to the needs and expectations of our customers
when planning our services in the coming years.

Saygılarımla

Kind regards

Dr. Willem SCHOEBER

Dr. Willem SCHOEBER
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Ahmet Hakan TOLA
Genel Müdür
General Manager

GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI
MESSAGE FROM THE GENERAL MANAGER
Sayın hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız,
Performans dolu bir dönemi daha geride bırakırken, bugün Bursagaz’ı,
başarılarını tüm paydaşlarından aldığı güçle eşleştiren bir konuma ulaştırmış
olmanın gururunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizin ve
başarılı performansımızın arkasında aslında bize kısa, orta ve uzun adeli
makro ekonomik yapısıyla güç veren ülkemizin varlığı yatmaktadır. Son
iki yıllık süreçte, ekonomik öngörülerin daha realistik bir seviyeye ulaştığı
vatanımızda, bu çerçevede hizmet sunmaya devam ediyoruz.
Türkiye’nin büyüme hedeflerini dikkate aldığımızda, artan enflasyona
paralel olarak büyümenin ekonomik performansın altında kalmasına karşın
özellikle yabancı sermaye akışıyla bugün %3’lük bir büyüme potansiyeline
ulaşmış bir ülkede başarımızı perçinliyoruz. Bütçe gerçekleşmeleri alanında
başarılı bir performans sergileyen ülkemizde disipline edilmiş bir maliye
politikasının etkilerini yaşamaktayız. Son iki yıldır dünya ekonomisinin
yavaş büyümesine paralel olarak, kısa vadede finansal risklerin yükselmesi ve
orta vadede ise potansiyel büyüme oranlarındaki düşüş öngörüleri IMF ve
Dünya Bankası’nın daha temkinli yaklaşımlarına sahne olmaktadır. Özellikle
2014 yılında tüm dünyada hissedilen enflasyon, ekonomik durgunlukla
bütünleşmiş ve bu süreçte büyüme potansiyelini devam ettiren ülkemiz
özellikle yabancı yatırımcılar için güvenli bir alan oluşturmuştur. Deflasyonla
birlikte adından sıkça söz ettiren FED’in sıkı para politikasının ileriki
süreçlerde de devam etme beklentisi, özellikle ülkemizin yakın komşuları
ile gerçekleştirdiği ihracat potansiyelinin büyümesi ile olumlu bir çıktıya
dönüşmektedir.
Tüm bu ekonomik ve jeopolitik konjonktür çerçevesinde biz Bursagaz olarak
paydaşlarımız için katma değer üreten projelerin altına son iki yılda da
imza atmaya devam ettik. 2014 yılı sonu itibariyle 373 km uzunluğundaki
çelik hattımız, 3.567 km uzunluğundaki polietilen ana hattımız, 1.115 km
uzunluğundaki servis hattımız ile 850 bin BBS’den fazla müşteriye doğalgaz
dağıtım hizmeti sunmaya devam ediyoruz. 3.1 bcm’lik gaz hacmimiz ile
bugün sektöre yön veren bir şirket olarak, sürekli ve güvenli gaz arzını
sağlamak adına 15 dakikada acil ihbarlarımıza ulaşım sağladık.
2013 yılında sektöre yeni bir soluk getiren Ofissiz Hizmet Projemiz ile
hizmeti müşterilerimizin ayağına götürürken, sosyal medyadaki varlığımızı
perçinleyerek iletişim kanallarımızın optimizasyonunu sağlamış olduk.
2013 yılında ofissiz hizmete geçişle devreye aldığımız CRM yapımız ile
tüm müşterilerimizi sistemimize entegre ederek, her müşterimizin aynı
zamanda bir iş paydaşımız olmasını sağladık. 2013 ve 2014 yıllarında

Dear our shareholders, business partners and employees,
While we have complete a year full of performance, today we are proud of the place
where we have carried Bursagaz who coupled its successes with the power derived
from its shareholders. What lies behind our successful performance and all our
projects is the presence of our country empowering us with its short and long time
macro-economic structure. We are continuing to provide services in our country
where the economic forecasts have become more realistic in the last two years.
When we consider the growth targets of Turkey, parallel to the increasing inflation
although the growth stayed below the economic performance, we are pinning
our success in a country where the growth potential has reached 3%, potential
especially with the flow of foreign capital. We are seeing the effects of disciplined
fiscal policy in our country, which has shown a great performance in budget
realization. In the last two years, parallel to the slow growth of the world economy,
the increased financial risks for short term and foreseen decreases in potential
growth rates have made IMF and The World Bank more cautious. Especially in
2014, the inflation, which affected the whole world, has become integrated with
the economic stagnation and our country, which continued its growth potential
during this process, became a safe haven for the foreign investors. With the
expectation of the tight money policy of FED, which is mentioned most often due
to the deflation, to continue in the future, this has become a positive output for
the potential growth of the export of our country, especially with the neighboring
countries.
Within the frame of this entire economic and geopolitical conjuncture, we, as a
Bursagaz, continue to put our name under the projects, which create an addedvalue for our shareholders, in the last two years. Starting from the end of 2014,
we are continuing to provide natural gas distribution service to more than 850
thousand BBS subscribers with our 373 km.s long steel pipe lines, 3.567 km.s
long polyethylene main line, 1.115 km.s long service line. As a company, which
is leading the sector with our 3.1 bcm gas volume, we have ensured that our
emergency lines can respond in 15 minutes in order to provide the constant and
constant gas distribution.
While we served our customers with our innovative “Service Without An Office
Project” in 2013, we have optimized our communication channel by strengthening
our existence in the social media. While we have integrated our entire customers
with our CRM structure, which we have taken on with our new service without
an office concept in 2013, we enabled our customers to become our shareholders
as well. With the project, which we had realized within the concept of inspection
of the potential of Bursa in 2013 and 2014, we have integrated our maps via
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Bursa potansiyel tespiti kapsamında gerçekleştirdiğimiz projemiz ile hem
mevcut hem de potansiyel yapımızın tamamını haritalarımızı simülasyona
tabi tuttuğumuz CBS sistemi üzerinden entegre ettik. Böylece Bursa’nın
tüm alt yapısı ve müşteri yapısını kapsayan önemli bir veri ambarının da
sahibi olarak konumlandık. Özellikle yeni nesil ihbar yönetimi bakış açısıyla
desteklediğimiz sürekli ve güvenli doğalgaz arzı sunma stratejimizin bir ürünü
olan Yol-Bil uygulamamız ile acil ihbar yönetimimizi optimize ederken,
SCADA ve CBS ile entegrasyonunu da sağlayarak bütünsel bir şebeke
yönetim yaklaşımını oluşturmuş olduk. Bu yaklaşımımızın bir parçasını
oluşturan geliştirilmiş iş gücü yönetimi uygulamamız olan I-Rota’nın
implementasyonlarına başladığımız 2014 yılında tüm saha alanlarımızda
süreç mühendisliği yaklaşımı ile akışlarımızı yeniden yapılandırdık.
Elbette sadece teknik anlamda değil yönetsel anlamda da pek çok farklı
alanda önemli projelere imza attık… Tüm bu projeleri hayata geçirirken
aslında bizler için en önemli olan tüm bu ürettiğimiz verilerin güncelliğini,
güvenilirliğini ve izlenebilirliğini sağlamaktı. Bu kapsamda uygulamaya
aldığımız SAP BI-BW iş zekası modüllerimiz ile oluşturduğumuz raporlama
mekanizması ve yönetim kokpitimiz ile faaliyetlerimizin izlenebilirliğini
ve raporlama performansını arttırmış olduk. SAP Yılın En İyi İş Analitik
Projesi Ödülü’nün de sahibi olan projemiz tüm süreçlerimiz için bir
raporlama ambarını da bize sunmuş oldu. Aynı bakış açısıyla 2014 yılında
bütçe yönetimi uygulamalarımıza entegre ettiğimiz SAP BPC uygulamasını
kapsayan Senfoni projemiz ile, grubumuz ile konsolide bir yapıyı planlayarak
hayata geçirmiş olduk. Tüm projelerin hayata geçirilmesinde bize mekânsal
anlamda ev sahipliği yapacak olan yeni genel müdürlük binamızın inşaatına
yeşil bina konseptinde başladık ve bugün Leed sürecinde rol model
olarak gösterilen nadir binalar arasında yer alması için çalışmalarımıza
hız kazandırmış durumdayız. Tüm bunların yanında sosyal, çevresel ve
ekonomik katma değerimizi paydaşlarımızla paylaşmak adına 2011-2012 ve
2013 yıllarını içeren Türkiye Enerji Sektörünün ilk A+ GRI 3.1 versiyonlu
Sürdürülebilirlik Raporu’nu 2014 yılının ilk çeyreğinde yayınladık. Bu sosyal
başarılarımızı takip eden başka başarılarımız da 2013 ve 2014 yıllarında
bizleri karşıladı. Son 2 yıllık süreçte insan kaynaklarını yeniden yapılandıran
Dönüşüm projemizin çıktılarını başarılı bir şekilde izleme fırsatımız oldu.
2013 yılında Great Place to Work araştırması kapsamında Türkiye’nin en
İyi 3. İşvereni ve kategorisinde Avrupa’nın ilk 50 sıralamasında yer alan ilk
ve tek Türk şirketi olma başarısını elde ettik ve 2014 yılında bu araştırma
kapsamında Türkiye’nin En İyi İşvereni olarak sektörümüze ve ülkemize
adımızı altın harflerle yazdırdık. Bu başarılarımızı 2014 yılında insan
kaynakları alanında uluslararası bir uygulama olan IIP-Investors in People
/ İnsana Yatırım Yapanlar sertifikasyonunun en üst seviyesi olan gold/
altın seviye ile taçlandırmaya devam ettik. Bu kapsamda çalışanlarımıza
sunduğumuz tüm bu sosyal ve teknik imkanlarla geliştirdiğimiz iş modeli
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CBS system where we have subjected our all current and potential structures
to a simulation. Thus, we have situated ourselves as the owner of the database,
which includes the whole infrastructure and customer structure of Bursa. While
with our Yol-Bil application, which is a product of continuous and safe natural
gas provision that we are supporting with our latest new generation public
access system, we have optimized our emergency warning system and we have
established a complete network management approach while we have integrated
SCADA and CBS. In 2014, we started the implementations of our advanced
workforce management application I-Rota, which is a part of this approach, and
we have reconfigured our flows with the process engineering in all our fields.
Of course, we have realized significant projects not only in terms of technique
but also in supervisory context in different fields. What is important for us is to
provide updates, liability and accountability of all data, which we have created,
while we carry these projects into effect. With the reporting mechanism and
management cockpit, which we have established with our SAP BI-BW business
intelligence modules that we have bought within this application, we have
increased the accountability and reporting performance of our activities. While
our project was awarded with SAP Best Business Analytical Project of the Year
Award, it also served a reporting database for all our phases. With the same
point of view, our Symphony projects which includes the SAP BPC application
that we have integrated into our budget management applications, we were
able to plan a consolidated structure. We have started the construction of
headquarters, which shall be a home for conducting all our projects, with a green
building concept and we have speeded up our works in order to be one of the rare
buildings that can be shown as a role model in the Leeds process. In addition to
all these, we have published our Turkish Energy Sector’s first GRI 3.1 version
A+ Sustainability Report in the first quarter of 2014 that included the years
of 2011-2012 and 2013 in the name of sharing our social, environmental
and economical added values with our shareholders. New successes, following
all these social successes mentioned, followed us in 2013 and 2014. We had a
chance to successfully watch the outputs of our Conversion project which was
reconfigured the human resources for last 2 years. Within frame of the research
of Great Place to Work in 2013, we became the one and only Turkish company,
which is amongst the Europe’s top 50 in its category, and the third best employer
in Turkey, and thanks to the researches in 2014 we have written our name in
golden letters, in our country and in the sector as the best employer of Turkey.
We have continued our success with the gold level, which is the highest level, of
IIP-Investors in People certificate that is an international application in human
resources field. Our work model, which we have developed with all these social
and technical opportunities provided to our employees, has been awarded with
the “Most Recommended Application” in Europe with the “Live mobile and Get
Social” projects at Best Applications Award which is annually held on the basis
of EFQM in 2013

2013 yılında EFQM bazında her yıl gerçekleştirilen En İyi Uygulamalar
Yarışması’nda Mobil Yaşa Sosyalleş adlı proje ile Avrupa bazında “En Çok
Tavsiye Edilen Uygulama” ödülünün sahibi oldu.
Tüm bu proje ve faaliyetleri hayata geçirirken aldığımız en büyük destek
grubumuzun ortak değer ve prensip anlayışı oldu. Bu entegrasyonu
perçinlemek adına 2014 yılında ortaya konulan Kutup Yıldızı projesi
kapsamında girişimcilik, güvenilirlik ve mükemmellik olarak benimsediğimiz
değerlerimizin yayılımını sağlamış olduk. Sorumlu bir şirket olarak bu
değerleri sadece operasyonel alanda değil aynı zamanda sosyal alanda
da katma değer üretmek amacıyla kullandık. Bu yaklaşımın en önemli
parçalarından biri olan Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği’miz son iki
yıllık süreçte ortaya koyduğu engelli eğitimi projesi olan “Engelli Eğitimi
Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım” uygulaması ile 8 farklı platformda
ödüle layık görüldü. Sosyal yaşama katkı ve toplumsal güvenlik alanlarında
attığımız en büyük adımlardan biri olan BURAK- Bursagaz Arama Kurtarma
Ekibi ile doğal afetlerde ve arama kurtarma çalışmalarına destek olmak
amacıyla hazırız. 26 gönüllü çalışanımızdan oluşan ekibimiz sertifikasyonları
ile tüm arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayarak kurumsal vatandaşlık
yaklaşımlarını sergilemeye başladılar.
Bursagaz olarak tüm bu başarılarımızla sektöre yön veren projelerimizle
kısa, orta ve uzun vadede yeni hedeflere doğru yol almaya devam ediyoruz.
Attığımız her adımla değer üreten bakış açımızı entegre ederek yeni
projelerimizle paydaşlarımızın yaşam alanlarına konfor sağlama yolunda
yürüyoruz. EWE grubunun desteği ile yürüdüğümüz bu yolda yeni yılda yeni
hedeflerle buluşmaya şimdiden hazırız.

The biggest support, while we were creating all those projects and activities, for
us was our group’s common value and principles. Within the North Star project
that was executed in 2014 in order to strengthen this integration, we ensured
the distribution of our values, which we embrace, such as entrepreneurship,
liability and perfection. As a responsible company, we have used these values not
only in the operational field but also socially and in order to create an added
value as well. One of the most crucial parts of this approach, our Bursagaz
Eğitim Gönüllüleri Derneği’s (Bursagaz Education Volunteers Foundation) “
Let’s Make the Education easier for the Disabled, let’s add value to the Society”
project, which is an education project for the disabled executed for the last 2 years,
has been deemed worth of an award at 8 different platforms. With BURAK
-Bursagaz Search and Rescue Team, which is one of our biggest steps towards
contributing to social life and societal security, we are ready to support search and
rescue missions at natural disasters. While consisting of a team of 26 certified
volunteer employees, the team has started to show its corporate citizen approach
with its contribution to search and rescue missions.
We, as Bursagaz, continue moving towards to new objectives in the short,
moderate and long term with all our successes and our sector leading projects.
With our every step taken, we integrate our value added point of view, and we
provide comfort to the living spaces of our shareholders with our new projects. We
are already ready for meeting our new objectives for the new year with the road,
which we are walking, with the support of EWE group.
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ISKENDERIYE FENERI

LIGHTHOUSE OF ALEXANDRIA
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ & BURSAGAZ ÜST YÖNETİM TAKIMI

MEMBERS OF THE EXECUTIVE BOARD & BURSAGAZ SENIOR MANAGEMENT TEAM

‹nşası MÖ 285-246 yılları arasında süren fener, Mısır’da ‹skenderiye Limanı’nın
karşısındaki Pharos Adası üzerine yaptırılmıştır. Kaidesi ile birlikte 135 metre
yüksekliğinde olan fener 70 kilometre uzaklıktan görülmüş ve limana giren gemilere
rehberlik etmiştir. ‹skenderiye Feneri, antik çağın harikaları içinde günlük yaşam için
kullanılan tek eser olma özelliğini taşır. Yıkılmadan önce yapılan resimleri, dünyadaki
deniz fenerlerine yüzlerce yıldan beri örnek olmuştur.
Örnek alınacak girişimleri ile sektöründe yol gösterici olan BURSAGAZ,
yöneticilerinin vizyoner bakış açısı, ileri görüşlülüğü, analitik düşünme tarzları,
mükemmeliyetçi yaklaşımları ve sahip oldukları ekip ruhu ile bugünden geleceğe
uzanan bir rehber marka değeri taşımaktadır.
The lighthouse whose construction was between 285-246 B.C. was built on the
Pharos Island across the Alexandria Port in Egypt.
With a height of 135 meters including its base, the lighthouse was visible from a distance
of 70 kilometres and was used to guide the ships entering the port.
The Lighthouse of Alexandria is the only work of art among the wonders of ancient times
that is used in daily life. Its pictures made before its destruction have constituted models
for the lighthouses all around the world for centuries.
BURSAGAZ, a leader in its sector with its exemplary initiatives, is valuable
as a guiding brand from the present to the future with applications that will facilitate
the daily lives of people.

Dr. Willem SCHOEBER

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman Of The Board Of Directors

Recep ALTEPE

Osman Saim DİNÇ

Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member

Dr. Frank QUANTE

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Deputy Chaırman Of The Board Of Directors
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Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member

Bekir Sami ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member

Heiko Gerold FASTJE
Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member

Dr. Willem SCHOEBER
Yönetim Kurulu Başkanı

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

Dr. Willem SCHOEBER

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

Dr. Frank QUANTE

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

Dr. Frank QUANTE

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

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

Osman Saim DİNÇ
Board Member

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

Recep ALTEPE

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

Recep ALTEPE
Board Member

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

EWE Netz GmbH şirketinde 2009 senesinden bu yana müdür olarak görev yapan Fastje, Ağustos 2012 yılında Bursagaz Yönetim Kurulu
Üyesi olarak atanmıştır. Ressort Ağ Yönetimi’nin başında olan Heiko Fastje enerji, su ve telekomünikasyon hizmetlerinin planlanması
ve geliştirilmesi ile ölçüm hizmetleri ve IT koordinasyonundan sorumludur. 2000 senesinde EWE AG şirketine gelmeden önce
Braunschweig’da makine mühendisliği öğreniminin ardından 9 sene Barnstorf ’ta yerleşik Wintershall AG şirketinde çalışmıştır. 2000 ve
2004 yıllarında EWE’nin Polonya’daki bağlı şirketi olan MOW’da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Şirket müdürlüğüne
getirilinceye kadar 2005 senesinden itibaren Gaz/Su Şebekeleri Departmanı’nı yönetmiştir.

Heiko Gerold FASTJE
Board Member

Working as a manager in EWE Netz GmbH company since 2009, Fastje was appointed as Board Member of Bursagaz in August 2012. Being
the head of Ressort Network Management, Heiko Fastje is in charge of planning and development of energy, water and telecommunication services
as well as measuring services and IT coordination. Before joining EWE AG company in 2000, he received mechanical engineering education in
Braunschweig and worked in Wintershall AG in Barnstorf for 9 years. In 2000 and 2004 he worked as the Chairman of the Board of Directors in
MOW, an affiliate of EWE in Poland. He had managed the Gas/Water Networks Department since 2005 until he became the company manager.

Bekir Sami ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi

1980 Konya doğumlu olan Bekir Sami Acar Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde mezun olduktan
sonra çalışma hayatına 2002 yılında otomotiv sektöründe başlamıştır. 2004 yılında Bursagaz A.Ş. bünyesine katılan Acar, sırasıyla Stratejik
Planlama Uzmanı, Strateji Geliştirme ve İş Değerleme Sorumlusu ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında
EWE Enerji A.Ş.’nin kurulmasında aktif olarak görev alan Acar, şirketin ilk Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. 2013
yılında EWE Turkey Holding A.Ş. tepe yöneticiliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirilen Acar aynı zamanda grup şirketleri EWE Enerji,
Bursagaz, Kayserigaz ve Enervis’te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli sektörel dernek ve platformlarda aktif olarak
görev alan Acar, evli ve bir kız babasıdır.

Bekir Sami ACAR
Board Member

Born in 1980 in Konya, Bekir Sami Acar began his career in the automotive sector in 2002, after graduating from Boğaziçi University’s Political
Science and International Relations. He joined Bursagaz A.Ş. in 2004, serving as the Strategic Planning Specialist, Strategy Development and
Business Valuation Officer, and Deputy General Director. Acar played an active role in the establishment of EWE Enerji A.Ş. in 2009 and he
continues to serve as the company’s first General Manager. Mr. Acar who was appointed in 2013 as EWE Turkey Holding A.Ş. Top Manager
and the Member of Board of Directors, also acts as the Member of Board of Directors of EWE Enerji, Bursagaz, Kayserigaz and Enervis group
companies as well. Mr. Acar who takes active role in various sectoral associations and platforms, is married and has a daughter.
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Ahmet Hakan TOLA
Genel Müdür

1972 yılında Isparta, Senirkent’te doğmuştur. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve
sektörün tecrübeli kuruluşu İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de çalışma hayatına başlamıştır. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Makine
Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış, İGDAŞ’ta proje, yatırım ve pazarlama bölümlerinde yöneticilik yapmıştır. 2005 yılında
Çalık Grup’a geçerek Bursagaz’da Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. HSV Kayseri
Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin Çalık Holding bünyesine katılması ile Nisan 2007’de Kayserigaz Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.
Enerji sektöründe 20 yıllık tecrübeye sahip olan Tola, Mayıs 2010 tarihinden itibaren Bursagaz Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Hakan TOLA
General Manager

He was born in 1972 in Isparta, Senirkent. He graduated from Boğaziçi University Mechanical Engineering Department in 1994 and started his
career in the experienced sector company İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. He completed his master’s degree in Marmara University Mechanical
Engineering Department in 2000 and worked as manager in project, investment and marketing departments of İGDAŞ. In 2005 he moved to
Çalık Group and started to work in Bursagaz as Deputy General Manager in charge of Marketing and Sales. After the merger of HSV Kayseri
Doğalgaz Dağıtım A.Ş. with Çalık Holding, he was appointed as Kayserigaz General Manager in April 2007. Having an experience of 20 years in
the energy sector, Tola has been working since May 2010 as Bursagaz General Manager. He is married and has two children.

Mehmet Yaşar ÇERÇİ
Genel Müdür Danışmanı

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

Mehmet Yaşar ÇERÇİ
General Manager’s Advisor

He was born in 1958 in Adıyaman. In 1979 he graduated from Elazığ DMMA as an Electrical Engineer and worked from 1979 to 1988 in
Bursa Telecom as Engineer and Telephone Manager. After working in Bolu, Tokat, Çankırı and Malatya as Telecom Deputy General Director and
General Director from 1988 to 1999, Çerçi held the position of Malatya Major in the period from 1999 to 2004. Çerçi worked as the general
manager of a private telecom company in Ankara in 2004 – 2005 and has been the General Manager Advisor in Bursagaz since September 2005.
He is married and has 3 children.
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Meksen Şükrü ÖZDEN

Teknik Genel Müdür Yardımcısı
1972 yılında İzmit’de doğmuştur. 1996 yılında İTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun olmuş, çalışma hayatına Hyundai-Assan’da
başlamıştır. 1997-2004 yılları arasında İGDAŞ’ta Etüt-Proje ve AR-GE bölümlerinde görev alan Özden, 2004-2006 arası Palmet Grubu’nun
şirketleri olan PALEN (Erzurum Doğalgaz Dağıtım Şirketi) ve PALGAZ’da (Gebze Doğalgaz Dağıtım Şirketi) Mühendislik-Planlama
Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2008 yıllarında uluslararası petrol-doğalgaz müteahhitliği yapan Avrasya Teknoloji Mühendislik
A.Ş.’de İş Geliştirme-Teklif Hazırlama Direktörlüğü yapan Özden, 2008 yılında yabancı ortağıyla beraber, Orta Doğu’da petrol ve gaz
sahalarının geliştirilmesi projelerinin mühendislik ve uygulama işlerini yapmak üzere Ural Teknoloji Mühendislik’i kurmuş ve yönetimini
üstlenmiştir. Ağustos 2010’dan itibaren ise Bursagaz’da Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. İTÜ Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği Yüksek Lisans mezunu olup, evli ve iki çocuk babasıdır

Meksen Şükrü ÖZDEN

Technıcal Vice General Manager
He was born in 1972 in İzmit. He graduated from ITU Mechanical Engineering Department in 1996 and started his working life in HyundaiAssan. Özden worked in Survey-Project and R&D departments in İGDAŞ between 1997 and 2004 and as Engineering-Planning Manager in
Palmet Group companies PALEN (Erzurum Natural Gas Distribution Company) and PALGAZ (Gebze Natural Gas Distribution Company)
between 2004 and 2006. Also having worked as Business Development-Offer Preparation Director in Avrasya Teknoloji Mühendislik A.Ş., an
international contractor of Oil-Natural Gas, between 2006 and 2008, Özden established Ural Teknoloji Mühendislik company in 2008 with his
foreign partner in order to carry out the engineering and application work of projects related to developing oil and gas fields in the Middle East
and assumed the management of company. Since August 2010 he has been working in Bursagaz as Deputy Technical General Manager. He has a
master’s degree from ITU Oil and Natural Gas Engineering Department, is married and has two children.

Mehmet GÖKALP

Ticari Genel Müdür Yardımcısı
1969 yılında Bursa’da doğmuştur. 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ve çalışma hayatına Price
Waterhouse firmasında auditor olarak başlamıştır. 1995-1997 yılları arasında Bosch Fren Sistemleri’nde Bütçe Kontrol ve Raporlama Şefi
olarak görev almıştır. 1997-2001 arası Anadolu Endüstri Holding şirketlerinde Finansal Kontrolör ve Anadolu Grubu Bilgi Teknolojisi
ve İş Tasarım Merkezi’nde Proje Lideri olarak kariyerine devam eden Gökalp; 2001-2003 yıllarında Ünsa Ambalaj (Dutch Jv) firmasında
Finans Direktörü olarak iş hayatında ilerleme kaydetmiştir. 2003-2005 yıllarında Teknik Malzeme (Faurecia-PSA Group) firmasında Plant
Kontrolör olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılından 2013 Şubat ayına kadar da Mako Elektrik (FIAT Group) firmasında sekiz yıl boyunca
CFO görevinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babası olan Gökalp; Bursagaz bünyesine Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak 2013
itibariyle katılmıştır.

Mehmet GÖKALP

Commercıal Vice General Manager Commercıal
He was born in Bursa in 1969. He graduated from the Department of Business at Boğaziçi University. Then he started his business life in Price
Waterhouse firm as an auditor. He took charge in Bosch Brake Systems as Budget Control and Reporting Chief between the years 1995 and 1997.
Keeping his career as Project Leader at Financial Controller and Anadolu Group Information Technology and Work Design Center in Anadolu
Endüstri Holding companies between 1997 and 2001, Mr. Gökalp maintained his career as Financial Director in Ünsa Ambalaj (Dutch Jv) firm
between 2001 and 2003. After working as Plant Controller in Teknik Malzeme (Faurecia-PSA Group) Firm, he worked as CFO for eight years in
Mako Elektrik (FIAT Group) from 2005 to February 2013. Mr. Gökalp is married and has got two children. He joined Bursagaz as Commercial
Deputy General Manager as of 2013.
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Mustafa Nezihi AKTAN
Hukuk Müşaviri

1972 yılında Erzincan’da doğmuştur. 1988’de Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1993’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuştur. Staj ve askerlik döneminin ardından 1997 yılında sektörün lider kuruluşu İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de çalışma
hayatına başlayan Aktan, bu şirkette çalışmaya devam ederken 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İş Hukuku MBA programını
tamamlamıştır. İGDAŞ Hukuk Müşavirliği’nde toplam 7 yıl avukat olarak görev yapan Aktan, 2004’den beri Bursagaz Hukuk Müşavirliği
görevini yürütmektedir.

Mustafa Nezihi AKTAN
Legal Advisor

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

Mehmet Sami ENSARİ
Bilgi Teknolojileri Müdürü

1973 yılında Mardin’de doğmuştur. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı
yıl sektörün lider kuruluşu İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de çalışma hayatına başlamıştır. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi İnsan
Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını ve Microsoft Sistem Mühendisliği eğitimlerini başarıyla tamamladıktan
sonra İGDAŞ Bilgi Sistemleri ve SCADA Müdürlüğü’nde yöneticilik yapmıştır. Nisan 2007’den Haziran 2010’a kadar Kayserigaz Bilgi
Sistemleri Müdürü olarak görev yapan Ensari, Haziran 2010’dan itibaren Bursagaz Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Sami ENSARİ
IT Manager

He was born in 1973 in Mardin. He graduated from Yıldız Technical University Geophysical Engineering Department in 1996 and started
to work in the sector leader İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. in the same year. In 2004 he successfully finished his master’s degree in Kocaeli
University Human Resources and Industrial Relations Department and his Microsoft System Engineering training and worked as manager in
İGDAŞ Information Systems and SCADA Directorate. After working as Kayserigaz Information Systems Manager from April 2007 to June 2010,
Ensari has been the Information Technology Manager in Bursagaz since June 2010. He is married and has two children.
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Nurettin ERİKÇİ
Proje Müdürü

1963 yılında Nevşehir’de doğmuştur. 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş
ve AFS BORU A.Ş.’de Kalite Kontrol Departmanı’nda makine mühendisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1998 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Kaynak Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış, 1995-2004 yılları arasında İGDAŞ’ta İnşaat Kontrol
Departmanı’nda Teknik Şef, Proje ve Planlama Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2004 yılında İZGAZ’a geçen Erikçi, burada
Planlama ve Koordinasyon Müdürü, İnşaat Yatırım Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2009 yılından Ekim 2010’a
kadar İZAYDAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erikçi, Ekim 2010’dan itibaren Bursagaz’da İşletme Bakım Müdürlüğü
görevini yürütmüş 2013 yılı itibarı ile Proje Müdürü olarak atanmıştır. Erikçi evli ve 2 çocuk babasıdır.

Nurettin ERİKÇİ
Project Manager

He was born in 1963 in Nevşehir. He graduated from Middle East Technical University Mechanical Engineering Department in 1994 and started
to work as a mechanical engineer in the Quality Control Department of AFS BORU A.Ş. He completed his master degree in 1998 in the Middle
East Technical University Welding Engineering Department and worked from 1995 to 2004 in İGDAŞ Construction Control Department as a
technical chief and project and planning assistant manager. In 2004, Erikci started to work at İZGAZ and worked there as the Planning and
Coordination Manager, the Construction Investment Manager and Deputy General Manager. His position was Deputy General Manager in
İZAYDAŞ from 2009 to October 2010. Then, he started to work as the Operation Maintenance Manager in Bursagaz from October 2010 to the
end of 2013. He is currently the Project Manger . Erikçi is married and has 2 children.

Fatih ER

Araştırma ve Malzeme Müdürü
1975 yılında Konya’da doğmuştur. Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve 2006 yılına kadar Bursa
Gürsu Organize Sanayi Bölgesi’nde Teknik İşler Koordinatörü olarak yöneticilik yapmıştır. 2006 yılında sektörün öncü kuruluşlarından
Çalık Holding bünyesindeki Bursagaz’da çalışma hayatına devam eden Er, Nisan 2007’den Haziran 2010’a kadar Kayserigaz Proje Müdürü
olarak görev yapmıştır. Haziran 2010’dan itibaren Bursagaz Proje Müdürlüğü görevini yürüten Er, 2013 yılı itibarı ile Araştırma ve Malzeme
Müdürü olarak atanmıştır. Er, evli ve iki çocuk babasıdır.

Fatih ER

Research And Material Manager
He was born in 1975 in Konya. He graduated from the Dumlupınar University Civil Engineering Department and worked as a Technical
Coordinator manager in Bursa, Gürsu Industrial Estate until 2006. In 2006 he started his career in Bursagaz. Then, He became the Project
Manager at Kayserigaz and worked there from April 2007 to June 2010. He was the Project Manager in Bursagaz from June 2010 to the end of
2013.He is currently the Research And Material Department Manager. He is married and has two children.
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Ahmet CANDAN

İşletme ve Bakım Müdürü
1969 yılında Bursa’da doğmuştur. 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümün’den mezun olmuş ve New Jersey
Institute of Technology’de (NJ, ABD) Makine Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1999-2000 yılları arasında Repromed
Systems Inc (New York, ABD) firmasında Senior Mühendis olarak görev almış 2000-2013 yılları arasında Retosan Makine (Bursa)
firmasında Fabrika Müdürü olarak kariyer hayatına devam etmiştir. Bursagaz bünyesine Haziran 2013’de Araştırma ve Malzeme Müdürü
olarak katılan Candan, 2013 itibarı ile de İşletme ve Bakım Müdürü olarak atanmıştır. Candan evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ahmet CANDAN

Operational and Maintenance Manager
He was born in 1969 in Bursa. In 1991, he graduated from the Mechanical Engineering Department of Boğaziçi University and has completed
his Master’s Degree in Mechanical Engineering at New Jersey Institute of Technology (NJ, USA) . In 1999 and 2000 at Repromed Systems, Inc.
(New York, USA) he worked as a Senior Engineer. From 2000 to 2013 worked as the Plant Manager at the firm Retosan Machinery Inc. (Bursa).
After being hired by Bursagaz in 2013 as the Manager of Research and Material, he was later appointed as the Manager of Operations and
Maintenance. Candan is married and has 2 children.

Ercüment TÜRKER

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

Ercüment TÜRKER

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

Mali ve İdari İşler Müdürü
1976 yılında Adapazarı’nda doğmuştur. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun
olmuştur. 2000 yılında iş hayatına atılan Kılıç, 2,5 yıl Türkiye İş Bankası Dış Ticaret bölümünde çalışmış, 2003 yılında da Akbank T.A.Ş.’de
müfettiş olarak göreve başlamıştır. Akbank T.A.Ş.’de Bölge Müdür yardımcılığı ve şube müdürlükleri görevlerinde bulunan Kılıç, Akbank’ın
pazar penetrasyonunu ve iş verimliliğini arttırmaya yönelik çeşitli projelerde de görev almıştır. 2013’den bu yana Bursagaz’da Mali ve İdari
İşler Müdürlüğü görevini yürüten Kılıç evli ve iki çocuk babasıdır.

Tuncay KILIÇ

Financial And Administrative Affairs Manager
He was born in 1976 in Adapazari. In 1999, majoring in political science and international relations, he graduated from Bogazici University. In
2000, he started his career and worked 2,5 years in the Is Bank Foreign Trade Department in Turkey. In 2003,he began to work as an inspector at
Akbank T.A.Ş. While he was working as the Regional Vice Director and Branch Offices Director, he took responsibility of the projects of Akbank’s
market penetration to increase business productivity. Since 2013, he has been the manager of the Financial and Administrative Affairs Department.
He is married and has two children.

Yasin GENÇ

Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı
1975 yılında Sivas’ta doğmuştur. 1997 yılında Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği programından mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans yapan Genç; 2004 – 2007 yıllarında İstanbul’da üretim firmalarında Kalite Kontrol
Sorumlusu olarak görev almıştır. 2007 yılında EWE Turkey Holding bünyesinde bulunan Kayserigaz’da Bütçe ve Raporlama Sorumlusu
olarak göreve başlayan Genç 2013 yılı itibarı ile de Bursagaz’da Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. İngilizce ve
Almanca bilen Genç evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yasin GENÇ

Financial And Administrative Affairs Vice Manager
He was born in Sivas in 1975. In 1997, he graduated from the Military Academy Systems Engineering program. He finished his Masters at
Marmara University in the Department of Industrial Engineering. He worked as a Quality Control Manager at manufacturing companies in
Istanbul from 2004 to 2007. In 2007, he started to work as the Budget and Reporting Responsible at Kayserigaz, which is part of EWE Turkey
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ARTEMİS TAPINAĞI
ARTEMISIA TEMPLE

Tanrıça Artemis’e ithaf edilmiş Efes’teki tapınak 120 senelik bir projenin eseridir.
Dünya’nın yedi harikasını derleyen Sidon’lu Antipader tapınağı şöyle tarif eder “Artemis’in
bulutlar üzerine kurulmuş evini gördüğümde diğer tüm harikalar parlaklıklarını kaybetti ve
dedim ki; güneş hiç bu kadar büyük bir şeye bakmadı.”
Bolluk, aydınlık ve büyüklük simgesi olan Artemis gibi; enerji kaynaklarını
kullanmada yarattığı büyük toplumsal fayda ve daha aydınlık bir geleceğe
uzanmak için gösterdiği çaba ile Bursagaz da, marka değerini benzersiz bir yere
konumlamaktadır.
Dedicated to Artemis the Goddess, the temple in Ephesus is the result of a 120-years project.
Antipader from Sidon, who gathered the seven wonders of the world, describes the temple as
follows “When I saw the house of Artemis, built over the clouds, all other wonders lost their
splendour and I said that the sun has set its eyes on nothing bigger than this.”
Just like Artemis, the symbol of abundance, brightness and grandeur; Bursagaz has an
unprecedented brand value with the big social benefit created through the use of energy
resources and the efforts made for a brighter future.

BURSAGAZ HAKKINDA
ABOUT BURSAGAZ

B

başladı...”

ursa’da 1989 yılında başlayan doğalgaz dağıtım yatırımları 1992
yılında konutlarda ilk gaz kullanımıyla bütünleşirken, Bursagaz’ın
2004 yılında özelleştirilmesi ile doğalgaz kullanım hikayesi
farklılaşarak rol model şirket üzerinde yeniden şekillenmeye

Bursagaz, 2004 yılında Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret
ve Taahhüt A.Ş. olarak doğalgaz dağıtım şirketleri özelleştirme projesi
kapsamında özelleştirilmiş olup; lisans alanı olan Bursa Büyükşehir
Belediyesi mücavir alan sınırları kapsamında doğalgaz dağıtım hizmeti
sunmaktadır.
20 yıllık geçmişi ile Bursagaz, bugün faaliyet gösterdiği alanlarda öncü
konumda ve birçok şirkete örnek olan bir doğalgaz dağıtım şirketidir.
Türkiye doğalgaz dağıtım sektöründeki deneyimi, sürdürülebilir
performansı ve gerçekleştirdiği başarılı işbirlikleriyle uluslararası kurumsal
bir kültüre sahiptir. Bursagaz, liberalleşen enerji piyasalarında, elektrik
üretimi, ticareti ve doğalgaz toptan satışı gibi alanlarda faaliyetler sürdüren
ve yatırımlar yapan Alman EWE AG’nin bir asra yakın tecrübesinden
faydalanarak, iş süreçlerine vizyonel bakan, Türkiye’nin ender entegre enerji
şirketlerinden biridir.
Bursagaz, özelleştirme yöntemi ve mevzuatsal yapı itibariyle doğal bir
monopol şirket konumunda olup, bölgesinde başka herhangi bir doğalgaz
dağıtım şirketi bulunmamaktadır. Bu kısıtlamaya pararlel olarak Bursagaz’ın
farklı bir lisans bölgesinde hizmet sunması da, piyasayı düzenleyen ve
şirketin tabi olduğu 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nca mümkün
kılınmamıştır; dolayısıyla Bursagaz’ın iş sahası mevzuat gereğince tek ürün
ve hizmet bileşkesi olan doğalgaz dağıtım operasyonu ile sınırlandırılmıştır.
Tarifesi yatırım ve faaliyet giderleri bazında belirlenmiş olan Bursagaz’ın
şebeke yatırımları ve operasyonel faaliyet değerleri de tarife dönemleri
bazında piyasanın yasal düzenleyicisi olan EPDK- Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu tarafından sabitlenerek belirlenmiştir.
Bursagaz Genel Müdürlüğü Nilüferköy’de bulunan Şebeke Yönetim ve
Kontrol Merkezi bünyesinde konumlandırılmış olup, Nilüferköy Yerleşkesi
aynı zamanda 2 şehir ana giriş istasyonundan biri olan Nilüferköy RMS-A
istasyonunu ve şehir istasyonlarından biri olan Mudanya Şehir İstasyonu’nu
(145.000 m3/h) lokasyonunda barındırmaktadır. Nilüferköy RMS-A
İstasyonu 800.000 m3 /h lik kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük ana giriş
istasyonu olmakla birlikte, Gürsu RMS-A istasyonu 500.000’lik m3/h
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T

he investments in natural gas distribution that began in 1989 in
Bursa were integrated with the first gas usage in 1992 at residents,
and the story of natural gas usage changed with the privatization
of Bursagaz in 2004, and began to be reshaped by the role model
company...”
Bursagaz was privatized in 2004 as Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz
Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ under the project of privatization of the
natural gas distribution companies, and offered natural gas distribution
service within the urban area of the Bursa Metropolitan Municipality as the
license area.
With 21 years of history, Bursagaz is a natural gas distribution company
which has a leading position in its fields of activity and sets an example for
most companies. İt has international Corporate culture with its experience
in the Turkish natual gas distribution sector, sustainable performance
and successful collabarations. Bursagaz is one of the few integrated energy
companies in Turkey which, in liberalising energy markets, takes a visional
approach to business processes based on the fields of electricity production,
trade and wholesale natural gas.
Bursagaz has a natural monopoly company in respect of the privatization
method and regulatory structure, and there is no other natural gas
distribution within its license area. In accordance with this limitation, it is
not made possible as per the Natural Gas Market Law No. 4646 regulating
the market and to which the company is subject that Bursagaz provides
service within a different license region, therefore Bursagaz’s business styde
is restricted with a single product and natural gas distribution as their only
service as per the regulations. Bursagaz’s tariff is defined by investment and
operating expenses and also its grid investments and operating expenses are
fixed by the the EMRA Energy Market Regulatory Authority as the legal
regulatory of the market in tariff period basis.

Bursagaz Head Office is located at the Grid Management and Control Center
in Niluferkoy, Niluferkoy premises also accommodate Niluferkoy RMS-A
as one of the 2 main inlet stations and Mudanya Urban Station (145.000
m3/h) as one of the urban stations within its location. While Nilüferköy
RMS-A Station is the largest main inlet station in Turkey, with its capacity
of 800.000 m3/h, Gürsu RMS-A station is another pressure reducing station
with its capacity of 500.000 m3/h, which is actively used by Bursagaz and
has a connection to the national line.Bursagaz reduces the natural gas they

kapasitesi ile Bursagaz’ın aktif olarak kullandığı ve ulusal hatta bağlantısı
olan bir diğer basınç düşürme istasyonudur. Bursagaz 70 barda ulusal hattan
aldığı gazı ilk aşamada bu ana giriş istasyonlarında 40 bara düşürmekte
ve organize sanayi bölgelerindeki enerji üretimi için arz sağlamakta olup
ardından; aktif olarak çalışmayan Mudanya Şehir istasyonunun dışında
Veysel Karani (240.000 m3/h), Kestel (220.000m3/h) ve Hamitler (160.000
m3/h) RMS istasyonları aracılığıyla 19 bara düşürerek, ardından bölge
regülatörleri aracılığıyla 4 bara düşürerek servis kutularından sonra 1 bar,
300 mbar ve 21 mbar’da son kullanıcısına sunmaktadır.
Bursa lisans bölgesi içerisinde hizmet sunan Bursagaz, dağıtım hizmetinin
bir bölümünü oluşturan Müşteri Hizmetleri yönetimini Nilüferköy
yerleşkesinde bulunan çağrı merkezi yapılanması ve İhsaniye bölgesinde
konumlanan Müşteri Merkezi üzerinden yönetmekte olup, İhsaniye
Müşteri Merkezi bünyesindeki tahsilat ofisi, yasal takiplerin ve gaz kesme
işlemlerinin yönetildiği tahsilat bölümünü kapsamaktadır. Farklı bir şehir
ya da ülke lokasyonunda faaliyet göstermeyen Bursagaz’ın hissedar yapısı
değerlendirildiğinde özelleştirme kapsamı dahilinde %10’luk hisse payı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup; %10’luk pay Çalık Enerji ve
%80’lik ana pay Alman enerji şirketlerinin en büyüklerinden biri olan EWE
AG’ye aittir.
Bursagaz Bursa mücavir alan sınırları içerisinde Nilüfer, Osmangazi,
Kestel, Yıldırım, Mudanya ilçelerinde dağıtım hatlarının imalatı ve devreye
alınması, ana giriş ve şehir içi basınç düşürme istasyonlarının işletilmesi,
abonelik ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, iç tesisat projelerinin
onaylanması ve yerinde kontrolünün ardından gaz kullanım sözleşmesi
kapsamında gaz arzının sağlanması, sayaçların okunması ve faturalandırma
ile takibinde tahsilatının yapılması, gaz açım ve kesme işlemlerinin
yönetilmesi ve tüm bu süreçlere bağlı olarak müşteri geri bildirimlerinin
çağrı merkezi aracılığıyla yürütülmesi operasyonlarını; 3 ana müşteri
kademesi için yönetmektedir. 1.kademe 0-100.000 m3, 2.kademe 100.00010.000.000 m3 ve 3.kademe 10.000.000 m3 ve üzeri yıllık tüketim değerleri
üzerinden EPDK mevzuatları gereğince belirlenmiş müşteri kırılımları,
aynı zamanda Bursagaz’ın tüketici portföyünü de oluşturmakta olup; bu
portföyde yıllık tüketimi 300.000 m3 üzerindeki tüketiciler, serbest tüketici
olarak belirlenmiş olup; Bursagaz dağıtım hattını kullanarak tercihlerine
göre belirlemiş oldukları toptan satış şirketlerinden gaz arzını tedarik
edebilmektedirler. Bu müşteri ağacına 2011 yılında 258, 2012 yılında 242,
2013 yılında 263 ve 2014 yılında 273 çalışanı ile hizmet sunan Bursagaz
2011 yılında 441.2 milyon TL net satış, 2012 yılında 516.7 milyon TL net
satış ve 2013 yılında 579.5 milyon, 2014 yılında 582.8 milyon TL net satış
performansına ulaşmıştır.

receive from the national line at 70 bar to 40 bar at these city gate stations at
the first stage and provides supply for energy generation within the organized
industrial zone, and then reduces down to 19 bar through Veysel Karani
(240.000 m3/h), Kestel (220.000m3/h) and Hamitler (160.000 m3/h) RMS
stations other than Mudanya City (140.000 m3/h) stations, and then to 4
bar through the regional regulators, and after the service boxes, to 1 bar, 300
bar and provides for the end usage at 21 mbar.
Providing service within Bursa license region, Bursagaz carries out their
Customer Services management as a part of their distribution service on
the basis of their call center organization. These are located at Niluferkoy
premises, and Customer Center located within Ihsaniye region, and the
collection office at Ihsaniye Customer Center incorporates the departments
where the legal proceedings and gas cutting procedures, billing and
measurement, process analysis and data management, inhouse installation
operations are managed. Considering the shareholding structure of Bursagaz
not operating in a different city or country location, 10% of the shares are
held by Bursa Metropolitan Municipality under privatization, another 10%
is held by Calık Enerji, and 80% controlling shares are held by EWE AG, as
one of the largest German Energy Companies.
Bursagaz carries out the operations of manufacturing and commissioning of
the distribution lines, operating the main inlet and local pressure reducing
stations, managing the subscription and contract processes, providing gas
supply under the contract for gas use after the approval and on-site inspection
of the internal installation projects, reading the gas meters and billing and
collection in its follow-up, managing the gas opening and cutting operations
and executing the customer feedbacks based on all these processes through
call center for 3 main customer levels in the districts of Nilufer, Osmangazi,
Kestel, Yildirim, Mudanya and Gursu within the boundaries of Bursa
urban area. The customer fractions on the basis of 1st Level 0-100.000 m3,
2nd Level 100.000-10.000.000 m3 and 3rd Level 10.000.000 m3 and
above annual consumption values as determined by the EMRA regulations
constitute the consumer portfolio of Bursagaz, and those consumers with an
anual consumption over 300.000 m3 for 2013 are determined to be eligible
consumers within this portfolio, and they can procure the gas supply from the
wholesale companies that they have determined based on their preferences
using Bursagaz’s distribution line. Providing service for this branch of
customers with their 258 personnel in 2011, 242 personnel in 2012, and
263 personnel in 2013 and 275 personnel in 2014 Bursagaz achieved a net
sales figures valued at 441.2 million TL in 2011, 516.7 million TL in 2012,
and 579.5 million TL in 2013 and 582.8 million TL in 2014.

45

Bursagaz son 4 yıllık süreçte organizasyonel herhangi bir değişiklik
yaşamamış olup; hissedar yapısında 2008 yılından itibaren bir değişiklik
bulunmamakla birlikte teknoloji bazlı projelerin ışığında iş süreçlerinde
geliştirmeleri hayata geçirmiştir. Bu kapsamda Bursa’da doğalgaz
kullanımının 20’inci yılının gerçekleştirildiği 2012 yılında; Bursagaz
Nilüferköy yerleşkesinde bulunan “ Şebeke Yönetim ve Kontrol Merkezi”
nin açılışı gerçekleştirilerek; SCADA sistemine ilişkin uygulamalar sektör
ile paylaşılmıştır. Aynı dönemde Bursagaz Çağrı Merkezi’nin Türkiye’nin
En Övgüye Değer Çağrı Merkezi seçilmesiyle birlikte müşteri hizmetleri
yapılanmasında yenilikçi bir yaklaşım olan Ofissiz Hizmet İş Modeli
2013 yılı Haziran ayı itibariyle devre alınmış ve 2011, 2012 yıllarında
aktif olan Osmangazi, Yıldırım ve Şehreküstü müşteri merkezleri
kapatılarak müşteriye sunulan hizmetin online ve çağrı merkezi aracılığıyla
yönetilmesine devam edilmiştir.
Bugün 851.901 BBS abone, 743.953 BBS gaz kullanıcıya doğalgaz dağıtım
hizmeti sunan yıllık 3.1 milyar m3‘lük gaz hacmi ile 5.496 km. şebeke ağı
üzerinden müşterilerine sürekli ve güvenli doğalgaz tüketimi taahhüdü ile
operasyonlarına devam etmektedir.

Bursagaz Tarihçe
1989 yılında Bursa’da BOTAŞ tarafından doğalgaz dağıtım yatırımlarına
başlanması ile temelleri atılan Bursagaz, 1992 yılında Bursa’da ilk
doğalgaz kullanımı ile varlığını duyurmuştur. 2002 yılına kadar BOTAŞ
Bursa İşletme Müdürlüğü adı altında faaliyetlerini yürüten Bursagaz,
2002 yılında Bursagaz Genel Müdürlüğü adını almış ve hemen ardından
da 2003 yılında özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda
Bursagaz, 2004 yılında Çalık Grubu’na devredilmiştir.
2004 yılından itibaren Bursagaz, Çalık Grubu’nun sinerjisi ile büyümüş
olup, 2007’de Alman enerji devlerinden olan EWE AG’nin Bursagaz’a
yüzde 39,9 hissedar olması ile uluslararası bir şirket vizyonu kazanmıştır.
2008 yılında EWE AG’nin %80 oranla büyük hissedar olmasıyla Bursagaz
uluslararası enerji arenasındaki konumunu büyütmüştür.

46

Bursagaz has not experienced any organizational change for the last 4 years,
and there has been no change to the shareholding structure since 2008. It
has implemented the developments in the business processes in the light of
technology-based projects. In this sense, in 2012 as the 20th year of natural
gas use in Bursa, the “Grid Management and Control Center” located
in Bursagaz Niluferkoy location opened, and the applications related to
SCADA system were shared with the industry. In the same period, with
Bursagaz Call center having been selected as the most praiseworthy call
center in Turkey, Officeless Service Business Model, which is an innovative
approach in in customer center organization has been taken into operation
as of July, 2013, and Osmangazi, Yildirim, and Sehrekustu customer
centers whichused to be actively operated in 2011, 2012 were closed. The
service provided for the customers have been continued to be managed
online and through call center. With an annual 3.1 billion m3 gas volume
that provides natural gas distribution service for 851.901 BBS customers
and 743.953 BBS gas users today, Bursagaz continues their operations
through a 5.496 km grid as committed to supply continuous and safe
natural gas to their customers.

Background
Having its foundation laid in 1989 in Bursa by BOTAŞ in order to start
natural gas distribution investments, Bursagaz showed its presence in 1992 in
Bursa with the first use of natural gas. Conducting its activities until 2002,
under the name of BOTAŞ Bursa Operations Directorate, Bursagaz took the
name of Bursagaz General Directorate in 2002 and right after that it was
included in the scope of privatisation in 2003. During the process, Bursagaz
was transferred to the Çalık Group in 2004.
Since 2004, Bursagaz has grown with the synergy of Çalık Group and gained
an international company vision in 2007 when one of the German energy
giants EWE AG acquired 39.9 percent of Bursagaz’s shares. In 2008 when
EWE AG became a major shareholder with 80 percent, Bursagaz expanded
its position in the international energy arena.

1992

2003
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Transfer of Bursagaz
on 19th April to Çalık
Group and Start to
Change Management
Applications

ISO 9001, ISO 14001 ve
OHSAS 18001 Certifications
Collaborations with Local
Dynamics
Enterprice Resource Planning
Applications with SAP

Mobility Strategies
Balanced Scorecard
Integration of
Sustainability Strategies
Bursa Local
Quality Award

ISO 27001
Information Security
Management System
Certification
Energy Efficiency
Application

2007

Bursagaz was
privatized

ISO 27001 Bilgi
Güvenliği
Yönetim Sistemi
Sertifikasyonu
Enerji Verimliliği
Uygulamaları

2006

First Residential
Natural Gas
Usage in BURSA.

19 Nisan’da Bursagaz’ın
Çalık Grubu’na
Devredilmesi ve Değişim
Yönetimi Uygulamaları

Mobilite Stratejileri
Sürdürülebilirlik
Stratejilerinin Balanced
Scorecard Entegrasyonu
Bursa Yerel Kalite
Büyük Ödülü

2005

The Authorization
for Natural Gas
Distribution
Operation in Bursa
was granted to Botaş

Bursagaz’ın
Özelleştirme
Kapsamına Alınması

2004

Bursa’da konutlarda
İlk Doğalgaz
Kullanımına
Başlanması

1989

Bursa’daki Doğalgaz
Dağıtım Faaliyetinin
Yetkisinin Botaş’a
Verilmesi

ISO 9001, ISO 14001
ve OHSAS 18001
Sertifikasyonları
Yerel Dinamiklerle İşbirlikleri
Kurumsal Kaynak Planlama
Uygulamaları ile SAP
Kullanımına Geçiş

ISO 22301 Business
Continuity and Social
Security Projects
Officeless Service Management
Great Place to Work Approach
CNG Vehicle Applications
Applications for New Business
Models

First GRI A+ Sustainability
Report of National
Energy Sector
Great Place To Work
Best Employer of Turkey
IIP- Investors in
People Gold
Certification

Transition to Organizational
Business Model Localisation
Approach for Supply Chain
Management
Hierarchic Evaluation of
Waste Management
Social Media Approach

2014

Activation of GIS and
SCADA systems ISO 50001
Energy Management
Certification
Special Education Classrooms
Rehabilitation Project
Greenhouse Gas Emission
Reduction Applications

Optimization for
Stakeholder Management
Turkey’s Highest Capacity
RMS-A Station
Construction

2013

Project Management
Methodologies
Grid Management and
Control Center Construction
Compliance Reporting
CSR Projects on Basis of
Education

Transfer of Shares to
EWE AG (%80)
EFQM European
Quality Award

2012

Ulusal Enerji Sektörünün
İlk GRI A+ Sürdürülebilirlik
Raporu
Great Place To Work
Türkiyenin En İyi İş Vereni
IIP-Inveators
İn People Gold
Sertifikasyonu

2011

ISO 22301 İş Sürekliliği
ve Toplumsal Güvenlik
Çalışmaları
Ofissiz Hizmet Yönetimi
Great Place to Work Yaklaşımı
CNG’li Araç Uygulaması
Yeni İş Yapış Modellerine
Yönelik Uygulamalar

2010

CBS ve SCADA Sistemleri
Aktivasyonları
ISO 50001 Enerji Yönetim
Sertifikasyonu
Özel Eğitim Sınıfları
Rehabilitasyon Projesi
Sera Gazı Emisyon Azaltım
Uygulamaları

2009

Paydaş Yönetim
Optimizasyonu
Türkiye’nin En Büyük
Kapasiteli RMS-A
İstasyonunun Kurulumu

Proje Yönetim
Metodolojileri
Şebeke Yönetim ve
Kontrol Merkezi İnşaatı
Uyumluluk Raporlama
Eğitim Öncelikli Sosyal
Sorumluluk Projeleri

2008

EWE AG’ye Hisse
Devri (%80)
EFQM Avrupa Kalite
Büyük Ödülü

Organizasyonel İş
Modellemesine Geçiş
Tedarik Zinciri Yönetiminde
Yerelleşme Yaklaşımı
Atık Yönetiminde Hiyerarşik
Değerleme Dönemi
Sosyal Medya Yaklaşımı
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2013-2014 HARİKALARI
WONDERS OF 2013-2014

Hayat daima bir yenilenmedir. Geçmişin olağanüstü deneyimlerinden edinilen
bilgilerin ışığında, insanoğlu ve dünya için yeni bir fikir yaratmaktır hayat…
Dünyanın harikaları listesine yakın geçmişte eklenen eserler BURSAGAZ’ın
faaliyetlerini aktarırken rehber olmaya devam ediyor.
Dünyanın harikalarını yaratan tüm medeniyetler için vazgeçilmez prensipler
olan; çözüm üretmek, sistematik çalışmak, çevreyi korumak, çevreyi korurken
kaliteden ödün vermemek ve topluma karşı sorumluluklarını unutmamak,
bugünden geleceğe emin adımlarla ilerleyen BURSAGAZ için de vazgeçilmez
prensipler olmaktadır.
Life is a constant renewal. Life is creating a new idea for humanity and for the world
in the light of information obtained through extraordinary past experiences…
The works that were recently included in the list of the wonders of the world continue
to be our guide when telling about the activities of BURSAGAZ.
The principles of finding solutions, working systematically, protecting the
environment, making no concessions of quality while protecting the environment and
being aware of social responsibilities, which are indispensable for all civilisations
that created the wonders of the world, are also essential for BURSAGAZ in its
progress from today into the future with firm steps.

CHICHÉN ITZÁ
MEKSİKA / MEXICO

Mayalar bu piramidi astronomi ve matematik bilgilerini ortaya koymak istercesine belirli bir sistemle
inşa etmişlerdir. Örneğin 4 cephesinin her birinde 91 basamak yer alır ki, böylece 4x91’le bulduğumuz
364 sayısına en tepedeki düzlüğü (1) de eklediğimizde yıldaki günlerin sayısı olan 365’i buluruz.
Ayrıca piramiti öyle bir şekilde yönlendirmişlerdir ki, ilkbahar ve sonbahar ekinokslarının gerçekleştiği
an güneş ışığı açıları ile özel gölgeler yakalanmaktadır. Piramidin tepesinden bakıldığında 300 hektarlık
bir görüş alanına sahip olunur, yani kentteki tüm yapılar görülebilmektedir.
�nsan zekasının teknoloji, matematik ve ileri görüşlülük sembolü olan bu harikada olduğu
gibi Bursagaz da 21.yy’ın en ileri teknolojilerini kullanmaktadır. E- fatura hizmeti ile çevre
duyarlılığı, sosyal medya gücü ile iletişim ve ulaşılabilirlik kolaylığı, uzaktan erişim ve
müdahale hızı ile ofissiz hizmet ayrıcalıklarını Bursa’da yaşayan herkese sunmakta; geleceğe
yönelik araştırma - geliştirme çalışmalarını en üst seviyede sürdürmektedir.
Mayas built this pyramid with such a system that demonstrates their knowledge of astronomy and
mathematics. For example there are 91 steps on all 4 sides, therefore 4x91 makes 364 and when the
topmost platform (1) is added, we find the days of the year which is 365.
Also the pyramid has been oriented in such a way that at the time of spring and autumn equinoxes
the angle of sunlight creates extraordinary shadows. The top of the pyramid overlooks an area of
300 hectares, which means one can see all buildings in the city.
Just like in this wonder which is the technological, mathematical and farsightedness symbol of
human mind, Bursagaz currently uses the most advanced technologies of the 21st century to serve
Bursa citizens and works at the maximum possible level in the area of research and development.

BURSAGAZ’DA HER İŞLEM PARMAK UÇLARINDA
EVERY TRANSACTION OF BURSAGAZ IS AT YOUR FINGERTIPS

G
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2006 yılında ilk adımları atılan projenin ilk altı yıllık bölümünde
mobilizasyon hareketleri hayata geçirilmiştir. 2006 yılında 23 noktadan
hizmet veren ofislerin sayısı, 2009 yılında 19’a, 2010 yılında 15’e, 2011
yılında 13’e, 2012 yılında 5’e ve 2013 yılında da 2’ye düşürülerek,
müşterilere, mobil uygulamalar, web ve çağrı merkezi üzerinden hizmet alma
imkânı bu proje ile birlikte sunulmuştur.

First introduced in 2006, the project included mobilization movements
in the first six years. The number of offices which was 23 in 2006 was
reduced to 19 in 2009, 15 in 2010, 13 in 2011, 5 in 2012 and 2 in
2013, and customers were offered the opportunity to receive services using
mobile applications, web and call centres.

erçekleştirmiş olduğu projelerinde toplumsal fayda, müşteri
memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışını benimseyen, yetkin
kadrosunun yeteneklerini bu doğrultuda programlayan,
vizyoner bakış açısıyla sektör şirketlerine model olan Bursagaz;
2013 yılında çıtayı bir kademe daha yükselterek sektöründe “ilk ve tek”
uygulamalardan birine daha imza atarak yepyeni bir hizmet servisi olan
“Ofissiz Hizmet Projesi’’ni hayata geçirmiştir.

En iyi müşteri deneyimini sunma adına müşterilerin, Bursagaz ofislerine
gelmeden her türlü hizmet servisini dijital ortamda veya telefonla kolayca
yapabilme imkânı sağlanması amacıyla tasarlanan projede, Bursagaz Çağrı
Merkezi yeniden yapılandırılmıştır.
Ofissiz Hizmet Projesi ile yenilenen Bursagaz Çağrı Merkezi en son
teknolojik alt yapı ve donanım araçları ile birlikte 400 metrekarelik alana
inşa edilmiştir. Çalışanların ofis ortamındaki konforu da düşünülerek
dizayn edilen alanda, 42 müşteri temsilcisinin aynı anda gelen çağrıları
karşılayabilmesi sağlanmıştır.
Bursagaz’ın 2012 yılında Türkiye’nin 100 Koltuk Altı En İyi Çağrı
Merkezi Ödülü’nü almış olması projenin kan akışında hayati önem taşımış,
motivasyonu yükseltmiş, başarıya olan inancı perçinlemiştir.
Sürdürülebilir gelecek yaratmak için inovasyon ağırlıklı projeler üretmek
stratejik amacının bir ürünü olarak hayata geçirilen projede, müşteri
hizmetleri süreçleri yeniden tasarlanmıştır.
Bursagaz Ofissiz Hizmet anlayışını çağrı merkezi yapısına entegre ederek,
yetkelendirme matrisi ve disaster uygulamasıyla hizmetin sürekliliğini garanti
altına almıştır. Çağrı merkezi çalışanlarının mobil hizmet süreci kapsamında
uyum ve entegrasyonu için, çalışanlara tüm detaylı teknik ve yetkinlik
eğitimleri aldırılarak destek sağlanmıştır.
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Proje kapsamında kapasitesi artırılan çağrı merkezinde 7’si home agent
olmak üzere, 42 müşteri temsilcisi ile hizmet verilmeye başlanmıştır.

ursagaz, which focuses on social benefit, customer satisfaction
and service quality in its projects, which organises the skills of
its competent staff accordingly and which is a role model for
sector companies with its visionary perspective, raises the bar a
little higher in 2013 by achieving another “the one and only” application
in its sector with the launch of its brand new service “Office-less Service”
project.

In order to provide the best customer experience, Bursagaz Call Center
has been restructured as part of the project which is designed to allow
customers to receive all services digitally online or by telephone without
the need to visit Bursagaz offices.
Renewed for the Office-less Service Project, Bursagaz Call Center was
built on a 400 sqm area with state-of-the-art technological infrastructure
and equipment. Designed for the comfort of employees in the office, the
place is available for 42 customer representatives to respond to incoming
calls.
The fact that in 2012 Bursagaz was granted an award for being the best
call center in Turkey with less than 100 seats had a vital importance in
the project, fueled motivation and reinforced belief in success.
Customer Service Processes were redesigned in the project which was
implemented as a product of the strategic aim of producing innovative
projects in order to create a sustainable future Bursagaz integrated the
concept of office-less service into call center structure in order to guarantee
service continuity through authorization matrix and disaster application.
Call center employees were provided with all detailed technical and
competency training in order to ensure their adaptation to and integration
with the mobile service process.
With its capacity increased as part of the project, the call center now
employs 42 customer representatives, 7 of which are home agents. Two
supervisors were appointed for controlling and monitoring the call center
and instant reports were obtained from these people both to follow work

Çağrı merkezinin kontrol ve takibi için 2 ekip sorumlusu atanmış ve bu
sorumlulardan anlık raporlar alınarak, hem iş performansı takip edilip
süreçler geliştirilmiş, hem de müşteri temsilcisi performansı gözlemlenerek
kaliteli hizmet servisi anlayışı üst düzeyde tutulmuştur.
Abonelik işlemleri için sürece yetkili iç tesisat firmaları da dahil edilmiş,
firmalara sağlanan portal ekranları üzerinden firmaların ön talepleri almaları
sağlanmıştır.
Bursagaz Çağrı Merkezi’ne 444 11 33 numaralı hatlardan ulaşılarak, hafta
içi saat 08:30 ile 22:00 arası, cumartesi günleri ise saat 09:00 ile 17:00 arası
hizmet alınabilmektedir. Bursagaz Çağrı Merkezi’ne ulaşan kişiler, konusunda
uzman müşteri temsilcileri ile telefon ve internet erişiminin sağlandığı her
noktadan;
• Sözleşme
• Sözleşme iptal
• Gaz açma randevusu
• Endeks bildirimi
• Talep & öneri & şikayet bildirimleri
• Bursagaz faaliyetleri hakkında bilgi talep işlemlerini yapabilmekte ve
taleplerine yüzde yüz ulaşabilmektedirler.
Ayrıca her müşteri telefonla yapılan işlemlere ek olarak, Bursagaz web
servisler aracılığı ile; www.bursagaz.com’dan kredi kartı ile online ödeme
işlemlerini de gerçekleştirebilmektedir.
Projenin sektörde ilk ve örnek uygulama olması dışında; müşteri
memnuniyeti, yetkili iç tesisat firması memnuniyeti, zaman tasarrufu, kağıt
tasarrufu, süreç optimizasyonu, süreç performansı da sağlamıştır.

performance and develop processes and to observe customer representatives’
performance for maximizing the service qualityperception.
For subscription procedures, authorized inhouse installation companies
were included in the process and those companies received preliminary
requests over the portal screens provided.
Bursagaz Call Center can be reached at 444 11 33 from 08:30 to
22:00 on weekdays and from 09:00 to 17:00 on Saturdays. Through
Bursagaz Call Centre, customers are able to contact with expert customer
representatives through the telephone or internet in order to conduct
procedures and receive information about the following subjects;
• Contracts
• Contract cancellation
• Gas Connection Appointment
• Index Declaration
• Request, Suggestions & Complaints
• Bursagaz activities
Besides the procedures conducted on the telephone, customers can also
make online payments using a credit card by way of web services at www.
bursagaz.com.
This project is the first and an exemplary application in the sector and it
ensures customer satisfaction, authorized internal installation company
satisfaction, saving of time and paperwork, process optimization, and
process performance.
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İLETİŞİM ÇAĞINDA BURSAGAZ SOSYAL MEDYADA
BURSAGAZ IS ON SOCIAL MEDIA IN THE COMMUNICATION ERA

B

B

Globalleşen dünyada iletişimin daha da önem kazanmasıyla birlikte,
enformasyon-mesaj-hedef-geribildirim dörtlüsünü kontrol altında tutmak,
bilgi kirliliğini önlemek, kişi yada gruplara ulaşmak hayati önem taşımakta
ve kişilerin olduğu kadar kurumların da toplumlar önündeki imajını
etkilemektedir. Yenilikçi ve öncü yaklaşımlarıyla enerji sektörünün adeta
parlayan yıldızı olan Bursagaz, bu algısını Enterprise 2.0 (ya da Social Business)
çerçevesinde, sosyal medya aracılığı ile de yansıtmak hedefiyle sosyal ağlarda
olan varlığını komplike bir hale getirmiştir.

Communication has gained more importance in the globalized world. Along with
this fact, keeping the information-message-target-feedback quartet under control,
preventing misinformation and reaching individuals are vitally significant and this
affects the image of both individuals and institutions publicly. Bursagaz is the rising
star of the energy sector with its innovative and pioneering approaches,

ütünsel olarak teknolojik gelişmeleri süreçlerine dahil eden ve
hayatın her noktasında müşterilerine, tedarikçilerine, çalışanlarına
kolaylık sağlamayı ilke edinen Bursagaz, 2011 yılından bu yana yer
aldığı sosyal medya ağlarını daha da genişletip profesyonelleştirerek,
Enterprise 2.0 (ya da Social Business) kuramı kapsamında sosyal paylaşım
ağlarında faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Bursagaz, sosyal medya ile kontrol ve takip edilebilir bilgilerin toplanabileceği
ekosistemi, etkin bir organizasyon şemasıyla besleyerek müşteri davranışı
motiflerini öğrenmeyi, müşteri memnuniyet, sadakat ve farkındalığını
arttırmayı, lobi faaliyetleri ve oluşturulacak kamuoyu ile kurumsal itibarını
güçlendirmeyi hedeflemiştir.
Bursagaz, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube ve LinkedIn’de
bulunan resmi hesapları aracılığıyla abonelerinin şikayet ve önerilerini en
kolay şekilde Bursagaz’a ulaştırabilmesini sağlamayı ve onları doğalgazın
güvenli-verimli kullanımı hakkında bilgilendirmeyi amaçlamıştır ve sosyal
ağlar üzerinden gelen şikayetlerin %87’sini aynı iş günü içerisinde çözüme
ulaştırmıştır.
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Bu doğrultuda oluşturulan Bursagaz Sosyal Medya Takımı, sosyal medyanın,
medyadan önce sosyal bir ortam olduğu ilkesiyle hareket ederek Bursagaz
çalışanları, paydaşları ve aboneleriyle iletişimi geliştirebilmek için Enterprise
2.0 (ya da Social Business) kapsamında önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.
Sosyal medya kullanımının personel arasında daha da etkinleştirilmesi,
şirketin Enterprise 2.0 (ya da Social Business) stratejisinin anlaşılması,
sürdürülebilirliğinin artırılması ve sosyal ağlara bilgi akışının güçlendirilmesi
amaçlarına hizmet eden 3 ekipten oluşan 22 kişilik Bursagaz Sosyal Medya
Takımı, tüm bunların yanı sıra Bursagaz.com, BursagazSK.org, BGEGD.
org, Bursagaz iç portal ve dış portal ile Bursagaz Enterprise 2.0 (ya da Social
Business) stratejisini oluşturmaktadır. Şirket içerisinde sosyal medyanın
önemini benimsetmek ve bilinçli kullanımını sağlamak için çeşitli bilgilendirme

ursagaz, which includes technological developments in its processes
withholistic approach and that has acquired the principles of providing
convenience for its customers, suppliers and staff, at every point in life,
continues its activities on Social Networks. Bursagaz has been taking part
in these networks since 2011 and it has expanded its activities more professionally
under Enterprise 2.0 (or Social business) approach in 2013.

and it has sophisticated its existence there in 2013 with its target of reflecting this
perception through social networks within framework of Enterprise 2.0 (or Social
business). Social Media is sharing daily social interactions on the web via various
online medium, and making it quantifiable. Our mission is to strengthen our
Corporate reputation by applying an effective organizational schema to ecosystem of
traceable and quantifiable social data to learn more about customer behavior motives,
increase customer satisfaction, loyalty and brand awareness, and manage public
opinion of Bursagaz.
Bursagaz aims to provide easiest way that its subscribers can submit their complaints
and suggestions to Bursagaz and that they are kept informed on the safe and efficient
use of natural gas through its official accounts Facebook, Twitter, Instagram, Google+
to Bursagaz and has resolved 87% of the complaints through social networks within
the same business day. The Bursagaz Social Media Team, which has been established
along this idea, acts on the principle that social media is a social environment before
being media and they have actualized significant progress in 2013 in order to improve
communication with Bursagaz staff, stakeholders and subscribers under Enterprise
2.0 (or Social business). The Bursagaz Social Media Team which consist of three
team and 17 members, was established to make the social media to be used more
effective among the personnel, helping social media strategy of the company to be
understood better, increasing its sustainability and strengthening information flow
of a total of 33 accounts on 12 different social networks. Besides all these, Bursagaz.
com, BursagazSK.org, BGEGD.org, Bursagaz internal and external portals have been
included in Bursagaz social media strategies under Enterprise 2.0 (or Social business)
as of the 2013. The Bursagaz Social Media Team has organized various informative
meetings in order to have the staff acquire the significance of social networks within
the company and to provide its conscious use. In light of these meetings, the Bursagaz

toplantıları gerçekleştiren Bursagaz Sosyal Medya Takımı, yapılan toplantılar
ışığında sektördeki örnek bir çalışma olan “İş hayatında Sosyal Medya Kullanım
Kılavuzu” nu Bursagaz personelinin kullanımına sunmuştur. Bursagaz Sosyal
Medya Takımı’nın etkin organizasyon yapısı ve dinamik işleyişi sayesinde,
sosyal medya etkinliğini ölçen uluslararası Klout puanlamasında 60 puanı
sektöründe geçen ilk ve tek firma olmuştur.
Takım; Bursagaz üst yönetimi ve personelinin de desteği ile sosyal ağlarda
yaklaşık 40 milyon gösterim ve 400 bin üzerinde etkileşim ile; abonelere
doğalgazın güvenli ve verimli kullanımı, sosyal sorumluluk projeleri ve
yatırımlar hakkında özel bilgileri, inşaatı sürmekte olan, son teknoloji
kullanılarak yapılan Gold Leed sertifika adayı Bursagaz yeni genel müdürlük
binası yapımıyla ilgili bilgileri her gün hesaplarda paylaşmakta ayrıca günlük
çalışma alanları, hat hasarı sebebiyle oluşan gaz kesintileri, aylık fiyat tarifeleri,
fiyat dağılımları, fiyat karşılaştırmaları, sayaç okuma tarihleri ve daha birçok
önemli bilgilerin paylaşımını yapmaktadır.
Sosyal medya hesaplarını ve müşterileri ile olan ilişkilerini gerçekleştirmiş
olduğu kampanyalarla destekleyen Bursagaz, 2013 yılında Bursa’da oynanan
U-20 Dünya Kupası Yarı Final maçlarına Twitter aracılığı ile #20gün20bilet adı
altında yarışma düzenleyerek son kullanıcı ile buluşmuş ve beğeni toplamıştır.
Ayrıca Bursagaz’ın yıllardır sponsor olarak destek verdiği Bursa’nın en önemli
markalarından Bursaspor’un çeşitli maçlarına da katılım sağlanması için sosyal
medya üzerinden yarışmalar düzenlenerek maç biletleri hediye edilmiştir. Yine
2013 yılında “Bursagaz’la Sinemaya” kampanyası ile Bursagaz’ın şanslı sosyal
medya takipçilerinin Korupark Cinetech’ten sinema bileti kazandıkları bir diğer
ilgi çeken kampanya olarak yerini almıştır.
Yıl içerisinde farklı birimler için farkındalık çalışmaları yapan Sosyal Medya
Takımı 16 bin 139 BSS yeni abonenin alınmasını sağlayan “Kışı Yaz gibi
Yaşayın” kampanyasına 370 bin erişimlik destek, ödül ile sonuçlanan EFQM
– New Ways of Working oylamasına verilen 550 bin erişimlik destek, Great
Place to Work Türkiye’nin En İyi İşvereni Yarışması’na 1.2 milyon 200
bin erişimlik destek, 337 bin erişimlik “Ofissiz Hizmet” tanıtımı desteği,
Eğitim Gönüllüleri ve EGD Spor Kulübü tanıtım videoları için hazırlanan
kampanyalarla Facebook üzerinde toplamda 28 milyon erişim sayısıyla Bursagaz
abonelerine ulaşmıştır. Bursagaz Sosyal Medya Takımı, Bursagaz takipçileriyle
İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ve Çalışan Paylaşım Toplantısı’nda sosyal
medya üzerinden anlık olarak Bursagaz’ın hedeflerini paylaşarak hem bir ilke
imza atmış hem de şeffaf iletişime verdiği önemi vurgulamıştır. Bursagaz Sosyal
Medya Takımı gelenekselleştirdiği Bursagaz Eğitim Gönülleri Derneği yararına
yiyecek kermesi düzenleyerek, aslında Sosyal Medya’nın beğeni ve takipçi
sayılarıyla ölçülemeyeceğini, özünde sosyal bir oluşum olduğunu ve her şeyin
paylaştıkça daha güzel olduğunu vurgulamıştır.

Social Media Team has presented a model study in the sector, the “Social Media Guide
in Professional Life” for the use of the Bursagaz personnel.Due to its organizational
structure and dynamic operation of the Social Media Team, became the first and
only company in the industry according to international klout rating which measures
effectiveness of social media.
The team has reached to an approximate 40 million displays and over 400,000
thausand inetraction on social networks with the support of the executive management
and the staff of Bursagaz. The subscribers receive information on the safe and
efficient use of natural gas, special information on social responsibility projects and
investments, information on the new and Gold Leed certificate candidate, state of
the art technology Bursagaz headquarters building. All this information is shared on
the accounts each day and also much more information about daily working areas,
gas cut-offs due to line damages, monthly price schedules, price distributions, meter
reading dates and other significant information is also shared. Bursagaz supports its
social media accounts and its customer relations with the campaigns it carries out. In
2013 they organized a competition through Twitter under the name #20gün20bilet
for the U-20 World Cup Semi-Final match played in Bursa and was embraced by
the subscribers with their appreciation. In addition, Bursagaz organized competitions
through Social Networks and match tickets of Bursaspor, one of the most important
trademarks of Bursa, and that Bursagaz has been supporting for years as a sponsor,
were given as gifts. Again in 2013 the campaign “To the Movies with Bursagaz”
attracted attention, where the lucky social network followers of Bursagaz won movie
tickets to Korupark Cinetech.
Bursagaz Social Media team carries out awareness raising tasks for different
departments during the year. They organized campaigns such as the “Live Winter like
it is Summer” which provided 16,139 BSS new subscribers for a support of 370,000
displays on Facebook, support of 550.000 displays for the voting of the EFQM – New
Ways of Working that ended with an award,support with 1.200.000 votes for the
Great Place to Work as Turkey’s best emloyer competition, promotional support for
“Office-less Service” for 337,000 displays, promotion videos for Education Volunteers
and the EGD Sports Club and they have reached the Bursagaz subscribers this year
with a total of 28,000,000 displays on Facebook.
The Bursagaz Social Media Team has shared the 2012 results and 2013 targets of
Bursagaz at the Discussion and Evaluation Meeting and the Staff Sharing Meeting
with the Bursagaz followers over the Social Media instantaneously and thus, they both
lead the way for such sharing and they also emphasized the importance they attached
to transparent communication. The Bursagaz Social Media Team completed 2013
by organizing a homemade food sale for Bursagaz Education Volunteers Association
which has been traditonalized and they have underlined the point that in fact, the
Social Media cannot be measured with likes and numbers of followers that it is
actually a social organism and everything is better when shared.
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BURSAGAZ ÇEVRECİ FATURA ILE MAVİ-YEŞİL’E YATIRIM YAPTI

Ç

BURSAGAZ INVESTED IN BLUE-GREEN WITH GREEN INVOICE

evreci yaklaşımları, doğaya olan saygı ve sevgisi, toplumsal
fayda anlayışı, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya
bırakma prensibiyle yatırımlarına yön veren EWE AG’nin en
büyük Türkiye yatırımı olan Bursagaz 2013 yılında
elektronik fatura projesini tamamlayarak sorumluluğunu yerine
getirmiştir.
Doğanın doğal dengesi içerisindeki rolü yadsınamayacak derecede büyük
olan, hava kirliliğinden, su rezervlerinin artmasına, organik atıkların
parçalanıp dönüşmesine, minerallerin çözülüp azot bağlantılarının
kurulmasına, bakterilerin etkisizleştirilmesine kadar birçok fayda sağlayan,
doğal servet niteliğindeki ağaçların hayatta kalmalarını amaçlayarak
gerçekleştirilen E-Fatura projesi 2013 yılında Bursagaz’ın önemli gündem
maddelerinden birini oluşturmuştur.
Bursagaz’ın doğayı korumak adına gerçekleştirdiği çevreci çözümler arasında
yerini almış olan proje Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı genelgelere uygun
bir şekilde tüm müşterilerine ve tedarikçilerine bu kolaylığı sunabilmeyi de
hedeflemiştir.
Bursagaz’ın FIT Consulting işbirliği ile gerçekleştirdiği E-Fatura projesi,
müşteri ve tedarikçilerine kesmekte olduğu tüm faturaları kapsamakla
birlikte temel olarak gaz tüketim faturalarının müşterilerine elektronik
ortamda sunulmasını sağlamıştır.
Bursagaz on-line işlemler (https://bgonline.bursagaz.com) menüsünden
e-fatura talebinde bulunan müşterilerine mail ile gönderim için onay
almaktadır. İsteyen müşteriler, faturalarının kendi şahsi mail adreslerine
gönderilmesini sağlayabilmektedirler.
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ursagaz, the biggest investment of EWE AG in Turkey whose
investments are based on an environmentalist approach, love
and respect for nature, understanding of social benefit, and
leaving a liveable world for future generations, has fulfilled its
responsibility by completing its electronic invoice project in 2013.
The e-invoice project, which was aimed at saving trees that have an
undeniably important role in the balance of nature, that have plenty of
benefits including preventing air pollution, increasing water reserves,
degrading and transforming organic waste, dissolving minerals,making
nitrogen bonds, and neutralizing bacteria and that are natural
treasures, was one of the important items in the agenda of Bursagaz in
2013.
Included among the environmentalist solutions implemented by
Bursagaz to protect nature, this project has also aimed to offer this
convenience to all customers and suppliers in accordance with the
circulars published by the Ministry of Finance.
The E-invoice project implemented by Bursagaz in cooperation with
FIT Consulting covers all invoices prepared for customers and suppliers
but basically ensures electronic delivery of gas consumption invoices to
customers.
Bursagaz receives authorization through the on-line procedure (https://
bgonline.bursagaz.com) menu for sending e-invoices by e-mail to those
customers who have requested so. Customers may ask for the invoices to
be sent to their personal e-mail addresses.

E-fatura hizmeti Bursagaz’ın bireysel abonelerinin yanı sıra büyük tüketim
sahibi olan sanayi müşterilerinin de özel tercihleri haline gelmiştir. Bu
sayede elektronik ortamda yürütülmesi gereken diğer projelerine altlık
oluşturması ve çevreye olan saygısının karşılığı olarak kesilmekten kurtulan
ağaçlar Bursagaz’ı motive eden unsurlar arasında yer almaktadır.

The E-invoice service has become the special preference of both
individual subscribers and high-volume industrial customers of
Bursagaz. Among the factors that motivate Bursagaz are having the
infrastructure for other projects that must be conducted in a digital
environment and ensuring the protection of trees in respect for the
environment.

Proje hazırlanırken birden fazla şirketin e-fatura hizmetini aynı anda
sunabileceği bir altyapı kurulmuştur ve şu anda EWE Grup şirketleri
EWE Turkey Holding, EWE Enerji, Enervis ve Kayserigaz da aynı altyapıyı
kullanarak 2013 yılında canlı geçiş hazırlıklarını sürdürmüş, 2014 yılında
da canlı geçişi tamamlamıştır.

In the project preparation phase, an infrastructure allowing more than
one company to provide e-invoice services was created and now EWE
Group companies EWE Turkey Holding, EWE Enerji, Enervis and
Kayserigaz, were also using the same infrastructure to prepare to go live
on the same system in 2013, and completed the process in 2014.

BURSA POTANSİYELİNİ KEŞFETTİ
BURSA DISCOVERED ITS POTENTIAL
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Bursa ili mücavir alanı Bursagaz lisans sınırı içinde bulunan abone potansiyelini
belirlemek amacıyla da start alan, 2014 Nisan ayında ihalesi gerçekleştirilen proje ile
her binanın daire ve işyeri sayısı, cephe, kapı, kutu ve regülatör fotoğrafları, adres ve
konum tespiti verileri güncel bir şekilde sisteme aktarılmıştır. 6 merkez ilçe olarak
kapsamı belirlenen projeye, İznik ilçesinin de Bursagaz lisans sınırlarına 2013 yılında
dâhil edilmesiyle proje kapsamı 7 ilçeye çıkartılmıştır.

With the project which was started in order determine subscriber potential in Bursa province
adjacent area remaining in the area of Bursagaz license borders and its tender was carried
out in April 2014, every buildings’ apartment and office numbers, front, door, box and
regulator photos, address and location determination up to date data were transferred to the
system. The project was designed to include 6 central districts, however with inclusion of İznik
district into Bursagaz license borders in the year 2013, the project’s scope was enlarged to
include 7 districts.

itlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması, pazar
payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi, müşteri memnuniyeti
ve müşteri sadakati kavramlarının önem kazanması, var olan müşterinin
değerinin anlaşılması ve müşteriyi elde etme çabalarına gerek duyulması,
müşterinin özel ihtiyaçlarına göre davranma stratejilerinin gerekliliği, yoğun rekabet
ortamı, iletişim teknolojileri ve veri tabanı yönetim sistemlerinde yaşanan gelişmeler
gibi daha bir çok konuyu profesyonel olarak ele alan Bursagaz, 2014 yılında bu
başlıklara altlık oluşturacak, pazarlama stratejilerine yön verecek, güncel bina bilgilerine
sahip olmayı mümkün kılacak, servis kutuları ve regülatör tip bilgilerine anında
ulaşabilmeyi sağlayacak olan “Bursa Potansiyel Tespiti Projesi’ni hayata geçirmiştir.

Başlangıç aşamasında projenin maliyetini öngörmek amacıyla Bursagaz proje ekibi
tarafından, işin ne kadar zamanda yapılabileceği ve ekip sayısı ile ilgili bilgiler sahadan
uygulamalı olarak toplanmıştır. Valilik ve ilçe emniyet müdürlükleri ile yapılacak
çalışmayla ilgili bilgilendirme amaçlı resmi yazışmalar yapılmıştır. Proje sırasında
yaşanabilecek güven problemleri öngörülerek, saha çalışanlarına Bursagaz kaşeli
imzalı Bursagaz kimlik kartları tasarlanmış ve kurumsal kıyafetler giydirilmiştir.
Bursagaz aboneleri, doğalgaz faturaları aracılığı ile yapılacak saha çalışması hakkında
bilgilendirilmiştir.
Proje için çalışan yüklenici firma 30 personelle faaliyetlerini yürütmüştür. Bina bilgisi
almak için girilemeyen binalara “Evde Yok Formları” bırakılmış vatandaşın formdaki
çağrı merkezi numarasını araması sağlanarak formda belirtilen bina koduna istinaden
binalara ait 1 veya 2 adet sayaç bilgisinin alınması amaçlanmıştır. Sahada toplanan tüm
veriler kontrol edilerek CBS’ye (coğrafi bilgi sistemi) aktarılmıştır. CBS destek firması
ile sahadan alınan fotoğraf bilgilerinin CBS’de görüntülenebilmesi için ilgili geliştirme
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. CBS’ye aktarılan fotoğraf verilerinin saklı tutulacağı
depolama ve yedekleme çalışmaları Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nün de projeye
dahil edilmesi ile hayata geçirilmiş, potansiyel abone detay ve özet rapor çalışmaları
yapılmıştır (BI-BW).
Projenin amaç ve hedefleri doğrultusunda lisans sınırlarındaki bina ve abone
potansiyelini yönetebilecek veri kalitesinin sağlanması, hasarlı servis kutu durumları
belirlenerek bakımlarının yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

ursagaz has handled many issues like rising costs of mass marketing, the fact that
customer share not market share became important, the concepts of customer
satisfaction and customer loyalty became important, recognizing the value of
existing customers and emergence of needs to win the customers, the need for
strategies of behaving in accordance with special needs of customers, intense competition,
advancements in communication technologies and database management systems in a
professional way and in the year 2014 it put into practice “Bursa Potential Detecting Project”
which would shape marketing strategies, assures having up to date building information,
makes it possible instant access to service boxes and regulator type information.

At the beginning phase of the project, in order to forecast the project’s cost, Bursagaz project
team collected information on duration of the work and number of teams from the field
in an applied way. Official correspondence was conducted to inform the governorship and
district police departments to inform them about the work which would be carried out. By
forecasting confidence which might be experienced during the project, stamped and signed
Bursagaz identity cards were designed for field employees and they wore corporate clothes.
Bursagaz subscribers were informed via natural gas bills about field work which will be
conducted.
The contractor company working for the project carried out its activities with 30 employees.
For the buildings which could not be accessed for getting building information “Not At
Home Forms” were left and citizens were provided with the opportunity of calling call center
number indicated on the form and based on the building code stated on the form, it is aimed
to get 1 or 2 meter information of buildings. All the data gathered at the field were controlled
and transferred to GIS (Geography Information System). In regard to picture information
gathered by GIS support company from the field, development activities were carried out for
accessing those pictures on the GIS. Storing and back up activities for picture data transferred
to GIS were realized by inclusion of the Directorate of Information Technologies, potential
subscriber detail and summary report activities were carried out (BI-BW).
Based on the project’s purpose and goals, it was made possible to provide data quality
which can manage building and subscriber potential, to determine damaged service boxes’
conditions and to carry out their maintenance activities.
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COLLOSEUM
İTALYA / ITALY

�talya’nın başkenti Roma’da bulunan Flavianus Amfitiyatro olarak da bilinen Kolezyum, bir arenadır.
Usta bir komutan olan Vespasianus tarafından MS 72 yılında yapımına başlanmış ve 8 yıl sonra Titus
döneminde tamamlanmıştır. �mparatorlar burada Roma halkını eğlendirmek için ve biraz da kendi
eğlenceleri için gladyatör dövüşleri düzenlerdi.
Bunlardan başka pek çok halk gösterileri, taklit deniz savaşları, hayvan avcılığı, meşhur savaşların
yeniden canlandırılması, klasik mitolojiye dayanan dramalar olurdu. Kolezyum, daha sonra barınma
yeri, iş dükkânları, dini kışlalar, istihdam, taş ocağı olarak çok çeşitli amaçlarla kullanıldı.
Bursa’nın toplumsal ve sosyal yaşamındaki tüm değerlere sahip çıkan Bursagaz da,
kullandığı farklı yazılımlarla tüm ihtiyaçlara cevap verebilmekte ve sorunlara karşı sahip
olduğu acil müdahale hızıyla müşteri memnuniyeti hedefine başarıyla ulaşmaktadır.
The Coliseum, located in Rome, the capital city of Italy, and also known as Flavianus
Amphitheatre, is an arena.
Its construction was started in 72 A.D. by Vespasianus, a master commander, and completed 8 years
later in the period of Titus. The empires used to organise gladiator fights here in order to entertain the
public of Rome and also to have a good time themselves. There were many other folk shows, simulated
sea fights, animal hunting, enactions of famous wars, and dramas based on classical mythology.
The Coliseum was later used for many purposes including accommodation, shops, religious quarters,
employment and quarries.
Committed to protect all values in the social life of Bursa, Bursagaz contributes to the cultural
development by way of giving support to organisations and keeps pace with the change with all
dynamics of technology and daily life.

BURSAGAZ GELECEĞE AYNA TUTTU
BURSAGAZ REFLECTS THE FUTURE IN THE MIRROR
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İki ayrı faz olarak planlanan projenin 13 kişilik ekibiyle Mart ayında
başlayan ilk fazında, proje kapsamının ve ekibinin belirlenmesi,
danışman firma görüşmeleri, sistemde kullanılacak raporların
seçilmesi ve hangi yöneticilerin bu sistemden faydalanacağına
karar verilmesi, rapor tanımlamalarının gerçekleştirilerek envanter
çıkarılması, metodolojinin belirlenmesi ve öncelikli raporların seçimi
aşamaları yürütülürken Temmuz 2013’te başlayan ikinci fazında ilk
olarak kullanıcı bilinçlendirme eğitimleri, raporlama ihtiyaçlarının
karşılanması ve teknik olarak bu raporların tamamlanması süreçleri
yürütülmüştür.

The project is planned as two phases; in the first phase which started in March
with thirteen-person team, stages that are carried out are to determine the
scope and the project team, to negotiate consultancy companies, to choose the
reports that will be used in system, to decide which managers would use this
system, to conduct inventory by performing report definitions, to determine
methodology and to choose preferential reports. In the second phase that
started in July 2013, firstly user consciousness-raising educations, meeting
reporting needs and completing the processes of these reports technically are
carried out.

ilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişimin insanlık
tarihinde toplumsal, ekonomik ve bilimsel değişimin yönünü
yeniden belirleyen ve giderek ağ toplumunun ortaya çıktığı
günümüzde Bursagaz; sağlam bir raporlama sistemi kurmak,
Bursagaz raporlarında ortak bir dil oluşturmak, yöneticilerin daha
hızlı ve etkin karar almalarına yardımcı olacak raporlar hazırlamak,
süreçleri otomatize etmek, yalın ve şeffaf iş süreçlerine sahip olma
yolunda gerekli altyapıyı kurarak ve gelişen iş süreçlerine süratle
adapte olmak amacıyla “Ayna Projesi” ni hayata geçirmiştir.

Müşteri tarafındaki yoğun verileri analiz etmenin ve bu verilerle
hazırlanan raporları sistemsel araçlarla desteklemenin de amaçlandığı
projede, SAP Business Objects, WEBI Raporlama, Analysis,
Publication Mailing, Dashboard Designer, BW ile Analyzer
çözümlerinden faydalanılmıştır.
Bursagaz’ın birbirinden farklı birimleri kapsamasıyla da dikkat çeken
Ayna Projesi; İşletme ve Bakım, Mali İşler, Proje, Müşteri Hizmetleri,
Araştırma ve Malzeme Müdürlükler ile doğrudan temasa geçilerek
rapor çalışmasına başlanmıştır. Farklı sistemlerdeki verileri etkin
bir biçimde birleştirmek misyonu ile start verilen proje sayesinde
verilerden bilgiye hızlı ve etkin ulaşım sağlanmıştır. Ayrıca bilginin
özetlenip analiz edilebilmesiyle, Bursagaz için doğru değişiklikleri
yapabilme olanağı kazanılmıştır.
Projenin; raporları, önemli bir kolaylık olan grafik, harita, tablo gibi
çeşitli biçimlerde görüntüleme olanağı sunabilmesi ve bu sayede çok
boyutlu veri analizi yapılabilmesi projeyi farklılaştıran özellikleri
arasında yer almaktadır. SAP BI Dashboard’larının tamamlanmasıyla
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owadays development in informatics and communication
technologies redirects the social, economic and scientific change
in human history and network community becomes apparent
more and more. In order to form a stable reporting system, to
create a common language in Bursagaz reports, to prepare reports that will
help managers to make fast and efficient decisions, to automate processes
and to possess plain and transparent business processes, Bursagaz formed the
necessary infrastructure and actualized “MIRROR PROJECT” with the aim
of quickly adapting to developing business processes.

SAP Business Objects, WEBI Reporting, Analysis, Publication Mailing,
Dashboard Designer, BW and Analyser solutions are benefited from in this
project in which analysing intensive data on customer side and supporting
reports prepared with these data.
Drawing attention with its covering many business units, Bursagaz’s
MIRROR Project started report works by directly contacting Operations and
Maintenance, Finance, Project, Customer Services, Research and Materials
Department. Thanks to the project that started with the mission of efficiently
combining the data in different systems, a fast and efficient access from data
to information is achieved. Besides, by being able to summarize and analyse
the data, the opportunity to take the right decisions for Bursagaz is achieved.
The features of the project that make it outstanding include its reports,
graphic dashpor twhich is a significant convenience, and ability to provide
the opportunity to display data in different formssuch as tables and graphs;
thus provides competence to perform multi-dimensional data analysis. Among
the advantages of the project, the ability to meet the immediate information
demands of executives and also to develop mobile applications after this
process becomes prominent.

öncelikli olarak üst yönetimin anlık bilgi taleplerinin karşılamaya
başlanması ve bu sürecin ardından mobil uygulamaların da
geliştirilebilmesi proje nitelikleri içerisinde öne çıkmaktadır.
Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü’nde; abonelik özet bilgisi,
abonelik detay bilgisi, sözleşme bilgisi raporu detay, sözleşme fesih
bilgisi raporu detay, potansiyel abone raporu özet, potansiyel abone
raporu detay, potansiyel gaz kullanıcı detay, potansiyel gaz kullanıcılar
için iç tesisat bina detay bilgileri, sözleşme fesih bilgisi raporu özet,
sözleşme bilgisi raporu özet, potansiyel gaz kullanıcı özet güncel
güvence, usulsüz fatura, risk, icrada olup gaz kullananlar, tahakkuk
- tahsilat, ABB tahsilat performansı, kredi kartı tahsilat raporları, iç
tesisat biriminde; iç tesisat kontrol, iç tesisat proje onay, iç tesisat
bordro randevu raporları, süreç analizi ve veri yönetiminde; tahakkuk
faturalama, (sanayi) sayaç raporları, ölçme ve faturalamada; gaz
kesme-gaz açma, tahakkuk faturalama, tahakkuk faturalama özet
raporları, işletme ve bakımda; bakım onarım, devreye alınan hatlar
raporları, yapım kontrolde; EPDK servis regülatör adı-miktarı, EPDK
ulaşılan mahalle/konut sayısı, EPDK konut abone/konut harici abone
ve serbest tüketici sayı, EPDK gerçekleşen abone sayısı, EPDK devreye
alınan hatlar, EPDK yıllık raporu, EPDK aylık raporları projenin
sonuçlanması ile birlikte daha ulaşılabilir ve entegre hale gelmiştir.
Aralık 2013 tarihinde canlıya alınan Ayna Projesi Bursagaz’a kolay
kullanım ile kaliteli veriye en hızlı ve en kaliteli biçimde ortak bir
platformda ulaşabilme imkanı sunmuştur.

In the Marketing and Customer Relations Department; subscription summary
information, subscription detail information, details of contract information
report, details of contract termination information report, detail, of potential
subscriber report, details of potential gas users, detail information of interior
piping of building for potential gas users, summary report of contract
termination information, contract information report summary, summary of
potential gas user, current security deposit, illegal invoice, risk, the ones that
use gas while being sent in the bailiffs, realisation-collection, ABB collection
performance, credit card collection reports, and in inhouse installations unit;
installation control, installation project confirmation, reports of installation
re-control appointment, and in process analysis and data management;
accrual invoicing (industry), meter reports, in measurement and invoicing
gas deactivation-gas activation, realisation invoicing, realisation invoicing
summary reports, in operations and maintenance; maintenance and repairs,
reports of new line gassing, in infrastructure control; EMRA service regulator
name-amount, number of settlement/residence reached by EMRA, the number
of EMRA residence subscriber/ non-residence subscriber and free customer,
EMRA current subscriber number, EMRA gassed lines, EMRA annual report
and EMRA monthly reports became more assessable and integrated with the
completion of the project.
Having gone live in December 2013, Mirror Project provided Bursagaz the
opportunity to be able to reach to quality data on a common platform in the
fastest, highest quality and user friendly way.
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YENİ NESİL İHBAR YÖNETİM SİSTEMİ
NEXT-GENERATION EMERGENCY CALL MANAGEMENT SYSTEM
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Müşterilerinin can ve mal güvenliğine verdiği önemle de sektöre
öncülük eden Bursagaz, acil ihbarlar sonucunda, ihbar alanına daha
kısa sürede ulaşabilmek ve yaşanabilecek elzem olayların önüne
geçebilmek amacıyla geliştirdiği, Bursagaz İşletme Bakım Müdürlüğü
Acil Müdahale Birimi’ne ait ihbar alma ve değerlendirme faaliyetlerinin
bütünü ile Online hale getirilmesi ve saha araçlarının 187 ana kumanda
merkezinden Online izlenmesi amacıyla, CBS tabanlı ve konuma dayalı
bir ihbar yönetim sistemi olan “Yeni Nesil İhbar Yönetim Sistemi” ile
kesintisiz ve güvenilir hizmet anlayışını pekiştirmiştir.

Bursagaz leads the sector with the importance it attaches to safety of its
customers’ life and property. It developed the Bursagaz Operational and
Maintenance Department Emergency Response Unit in order to reach to
report area sooner and to prevent possible hazardous events in consequence
of emergency calls. With the aim of monitoring field vehicles Online
from 187 command centres and rendering Online all call receiving and
evaluation activities that belong to Bursagaz Operational and Maintenance
Department Emergency Response Unit, Bursagaz reinforced its continuous
and reliable service understanding with “NextGeneration Report
Management System” which is a GIS-based (Geographical İnformation
System) location-orientedemergency call management system.

ursagaz iş süreçlerindeki mükemmeliyetçiliğini, teknoloji
odaklı yönetim yaklaşımıyla bütünleştirerek, can güvenliğini
esas aldığı, acil durumlara müdahale zaman limitini
minumuma indirgediği “Yeni Nesil İhbar Yönetim Sistemi”
(YOLBİL) projesiyle enerji dağıtım sektörüne 2013 yılında da inovatif
çözümler sunmaya devam etmiştir.

Proje öncesinde, ihbar kayıt defterinde kayıt altında tutulan, 187
ana kumanda merkezine gelen müşteri ihbarlarının, sistemsel olarak
kaydedilmesi ve yönetilmesinin, muhaberat yolu ile ilgili saha ekibine
iletilen ihbarların, sistemsel olarak Online iletilmesinin, çalışan bilgi
ve tecrübesine dayalı gerçekleşen ihbar ulaşım faaliyetinin, navigasyon
sistemi ile gerçekleşmesinin, offline olarak değerlendirilen ihbarların
sahada online olarak değerlendirilmesinin sağlanması, ihbar ulaşım
süresinin azaltılması ile müşteri memnuniyetinden daha da önemli olan
müşterinin can-mal güvenliğinin artırılması hedeflenmiştir.
SAP ve CBS gibi sistemlerle entegrasyonu sağlanan projenin
tamamlanmasıyla, proje öncesi beklentilerini tamamıyla hayata geçiren
Bursagaz, projenin canlıya geçmesi ile; ihbar ulaşımında yakıt tasarrufu,
SAP ERP lisans tasarrufu, 187 ana kumanda merkez ekranından
tüm saha ekiplerinin konumlarının Online olarak izlenebilmesi, Acil
Müdahale Birimi saha faaliyetlerinin denetime açık hale gelmesi
ve raporlanmasının yapılabilmesi, ihbar değerlendirme formu
çıktısının sahadan Online alınabilmesi, müşteri memnuniyeti, çalışan
memnuniyeti gibi bir çok kazanım elde etmiştir.
İhbar alma - ulaşım ve değerlendirme sisteminin online ve konuma
dayalı olması, ihbar ulaşım sisteminin optimizasyonu, navigasyon
uygulaması ile ihbar adres bilgilerinin görsel (CBS haritası) olarak saha
ekibine iletilebilmesi, entegre çalışan YOLBIL & SAP ve YOLBIL &
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ursagaz combines its perfectionism in business processes with its
technology based management approach. In its project “Next
Generation Emergency Call Management System” (YOLBİL)
in which it grounds on life safety and minimizes time to
intervention in emergency situations, Bursagaz continues to provide
innovative solutions to energy distribution sector in 2013 as well.

Increasing the safety of customer’s life and property that is more important
than his/her satisfaction is aimed by systematically recording and managing
customer calls that are sent to 187 command centre and are recorded in
registry book before the project, systematically and Online transmitting the
calls that are sent to field team by communication, access to the relevant
address, which depended basically on employee’s knowledge and experience,
with navigation system, ensuring calls’ online evaluation in the field that
used to be evaluated offline, and reducing call response time.
Bursagaz actualized all of its pre-project expectations with the completion
of the project that provides integration with systems such as SAP and GIS.
By realizing this project, Bursagaz obtained many gains such as; fuel saving
intransportation, SAP ERP licence saving, Online monitoring all field
teams’ locations on 187 command centre display, rendering Emergency
Response Unit field activities open to inspection and reporting, taking
printout of call evaluation form in the field Online, customer and employee
satisfaction.
The project includes some firsts such as; its call reception- transfer and
evaluation system is online and location-based, its optimisation of call
transfer system, transferring call address information to field team visually
(GIS map) with navigation application, integrated YOLBIL& SAP and

CBS sistemleri, çoklu altyapı dağıtım hizmetlerine konsolide edilebilir
bir teknik mimariye sahip olması gibi ilkleri de bünyesinde barındıran
proje; sistemler arasındaki entegrasyonun (YOLBIL & SAP, YOLBIL
& CBS), teknik mimari tasarımı ve geliştirilmesi, çoklu altyapı
dağıtım hizmetlerine konsolide edilebilir teknik mimari tasarımı ve
geliştirilmesi, acil müdahale ihbar değerlendirme sistem tasarımı ve
yönetimi gibi konuları da Bursagaz personeline bilgi birikimi ve teknik
tecrübe olarak aktarmıştır.

YOLBIL&GIS systems, and it also has a technical architecture that can be
consolidated to multi-infrastructure distribution services. The project also
conveyed subjects such as technical architectural design and development
of the integration between systems (YOLBIL&SAP, YOLBIL&GIS),
development and technical architectural design that can be consolidated
to multi-infrastructure distribution services, emergency response report
evaluation system design and management, to Bursagaz personnel as
knowledge and technical experience.

125 bin 400 TL bütçe ayrılarak tamamlanan proje, Bursagaz’a, topluma
ve Türkiye ekonomisine; navigasyon sistemi ile ihbar konumuna
ulaşılması sonucunda % 20 zaman %11 yakıt tasarrufu, proje öncesi A4
(210 x 297 mm) boyutunda olan ihbar değerlendirme formunun proje
çalışmaları sonrasında yeniden tasarlanarak 152,4 x 75 mm boyutuna
indirgenmesi sonucunda yıllık 106,17 kg A4 kağıt tasarrufu, 3 vardiya 7
ekip olmak üzere toplam 30 saha personeli için proje sonrası yıllık 730
saatlik personel işgücü kazanımı, proje öncesi toplam 30 saha personeli
için satın alınmış ve kullanılan SAP ERP sistemi yazılım lisanslarının
proje sonrası iptal edilmiş olması ile 200 bin TL’lik lisans tasarrufu ile
maliyetinin kat be kat üstünde faydalar sağlamıştır.

The project was completed with a budget of 125.400 TL. The project
made 20% time and 11% fuel saving as a result of reaching report
location via navigation system. Yearly 106.17 kg A4 paper is saved as
a result of reducing the size of call evaluation form which used to have
A4 size (210x297mm) to 152.4x75 mm, after forms were redesigned in
consequence of project works. Yearly 730 hours of labour force reduction is
achieved for 30 field personnel consisted of 3 shifts and 7 teams after the
project. And also benefits much more above the project cost are achieved
with 200.000 TL. cost saving by cancelling SAP ERP system software
licences that were required before the project for each of 30 field personnel.
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CRM ILE HER ŞİKAYET BİR ARMAĞAN…
EVERY COMPLAINT IS A GIFT WITH CRM
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endisini tam anlamıyla müşteri odaklı organizasyonlara motive eden
Bursagaz, temel iş stratejisi Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni teknolojik
olarak yeniden yapılandırarak 2013 yılı içerisinde CRM Projesini
hayata geçirmiştir. Bursagaz’ın dışarıdan bir müşterisi olsaydım
ne isterdim?” sorusuna yanıt aramakla başlanan proje; “Müşteri tanınmak
ister, müşteri hatırlanmak ister, müşteri söz sahibi olmak ister, konunun tam
merkezinde olduğunu bilmek ister” cevapları ile şekillenmeye başlamıştır. Projede,
detaylı müşteri profili elde etmek, müşterilerinin istekleri ve ihtiyaçlarını anlayıp
bu doğrultuda aksiyon almak, hizmetler ve ürünler geliştirmek ve bunların
tamamını organizasyon içerisinde paylaşma amaçlanmıştır. Hem bir front office
otomasyonu (satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri vs.) hem de bir back office
otomasyonu (muhasebe, üretim, lojistik, planlama vs.) olarak tasarlanan proje,
müşteri sadakat ve mutluluğunun da ön beklentilere eklenerek tüm ayrıntıları ile
edit edilmiş ve canlıya alınmıştır.
Proje ön çalışmalarında; müşteri tanıma, sorun takibi, gelişme takibi, müşteri
yorumları değerlendirme, iletişim ile pazarlama, teknik bakım ve onarım
planlama, haberleşme sistemi başlıklarının altında neleri öğrenmek istediğini
yoğun çalışmalar ile belirleyen Bursagaz, müşterisine haklıymış gibi davranıp
sorunları yok saymaktansa, müşteri kanalı ile gelen her türlü şikayet, öneri,
istek verilerini bir armağan olarak görüp süreçlerini daha da iyileştirmeyi tercih
etmiştir. Bursagaz, herhangi bir iş veya girişimin; ancak etkili pazarlama ve
müşteri ilişkilerinde göstereceği başarıyla doğru büyümeyi sağlayabileceğinin
farkındadır.
Sektöründe rol model şirket olma vizyonunu taşıyan, hayata geçirdiği tüm
projelerinde bu vizyona paralel bir şekilde rota belirleyen Bursagaz’ın 2013 yılında
başarıyla tamamladığı CRM projesi 2 faz halinde yürütülmüştür. Bu projeyle
süreçler optimize edilirken, raporlama ve geleceğe dönük planlamalara büyük
katkı sağlanmıştır. Projede danışman firma ve çözüm odaklı yönetim yaklaşımı
ile birlikte, özellikle SAP CRM - ISU süreçleri, etüd süreçleri ve satış pazarlama
süreçlerinin detaylı analiz ve takibi; AVAYA entegrasyonu ile gerçekleştirilen
etkileşim merkezi uygulamaları ve Ofissiz Hizmet süreçlerinin de CRM alt
yapısına entegre edilmesi de projenin fark yaratan unsurlarından olmuştur.
Proje kapsamında CRM içerisinde, takip edilen tüm iş süreçlerinde gelen,
giden telefon aramaları, etüd talebi, fırsat ve tekliflendirme süreçleri, şikayet ve
talep, gerçekleştirilen kampanyaların takiplerinin detaylı analizi ile birlikte SAP
ekranlarının etkileşim merkezi menülerinden çağrılabilmesi sayesinde zaman
optimizasyonu da sağlanmıştır. AVAYA entegrasyonun uygulamasının sunduğu
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otally motivated for customer-oriented organisations, Bursagaz has
technologically restructured its basic business strategy of Customer
Relations Management (CRM) and launched the CRM Project in
2013. The project which was set off to find an answer to the question
“What would I want if I were a customer - not an employee - of Bursagaz?”
continued to be shaped with answers such as; “Customers want to be recognized...
Customers want to be remembered. Customers want to have a voice, to know
that they are the core of the subject”. The project aims to obtain detailed
customer profiles, to understand and take actions in line with customers’ needs
and demands, to develop services and products and to share them throughout
the organization. Designed as automation both at front office (sales, marketing
and customer services, etc…) and back office (accounting, production, logistics,
planning, etc…), the project has been edited and implemented with all details
including customer loyalty and satisfaction as preliminary expectations.
Bursagaz defined in preliminary project work what it wants to know with regard to
Customer Recognition, Problem Follow up, Progress Follow up, Customer Comments
Evaluation, Communication and Marketing, Technical Maintenance and Repair
Planning, and Communication System and preferred to further improve its processes
by perceiving customers’ complaints, suggestions and requests as a gift rather than
ignoring the problems and pretending that the customer is right.
Bursagaz is aware of the fact that a business can achieve proper growth only
through effective marketing and successful customer relations.
Having the vision of being a role model in the sector and choosing its route in
parallel to this vision in all of its projects, Bursagaz performed its CRM project
in 2013 in 2 phases. This project aimed at optimizing the processes and largely
contributed to reporting and future planning. Distinguished features of the project
include counselling company and solution-based management approach, detailed
analysis and follow up of particularly SAP CRM – ISU processes, survey processes
and sales and marketing processes; interactive centre applications achieved by
using AVAYA integration and integrating Office Free Service processes into CRM
infrastructure.
As part of the project, within GIS it was possible to make detailed analysis
of telephone calls in all business processes, survey requests, opportunity and
bidding processes, complaints and requests, and follow up of campaigns and
to ensure time optimization by calling SAP screens from the interaction
center menus. The technological infrastructure provided by the application of
AVAYA integration allowed Bursagaz to manage e-mail, SMS and telephone

teknolojik altyapıyla Bursagaz e-posta, SMS ve telefon iletişim kanallarının tek
platformda yönetilmesini de sağlamıştır.
Etkin alacak takibi çalışmalarına destek vermesi için hazırlanan etkileşim merkezi
ekranlarında, uyarı mekanizmalarının da yer alması her alanda kontrol platformu
oluşturulmasını sağlamıştır. Gerçekleştirdiği iyileştirmelerle sürdürülebilirlik ve
müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımları ön planda tutan Bursagaz, sağladığı
CRM uygulamaları ile tek menü ekranından tüm işlemlerin kolayca yapılabilme
fırsatlarını sunmuştur.
AVAYA – CRM entegrasyonu ile iletişim kanallarının tek platformda yönetilmesi
sağlanmış, böylelikle bilinen salt çağrı merkezi uygulamalarının dışında etkileşim
ortamı yaratılarak abonelik hizmet kalitesi arttırılmıştır. Projede, doğru zamanda
pazarlama faaliyetlerinin konumlandırılması, şikayet ve taleplere hızlı geri
dönüşlerin yapılması, operasyonel süreçler ile ilgili tüm bilgilerin tek elden
yönetilmesi ve koşulsuz abone memnuniyeti sağlanmıştır.
Müşteri şikayet yönetimi amaçlı geliştirilen menülerde, müşterilerin arama
kaydı geçmişlerinin CRM ekranlarına kaydının sağlanmasıyla birlikte müşteri
memnuniyetini sağlamak adına proaktif çözümler üretmek için önemli bir
kaynak oluşturmuştur.
2 faz halinde yürütülen projenin ilk fazında müşteri etkileşim merkezi, şikayet
yönetimi ve SAP ekranlarının CRM menülerine entegrasyonu sağlanmıştır.
Şikayet yönetimi ile takip edilen iş süreçlerine, şikayet geri dönüş (SLA) süreleri
de eklenerek etkin hizmet yönetimi oluşturulmuştur. Müşteri iletişim bilgileri
ya da müşterinin girmiş olduğu veriler ile müşteri verilerinin CRM ekranlarında
otomatik olarak görüntülenmesi ile birlikte müşteri memnuniyeti ve zaman
optimizasyonu da sağlanmıştır.
İkinci fazda, Ofissiz Hizmet ile yetkili iç tesisat firmaları tarafından ön talep ile
başlatılan etüd süreçleri teklif süreci ile entegre edilerek revize alanlar eklenmiştir.
Farklı birimler tarafından yürütülen ve CRM çatısı altında birleştirilen etüd
sürecinin her aşamasında firma ve müşteri, SMS/e-posta iletişim kanalları ile
bilgilendirilmiştir.
Pazarlama süreçlerinin de devreye alındığı 2.fazda kampanya yönetimi, potansiyel
müşteri ve anket yönetimi uygulamaları da proje kapsamında Bursagaz iş
süreçlerine entegre edilmiştir.
Müşteri segmantasyon gruplarının istenilen yapıya göre kullanıcı tarafından
oluşturulması ile kampanya-borç bildirimi-tanıtım-reklam vb. faaliyetlerin toplu
olarak SMS / e-mail ile bildiriminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
Kısa sürede gerçekleştirilmiş geniş kapsamı ile fark yaratan Bursagaz, CRM projesi
ile birlikte sektöre yön vermeye devam etmiştir.

communication channels through a single platform.
The inclusion of warning mechanisms in the interaction center screens which were
prepared to support effective debt follow up allowed establishing control platforms
in every area.
Focusing on sustainability and customer satisfaction with the improvements it has
made, Bursagaz provided applications by means of which all procedures can be
easily performed using a single menu screen.
AVAYA – CRM integration allowed for managing communication channels
through a single platform, therefore an interaction environment apart from the
well-known call centre applications was created in order to increase the quality
of service given to subscribers. The project helped position the marketing activities
at the correct time, quickly respond to complaints and demands, manage all
operational process information from a single point and ensure unconditional
customer satisfaction.
In the menus designed for customer complaint management, customers search
history is recorded in CRM screens in order to obtain an important source for
producing proactive solutions to ensure customer satisfaction.
In the first phase of the 2-phase project, customer interaction center, complaint
management and integration of SAP screens into CRM menus were completed.
Effective service management was established by adding complaint response time
to business processes that are monitored by complaint management. Automatic
display of customer contact information or data provided by customer and
customer data on CRM screens allowed for customer satisfaction and time
optimization.
In the second phase, survey processes which were initiated by authorised internal
installation companies by making preliminary requests via Office-less Service
were integrated with bidding process in order to add revised areas. In every phase
of the survey process which is conducted by different units and connected under
the roof of CRM, the company and the customer are informed via SMS/e-mail
communication channels.
In the 2nd phase where marketing processes were also started, campaign
management, potential customer and survey management applications were
integrated with Bursagaz business processes as part of the project.
Forming customer segmentation groups by the user according to a desirable
structure allowed for making activities such as campaign-debt notificationpromotion-advertisement etc. through SMS / e-mail.
Making a difference with its comprehensive content which was realised in a short
time, Bursagaz continues to give direction to the sector with its CRM project.
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Online Sayaç Okuma - Gaz Kesme - Gaz Açma

BU İŞLEMLER ARTIK BİR TIK UZAKLIKTA

B

Online Meter Reading-Gas Activation-Gas Deactivation
THESE TRANSACTIONS ARE NOW ONE CLICK AWAY

ursagaz, dünyanın en önemli enerji şirketlerinden biri olan EWE
AG’nin bünyesinde, toplam kalite anlayışından ödün vermeden,
dünya standartlarında sunduğu hizmetlerle süreklilik, paydaşlara
değer katma, sonuç odaklılık, sosyal duyarlılık, profesyonellik ve
teknolojik başarıyı temel prensip olarak benimseyerek Türkiye’deki doğalgaz
dağıtım sektörüne yön vermektedir.
Gerçekleştirmiş olduğu her hizmetinde toplumsal fayda üretme hedefi ile
çalışmakta olan Bursagaz, tüm projelerinde yetkin kadrosu ve yenilikçiliği ile
sektörüne ayrı bir vizyon katmaktadır. Bursagaz, 2013 yılı kurum karnesinde
teknolojik ilerlemeyi kurumsal perspektiflerinden biri olarak kabul etmiş
ve süreç iyileştirmelerinde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı stratejik
amaç olarak belirleyerek tüm şirket bünyesinde, çalışanlar ve müşterileri için
yapılan ve yapılacak olan iyileştirme faaliyetlerinde teknoloji kullanımının
önemini göstermiştir.
Teknik olarak online sayaç okuma, online gaz kesme – gaz açma sistemi web,
mobil ve Bursagaz SAP olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. SAP ile hem
mobil hem de web entegre olarak anlık çalışan sistem, web portal Bursagaz
bünyesinde bir “sanal server (web server)” üzerinden hizmet vermektedir.
Hem web tarafının hem de mobil tarafının kendilerine ait veri tabanı
bulunan yazılımın web ayağında MySQL kullanılırken, mobil ayağında ise
Compact SQL Server kullanılmaktadır.
Proje web tarafında Visual Studio 2010 da Asp.Net 4.0 ile ve net framework
haricinde ‘telerik’ tarafından geliştirilen kütüphanelerin kullanımıyla hayata
geçirilirken, mobil tarafta ise Visual Studio 2008 de C# Mobile Application
olarak geliştirilmiştir. Compact SQL Server kütüphanelerinin haricinde
cihazın kendisine ait (Casio IT9000) kütüphaneler ve Compact Framework
3.0 kullanılmıştır.
Sayaç okuma ve gaz kesme – gaz açma operasyonlarının arkasındaki başarının
en temel unsuru olan, farkı yaratan, müşteriye değer katanların çalışanlar
olduğu çok açıktır. Bursagaz, bu doğrultuda sayaç okuma ve gaz kesme
– gaz açma operasyonlarının yapısının kurulumundan bu yana eğitim ve
oryantasyon, performans yönetimi ve ödüllendirme gibi birçok konuda hızlı
adımlar atarak gerekli iyileştirmeleri tamamlamıştır. Sayaç okuma ve gaz
kesme - gaz açma operasyonlardaki çalışanlarının yetkinlik eğitimleri ve yine
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ithin the structure of EWE AG, which is one of the most
important energy companies in the world, Bursagaz leads natural
gas distribution sector in Turkey by adopting continuity, adding
value to shareholders, being result-oriented, social awareness,
professionalism and technological success as the main principles with its services it
provide in world standards without sacrificing the understanding of total quality.
Working with the aim to produce social benefit in all its services, Bursagaz brings a
different vision in its sector with its competent team and being innovative in all its
projects. Bursagaz accepted technologic advancement in 2013 balanced scorecard
as its corporate perspective and by determining generalizing technology use in
process improvements as strategic aim, it showed the importance of using technology
in improvement activities that are being and will be made for employees and
customers in the entire structure of the company.
Technically, online meter reading, online gas cutting-gas opening system consists
of three parts: web, mobile and Bursagaz SAP. SAP, working directly with both
mobile and web, the system provides service through a “virtual server (web server)”
in its web portal Bursagaz structure. In the program, both the web section and the
mobile section have their own database. In the web section of the software MySQL
is used, and in the mobile section Compact SQL server is used.
While the project is actualized by the use of libraries developed by ‘telerik’ besides
net framework and Asp.Net 4.0 in Visual Studio on web section, it is developed as
C# Mobile Application in Visual Studio 2008. Apart from Compact SQL Server
Libraries, (Casio IT9000) libraries and Compact Framework 3.0, which belong to
the device are used.
It is obvious that it is the employees that create a difference, add value to customers
and are the most basic element behind the success of meter reading and gas cuttinggas opening operations. Bursagaz completed the necessary improvements by taking
rapid steps in numerous subjects such as education and orientation, performance
management and awarding since the installation of the structures of meter reading
and gas cutting-gas opening operations in this direction. Within the scope of
employees’ competency education in meter reading and gas cutting-gas opening
operations and also of the requirements of the job, process training classes continue
to be provided.

işin gerekleri kapsamında süreç eğitimleri verilmeye devam edilmektedir.
Bursagaz sayaç okuma ve gaz kesme - gaz açma süreçlerinde; müşterileri
ve çalışanları için sistemini, daha aktif, kolay kullanılabilir ve erişilebilir
kılmak için teknolojik yeniliklerle sürekli gelişim göstermektedir. Gelişen
teknik yapısı ile birlikte saha ekiplerinin gelişimi için de her yıl yeni eğitim
planlamalarına devam etmektedir.
Tüm süreçlerinde yaptığı iyileştirmelerde teknoloji kullanmayı stratejik bir
amaç olarak benimsemiş olan Bursagaz, 2013 yılında online sayaç okuma
ve gaz açma – gaz kesme süreçlerini kullanmaya başlamıştır. Kurulan
online sistem ile birlikte; okunan sayaç adetleri, tüketim değerleri, durum
kodu alan sayaçların bilgilerine anlık olarak ulaşılabildiği gibi borcundan
dolayı gazı kesilen müşterilerini işlemleri ve ödeme yapmaları durumunda
gaz açma süreci online olarak sistemden takip edilerek raporlanmakta ve
rapor sonuçlarına göre eylem planları hazırlanarak iyileştirme faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir.
Bursagaz geliştirilen sistem ile sayaç okuma ve gaz kesme – gaz açma
süreçlerinin başarısını gün ve gün takip edebilmekte ve bu sayede performans
artışı gösteren personellerinin takdir ve tanıması için özverili bir süreç
yönetmeye fırsat bulmaktadır. Bursagaz; sayaç okuma ve gaz kesme – gaz
açma süreçlerinde görev alan her bir personelinin, okuduğu her sayaçta,
gaz arzını durdurduğu ve gaz arzını tekrar sağladığı her bir müşterisinde
yönetimin desteğinin hep yanında olduğunu hissetmesi ile yükselen
performansının devamlılığını sağlamaya devam ediyor.

In order to make its system more active, easy to use and accessible for its customers
and employees in meter reading and gas cutting- gas opening processes, Bursagaz
always develops by technological innovations. With its developing technical
structure, it continues to attribute to new education planning every year for the
development of field teams.
Adopting the use of technology in developments it made in all its processes as a
strategic goal, Bursagaz started to use online meter reading and gas opening-gas
cutting processes in 2013. With the online system, Bursagaz is able to immediately
find the number of meters read, consumption values, and the information of the
meters receiving status code. Transactions of its customers whose gas is turned off
because of their debt and gas opening processes if a payment is made, are followed
online in the system and are reported. According to the report results, action plans
are prepared and development activities are performed.
With the developed system, Bursagaz is able to follow the success of meter reading
and gas cutting- gas opening processes daily and it has the chance to manage a
self-sacrificing process for admiration and recognition of its personnel who therefore
show an increase in performance. Making its personnel, who take part in meter
reading and gas cutting-gas opening process, feel its support in each meter they
read and also making each of its customers feel supported when their gas supply
is cut and turned on again, Bursagaz maintains the continuity of its developing
performance.
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I-ROTA MOBİL İŞGÜCÜ YÖNETİMİ
I-ROTA MOBILE WORKFORCE MANAGEMENT

S

ürdürülebilirlik çalışmaları ile enerji sektörüne yön veren, bu alanda birçok
projeyi hayata geçiren, aynı zamanda müşteri memnuniyetini arttırmayı,
çalışan performansını yükseltmeyi, az zamanda minimum maliyetle
daha fazla sorumluluğu yerine getirmeyi amaçlayan Bursagaz; I-ROTA
Mobil İşgücü Yönetimi Projesi’yle, Almanya’da faaliyet gösteren EWE AG grup
şirketlerinin sinerjisini de kullanarak, sistemsel optimizasyonlar sayesinde daha
verimli bir iş modeli oluşturmuştur. Bursagaz aynı zamanda kayıpları minimize
ederek yeni mobil teknolojileri her alanda kullanıp, saha işgücü yetkinliklerinin
arttırılması ve kaynakların etkin bir şekilde tek noktadan yönetilmesinin
sağlanmasını hedeflenmiştir.
Proje 7 ana aşama ve 18 alt aşama olarak planlanmıştır. Araştırma çalışmaları ile
başlayan proje, saha süreç analizlerinin yapılması ve I-ROTA mevcut durum ve yeni
durum kavramsal tasarımlarının belirlenmesi ile üçüncü sürecini tamamlamıştır.
Saha çalışanlarının yetkinliklerinin arttırılması olarak belirlenen dördüncü aşamada,
saha çalışanlarına teorik - pratik eğitimler verilmesi ve saha çalışanlarının birimler
arasında rotasyonlara tabi tutulması öngörülmüştür.
Tüm süreçlerin aynı platformda toplanarak tek noktadan yönetimi olarak planlanan
beşinci aşamanın, diğer alt aşamaları ise şunlardır; saha faaliyetlerinin tek noktadan
yönetilmesine yönelik danışman yazılım firması ile uygulama iyileştirmelerinin
yapılması, gerekli mobil donanımların tedariki ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesi,
araç, ekip, ekipman ve donanımların iyileştirilmesi, Bursa ili bölgelendirme
çalışmalarının yapılması, kokpit organizasyonu ve dispatcher / supervizörlerin
eğitimi ve nihayetinde saha pilot uygulamaları.
İlk fazın canlıya alındığı 6. aşamada ise iç tesisat süreçleri, acil ihbar süreçleri, gaz
açma - kesme, sözleşme fesih - sonlandırma süreçleri ele alınmıştır. Projenin son
aşaması olan ikinci faz canlıya geçiş bölümünde ise işletme süreçleri, bakım süreçleri,
etüt proje süreçleri, yapım süreçleri, harita CBS süreçleri proje sistematiğinde
konumlandırılmıştır.
Projenin tamamlanması ile birlikte halihazırda bünyesinde birçok mobil uygulamalar
bulunduran Bursagaz’ın saha süreçlerinin entegre edilerek tek noktadan yönetilmesi,
saha çalışanlarının yetkinliklerinin üst düzeye çıkarılması ve birden çok işi yapabilir hale
getirilmesi; bunun sonucunda yakıt, zaman, işgücü tasarrufu elde edilmesi, müşteri ve
çalışan memnuniyeti ile toplumsal faydanın arttırılması sağlanacaktır.
Ayrıca aynı yerde farklı işleri farklı ekiplerin yapması yerine aynı yerde farklı işleri
aynı ekiplerin yapması sonucunda elde edilen yakıt tasarrufuyla doğaya salınan
karbon miktarı azalacak, kâğıt kullanımı ve manuel işlemler en aza indirileceğinden
çevresel kazanım elde edilecek, bu sayede sürdürülebilir yaşama katkı sağlanacaktır.
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ursagaz which directs the energy sector with sustainability activities,
actualized many projects in that area, at the same time aims at increasing
customer satisfaction, rising employees’ performance, carrying out more
responsibilities at less time and at minimum cost; through I-ROTA Mobile
Workforce Management Project and by utilizing EWE-AG group companies’ synergy
doing business in Germany, has created more a more productive business model by means
of systematic optimizations. Bursagaz has at the same time aimed at minimizing loses,
using new mobile technologies in every area, increasing competencies of field workforce
and management of sources from one point in an effective way.
The project has been planned as 7 main phases and 18 sub-phases. The project started
with research activities and with carrying out field process analyses and determining
I-ROTA preset situation and new situation conceptual designs, the third phase was
completed. At the fourth phase which was determined as increasing competencies of field
workforce, it is planned to provide theoretical-practical trainings to field workforce and
to put field workforce through rotation among units.
The other sub-phases of the fifth phase which was planned as management of all phases
from one point by combining all phases at the same platform are as follow; carrying out
applied improvements with advisor software company for managing field activities from
one point, supplying necessary hardware and giving user trainings, improving vehicle,
team, equipment and hardware, conducting bursa province zoning activities, cockpit
organization and dispatcher/ supervisors’ trainings and finally field pilot applications.
At the 6 phase where the first phase is initialized, interior piping processes, emergency
notification processes, turning on-off gas, contract cancellation-finalization processes were
evaluated. At final phase of the project which is the second phase initialization stage,
operation processes, maintenance processes, etude project processes, construction processes,
map CBS processes are positioned within the project systematic.
With completion of the project, Bursagaz’s mobile processes which at the current situation
have many mobile application within its structure will be integrated and managed from
one point, increasing field workers’ competencies to a high level and transforming them to
be able to take on more than one task; as a result saving fuel, time, workforce, customer
and employee satisfaction and social benefit will be achieved.
In addition, instead of different teams at the same place carrying out different tasks, at
the same place different tasks are carried out by the same team, hence, as a result of the
achieved fuel save the quantity of carbon emission to the nature will decrease, since paper
utilization and manual activities will be decreased to the lowest level environmental gain
will be achieved, therefore a contribution will be made to sustain life.

SENFONİ ILE SERAMONİ ZAMANI
IT IS THE TIME FOR CEREMONY WITH SYMPHONY

B

ursagaz’ın 2013 yılında başlayan iş zekası çözümleri konusundaki
çalışmalarının bir ayağı olan BPC çözümü 2014 yılında da tüm
hızıyla devam etmiş, 2015 bütçe sürecinde, çapraz kontrollere
tabi tutularak, güvenlik testlerinden başarılı bir şekilde geçmiş ve
canlı kullanıma alınmıştır. EWE Grubu şirketlerinden Bursagaz, Kayserigaz,
Enervis ve EWE Turkey Holding’de can bulan proje, grup şirketleri arasında
işlem yapabilme özgürlüğü tanımış, birbirlerine bütçesel anlamda girdi
ve çıktı sağlayabilecek şekilde entegre edilmiştir. Elde edilen kazanımlar
göz önünde bulundurularak projenin adının SENFONİ olmasına karar
verilmiştir.
Proje ile EWE Grup şirketlerinin, bütçe planlama ve kontrol süreçleri
esnek ve parametrik bir sistem altyapısı ile iş modellerindeki değişimlere
uyarlanabilmesi, esnek bir mimari oluşturulması, rol ve yetkiler dahilinde
doğru bilgiye hızlı ve anlık erişim imkânı sağlanması, raporlamada
standartlaştırma ve EWE Türkiye Grup şirketlerinin konsolidasyonu
amaçlanmıştır. Şirketler bazında VUK, TFRS, IFRS Solo ve Konsolide mali
tablolarının alınmasını sağlamıştır.
Proje, Bursagaz’dan 4, Kayserigaz’dan 2, EWE Turkey Holding’den 1,
Enervis’den 1 ve IBSS Danışmanlık firmasından 5 kişinin katılımıyla
toplamda 13 kişilik ekiple 8 ay gibi kısa bir zaman diliminde canlı kullanıma
alınmıştır. 2014 yılında başarı ile devreye alınan Senfoni Projesi, toplamda
400 adam/gün ve 60 bin Euro proje maliyetiyle hayata geçirilmiştir. Gerek
EWE Grup şirketleri arasında yaratılan sinerji, gerekse sektöründeki ilk
olması bakımından EWE Grup şirketlerinin sektördeki rol model şirket olma
vizyonunu perçinlemiştir.

Bursagaz Dashboard…
Yine 2013 yılında başlayan iş zekası çözümleri çalışmalarının bir diğer
sekmesi olan Dashboard çözümü 2014 yılında devreye alınmıştır. Bu sekme
yöneticilerin anlık karar almasını, Bursagaz bazında içeriden ve dışarıdan
etkin, hızlı ve standart bir raporlama aracına sahip olmasını sağlamıştır.
Dashboard’da BPC projesi gibi sektöründeki ilk geliştirme statüsüne sahip
olup 2014 yılında Türkiye’de yılın En İyi Analitik Projesi Ödülü’nü almaya
büyük katkı sağlamıştır.
Dashboard Projesi, Bursagaz’ın operasyonlarını Müşteri, Gaz Kullanıcı,
Yatırım, Hatlar, Satış, Taşıma, Finansallar ve Şebeke Yönetimi’nden oluşan 8
ana başlık altında toplamıştır.

A

s a part of Bursagaz’s business intelligence solutions activities which
started in the year 2013, BPC solutions also continued in the year
2014 at full stream, at 2015 Budget process, it was put through cross
controls, passed safety tests successfully and got into real utilization.
The project was initiated by EWE Group companies Bursagaz, Kayserigaz,
Enervis and EWE Turkey Holding, it allowed freedom of conducting operations
among the group companies, they were integrated in financial terms to provide
input and output to each other. Taking into consideration the achieved gains, it
was decided to name the project as SYMPHONY.
By means of the project; it was aimed to adapt EWE Group companies to changes
at business models through budget planning and control processes flexible and
parametric system infrastructure, to compose a flexible architecture, to provide
fast and instant access to information in accordance with roles and authority, to
achieve standard reporting and consolidation of EWE Turkey Group companies.
On the basis of companies, it was assured to get VUK, TFRS, IFRS Solo and
Consolidated financial tables.
The project, with participation of 4 people from Bursagaz, 2 people from
Kayserigaz, 1 person form EWE Turkey Holding, 1 person from Enervis and 5
people from IBSS Consultancy company, in total with a team of 13 people, was
put into real use in short time of 8 months.The Symphony Project which was
successfully put into use in the year 2014, in total it was put into use with 400
people/days and a cost of 60,000 Euro project. Both in terms of the synergy created
among EWE Group companies and being the first at the sector, EWE Group
companies’ vision of being role model at the sector was strengthened.

Bursagaz Dashboard…
Again, Dashboard solution, another tab of business intelligence solutions which
started in the year 2013, was put into use in the year 2014. This tab ensured the
managers to take instant decisions, on the basis of Bursagaz to have internal and
external effective, fast and standard reporting means. Dashboard, like the BPC
project, has the first development status in its sector and it made big contribution
at receiving the Best Analytical Project Prize in the year 2014 in Turkey.
The Dashboard Project has combined Bursagaz’s operations under 8 main titles;
Customer, Gas User, Investment, Line, Sales, Shipping, Financials and Grid
Operations.
Customer and Gas User titles, ensure analysis of both customer’s and gas user’s
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Müşteri ve Gaz kullanıcı başlığı, hem müşterinin hem de gaz kullanıcının
aylık, kümülatif ve 2003 yılından itibaren seyrini, bütçe ile mukayeseli bir
şekilde analiz etme imkanı sağlarken, Yatırımlar başlığı; EPDK bazında
istenen yatırım hiyerarşisine göre yatırımların, bütçe mukayeseli analizinin
yapılmasını ve bunun yanı sıra, hatların yıllar bazında gelişiminin de analiz
edilebilmesini mümkün kılmıştır.
Hatlar, Bursagaz’ın mevcut hat yapısının 2003 yılından beri analizini ve
km/adet bazında bütçe-Fiili mukayesesinin yapılabilmesini sağlamaktadır.
Satış ve Taşıma; kademeler bazında varyans analizi yapılmasına imkan
sağlamakla beraber, taşımada 3. kademe satışlar için, tüketici bazında
bütçe-fiili mukayesesinin detaylı bir şekilde analiz edilmesine de imkan
sağlamaktadır.
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monthly, cumulative and progress since the year 2003 with the budget in a
comparative way,
Investment title; according to investment hierarchy required on the basis of
the Energy Market Regulatory Authority (EMRA) ensures investments’ budget
comparative analyses to be carried out and in addition, analyses of lines’
development based on years.
Lines, ensure analyses of Bursagaz’s current line structure since the year 2003 and
on the bases of km/quantity, carrying out budget-Actual comparison.
Sales and Shipping; ensure conducting variance analyses on the bases of stages, it
also, at shipping for sales at the 3rd stage, on the bases of customer, ensure detailed
analysis of budget-actual comparison.

Finansallar, hem gelir tablosu, bilanço bazında bütçe-Fiili mukayesesine
imkan sağlamış, hem de Şelale Grafik ile net kar bazında hangi alanlarda
sapmalar olduğunu gözler önüne sermiştir.

Financials, ensure both at income table, balance sheet budget-Actual comparison
and also with Cascade Graphic, on the basis of net profit, indicate the areas where
deviations exist.

Şebeke Yönetimi; hem çağrılar, hem de SCADA hakkında genel bilgileri
bu kanaldan da elde etmeyi hem de verilerin analiz edilebilmesini net bir
biçimde ortaya koymuştur.

Grid Operations; ensure getting general information on calls and also about
SCADA through this channel, too, and also provide for analyses of the data
clearly.

PETRA ANTİK KENTI
ANCIENT CITY OF PETRA
ÜRDÜN / JORDAN

Nebatilerin başkenti olan, Lut Gölü ve Akabe körfezi arasında yer alan Petra; dar bir
vadi boyunca yaklaşık 1 km içerde kalmaktadır. Bu özelliği antik çağda şehrin korunması
konusunda Nebatilere çok büyük avantajlar sağlamıştır.
Petra Antik Kenti; antik kervan yollarının üzerinde bulunması, antik çağa göre çok üstün
bir mühendislik bilgisi ile yapılmış olan kanal sistemi ve barajı sayesinde istikrarlı su
kaynaklarının bulunması, zengin tarım alanlarına yakın olması nedeniyle uzun süre tarih
sahnesinden silinmemiştir.
‹pek Yolu zamanından beri en önemli ticaret yollarının kesişme noktası olan
Bursa’da; çevreye duyarlılık ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması ile insana
verdiği değer, Bursagaz’ ın hassasiyetle üzerinde durduğu vazgeçilmez prensipleri
olmaktadır.
Petra, the capital city of Nabats, located between the Lut Lake and the Akabe Bay lies
about 1 km into the land along a narrow valley. Nabats took great benefits out of this
feature when protecting the city in the ancient times.
Petra Antique City was able to survive through the time because of being located on antique
caravan routes, having stable water sources thanks to a canal system and a dam based on a
level of engineering ahead of the ancient times, and being close to rich fields of agriculture.
Meeting the heat energy requirements of all industrial facilities in a very safe manner
in Bursa, the intersection point of the most important trade routes since the times of
The Silk Road, Bursagaz makes great contributions to the domestic economy.

ÇEVRE DOSTU BURSAGAZ’DAN ÇEVREYE DOST YEŞİL BİNA

S

AN ENVIRONMENT FRIENDLY GREEN BUILDING
FROM ENVIRONMENT FRIENDLY BURSAGAZ

ektöründe ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olan Bursagaz, yine bir
ilki gerçekleştirerek enerji verimliliği ile ön plana çıkan yeni genel
müdürlük binası ile Türkiye’ye örnek olacak. Bursagaz yeşil bina
konseptiyle tasarlanan yeni yönetim binasıyla, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılarak verimliliğin maksimum düzeyde tutulmasını
amaçlamaktadır.
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B

eing the leader of firsts and innovations in its sector, Bursagaz will serve
as a model to Turkey with the new administration building that comes
into prominence through energy efficiency, breaking grounds again. With
the new administration building which has been designed with the green
building concept, Bursagaz aims to maximize the efficiency by using renewable
energy sources.

Great Place to Work ödüllü bir şirket olarak Bursagaz, çalışanlarının çalışma
ortamını, hem onların motivasyonunu sağlayacak hem de müşterilerinin
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inovatif bir yaklaşımla tasarlayarak, şirketin
yaşayan değerlerinin entegrasyonunu sağlamaktadır. Bursagaz yönetim binası,
teknik özellikleriyle hem şirketi, hem ana hissedarı EWE AG’yi hem de
Bursa’yı ileri seviyelere taşıyacak bir markanın yansıması olarak planlanmıştır.

As a company with the Great Place to Work award, Bursagaz ensures the integration
of the company’s living values via designing the working environment of its own
employees with an innovative approach in order to motivate the employees and
meet the needs of customers. With its technical features, Bursagaz Administration
Building has been planned as a reflection of a trademark that will carry both the
company and its main shareholder EWE AG and Bursa to an advanced level.

Halihazırda yapımı devam eden yeni genel müdürlük binasını daha özel kılma
fikri ile başlayan ve verimliliğin odak alındığı proje ile Bursagaz, doğa dostu
projelerine bir yenisini daha ekleyecek. Ayrıca; Leed Yeşil Bina Sertifikası’na
aday olan bu binası ile Bursagaz, Bursa’da ve enerji sektöründe yine bir ilk
olmaya hazırlanmaktadır.

Bursagaz will add another new project to its environmentally friendly projects with
the project which has started with the idea of making the already constructed new
administration building more special and has focused on efficiency. Furthermore,
Bursagaz, with this building that has been nominated for the Leed Green Building
Certificate, prepares to be a pioneer in the energy sector again in Bursa.

Saha çalışmalarına 2013’ün Haziran ayı içinde başlanan bina, 2 bin 400
metrekarelik bir alana inşa edilecek olmakla birlikte, 3 bodrum kat ve zemin
üzerine yapılan 6 kat şeklinde projelendirilmiştir. Toplam 9 bin 500 metrekare
inşaat alanına sahip binanın 4 bin 100 metrekaresi bodrum kat, 5 bin 400
metrekaresi ise ofis katları olarak tasarlanarak optimum kullanım alanları
oluşturulmuş ve çalışma performansının arttırılması hedeflenmiştir.

The building, whose field work was started in June 2013, was designed to be constructed
over an area of 2,400 square meters and 6 floors to be constructed on 3 floors of basement.
Of the 9,500 square meters construction area, 4,100 square meters was designed for
basement floors, 5,400 square meters was designed as office floors, so the optimum area of
utilization was formed, and it was aimed to increase the working performance.

Şirket ve şehir ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış olan projede; forekazık,
yatay ankraj, hafriyat ve kaba inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Bugün
itibariyle projenin mekanik, elektrik ve cephe giydirme çalışmaları ise devam
etmektedir. Bursagaz sağlamış olduğu toplumsal güvenilirlik endeksini her işine
aktarmayı birinci önceliği olarak belirlemiş, dolayısıyla yeni yönetim binasını
da bu strateji üzerine tasarlamıştır. Sağlamlık, güvenilirlik ve inovasyonun baz
alındığı projede 5 bin 215 metreküp beton ve 622 ton demir kullanılmıştır.
Bursagaz yönetiminin sağlam bir temel üzerine şirketin geleceğini kurguladığı
bir strateji eşliğinde tasarladığı yeni yönetim binası, her yönüyle kurumsallığı
temsil edecek şekilde inşa edilmektedir. 29 Mayıs 2013’te sözleşmesi imzalanan
binanın, 2015 yılının Eylül ayında bitirilmesi planlanmaktadır.

In the project designed especially for the needs of both the company and city; the
bored pile, horizontal anchorage, excavation and general contruction work has
already been completed. As of today, the mechanical, electrical and exterior work is
being continued. Bursagaz has always established its first priority to transfer social
reliability index to all its work, accordingly the new head office building has been
designed according to this strategy. The project in which strength, reliability and
innovation were based, 5,215 cubic meters of concrete and 622 tonnes of iron were
used. The new administration building, designed in company with a strategy with
which the Bursagaz administration has built the future of the company on a sound
basis, has been constructed in a way to represent institutionalism at all points. The
building, whose contract was signed on May 29, 2013, is planned to be completed
in September 2015.

Bursagaz’ın bağlı bulunduğu EWE AG’nin yenilenebilir enerji tecrübesinin
tasarımına yansıtıldığı yeni yönetim binası, yaşayan bir binanın da ötesine

The renewable energy experiment of EWE AG, to which Bursagaz is affliated, has
reflected to the design of the new administration building. This building prepares to

geçerek, enerji türleri bazında bir kombinasyon sunmasıyla da enerji
sektöründe öncü olarak yerini almaya hazırlanmaktadır.

take its leading place in the energy sector through presenting a combination on the
basis of energy types by going beyond a living building.

Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara
ulaştığı bugünlerde çevre dostu, sürdürülebilir bina konsepti giderek
popüler bir hale gelmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde dünyadaki
enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ının, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde
30’unun binalardan kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca insan hayatının
yaklaşık yüzde 90’ı binalarda geçmektedir. Bütün bu sebepler, daha az kaynak
tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre dostu binalara olan gereksinimi
ön plana çıkarmaktadır. Çevre dostu binalarda sadece enerji ve su tasarrufu
sağlanmamaktadır. Bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem
verilmektedir. Çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekan, hava kalitesi, doğal
aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını direk
etkileyen unsurlar planlanmakta, ayrıca inşaatında kullanılan yöntemler ile
son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. Bazı yurt
dışı kaynaklı araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların
diğer binalardakilere göre daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının
daha yüksek olduğu görülmektedir.

Currently, when environmental problems such as global warming and fresh water
demands have reached serious aspects, the environment friendly and sustainable
building concept is becoming more popular. Upon recent research, it was seen
that about 40 % of energy consumption and about 30 % of water consumption
in the world was accumulated from buildings. 90 % of a human’s life is spent in
buildings. All these reasons put forward the need to save energy and make more
efficient, more livable and environment friendly buildings. In the environment
friendly buildings not only are energy and water saved but a great importance is
also attached to the health and comfort of the building residents. While designing
the environment friendly buildings, the factors that affect human health directly
such as indoor, air quality, natural lighting, and temperature and humidity
control, waste management are also planned; accordingly it is aimed to leave
a cleaner environment to the end user through the methods employed in the
construction period. According to some foreign-sourced researches, it is seen that
the ones living or working in the environment friendly buildings become less ill
and have a higher working performance in comparison to ones living in other
buildings.

Anlaşılacağı gibi, çevre dostu binaya giden süreçte en önemli adım söz konusu
binanın tasarımıdır. Yola çevre dostu bina yapmak amacıyla çıkıp, bütün
tasarım süreçlerinde çevre ve enerji odaklı hareket edilmesi, binanın inşaat
aşamasında doğabilecek ek maliyetleri de en aza indirgeyecektir. Çevre dostu
binalara giden yolun aşamalarının iyi planlanarak, bir proje disiplininde
yönetilmesi gerekmektedir. Bu noktada çevre dostu bina yapımını çevreye
olan bütün etkilerini göz önüne alıp bütünsel bir yaklaşımla inceleyen, bir yol
haritası çizen ve uluslararası standartları buna entegre eden, dünyaca kabul
edilmiş ve uygulanmakta olan değerlendirme ve sertifikasyon sistemlerinden
faydalanılması önem kazanmaktadır.

As it is understood, the most important step to the environment friendly building
is the design of the building. Setting out to construct an environment friendly
building and acting as an environment and energy oriented way in all the design
processes will minimize the additional costs. The phases of environment friendly
buildings must be planned well and managed under a project discipline. At this
point, it becomes more important to utilize the globally accepted and implemented
assessment and certification systems which analyse the construction of environment
friendly buildings integrally by considering all the environmental effects,
determine a road map and integrate it into the international standards.

Binalar çevre dostu özelliklerine göre yirmi yılı aşkın bir süredir
sertifikalandırılmaktadır ve bu sertifikalardan uluslararası çapta en çok
bilinenlerinden biri de Amerika menşeli “LEED” sertifikasıdır. Sertifikanın
çıkış amacı, binaları “Yeşil Bina” kriterleri ile değerlendirerek uluslararası ve
yerel standartların üzerine çıkmalarını sağlamak ve bunu başaran binaları da
ödüllendirmektir. Ancak bu sertifikalara sadece “bina” gözlüğü ile bakmak
yanlıştır; asıl yapılmak istenilen, binalar ile başlayarak, üreticilerin çevreye daha
duyarlı ürünler geliştirmesini sağlamak ve dünyayı koruyabilmek adına tüm
sektörlerde köklü bir değişikliğin önünü açmaktır.

Buildings have been certified according to their environment friendly features for
over twenty years and one of the most known of those international certificates
is the American originated “LEED” certificate. The aim of this certificate is
to evaluate the buildings through “Green Building” criterias and make them
ascended over the international and local standards and award those buildings to
accmplish this. Yet, it is wrong to consider these certificates only with “a building”
aspect; starting with buildings, what the essential thing is to make the producers
provide more environment sensitive products and pave the way for a fundamental
change in all sectors in order to save the world.

Bütün bu unsurlar değerlendirildiğinde Bursagaz ve Bursa’nın böyle bir proje
ile öne çıkması, örnek olması ve çevre dostu binaların çoğalması için öncülük
etmesi Bursagaz ve Bursa’nın marka değerlerini arttırmanın ötesinde toplumsal
ve ekolojik bir kazanımdır.

When evaluating all these factors, the fact that Bursagaz and Bursa have come to
the forefront through such a project, served as a model and led to the arising the
number of the environment friendly buildings is a social and ecological gain apart
from increasing the trademark value of Bursagaz and Bursa.

LEED Sertifikasyon sistemi, günümüz Global arenasının en prestijli

The LEED Certification system is one of the most prestigious applications of
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uygulamalarından biri olup toplamda 10 farklı kategoride yapılan
değerlendirme sonucuna göre bir puanlama mekanizmasına sahiptir. Bu
kapsamda binada; erozyon ve sedimentasyon kontrolü, atık yönetim planı ve
uygulamaları, iç hava kalitesi planı ve uygulamaları, malzemeler ve işletmeye
alma planları, cephe ve mekanik sistemler, elektrik sistemleri, su verimliliği,
ölçüm ve doğrulama alanlarında değerlendirmeler yapılacaklar arasındadır.

the modern Global arena and has a point scoring mechanism according to 10
different categorical evaluation results. In this context, in a building, erosion
and sedimentation control, waste management plan and applications, indoor air
quality plan and applications, materials and start-up plans, side and mechanical
systems, electrical systems, water efficiency, evaluation in the areas of measurement
and verification are of things to practise.

Günümüzde dünyada LEED sertifikası almış bina sayısı yaklaşık 15 bine
ulaşmış iken, kayıt olmuş ve çalışmaları süren proje sayısı ise yaklaşık 30
binden fazladır. Amerika’da kamu binalarının LEED alması zorunlu hale
getirilmiştir. Türkiye’de de bu sertifikayı almak için başvuran proje sayısı giderek
artmaktadır. Eylül 2013 itibariyle Türkiye’de sertifikalandırılmış 38 adet proje
bulunmaktadır. LEED sertifikasına aday proje sayısı ise gün itibariyle 150
adedin üzerindedir. Bu durum, diğer bir bakış açısıyla yaklaşık üç yıl sonra
Türkiye’de LEED sertifikalı proje/bina sayısının 200’ü bulacağı anlamına da
gelmektedir.

While the number of the buildings that have received the LEED certificate has
reached about 15,000, the number of the registered and working projects is
about more than 30,000. In America, it is mandatory for public buildings to
get the LEED certificate. The number of projects that have applied to achieve this
certificate is increasing day by day. As of September 2013, there are 38 certified
projects in Turkey. The number of the current LEED candidate project is over
150. This situation in a way means that the number of LEED certificated project/
building in Turkey will be 200 in three years time.

Eylül 2015 tarihinde tamamlanması planlanan Bursagaz yeni yönetim binası,
üst seviye bir konsept üzerine tasarlanmış olup, EWE’nin uluslararası arenadaki
teknoloji, enerji verimliliği ve inovasyona dayanan bakış açısını yansıtmakla
birlikte toplumsal fayda unsurunu da yoğun bir şekilde desteklemektedir.
Bursagaz’ın her bir paydaşı için değer oluşturacağına inanılan bu projenin
hayata geçmesiyle yüksek katma değerli bir uygulamanın Türkiye’ye
kazandırılmış bir değer olacağı görüşü benimsenmiştir.
Mobil teknoloji ve sosyalleşmenin bir ögesi olarak konumlandırılan motivasyon
alanlarının oluşturulması için projede, yaklaşık olarak bin metrekare
bitkilendirilmiş peyzaj alanı bulunmaktadır. İki adet rüzgar tribünü, sekiz
adet güneş kollektörü ve ön cephesinde fotovoltaik pillerin mevcut olduğu
bina tasarımı geleceğin binalarına işaret edecek özellikleri de içerisinde
barındırmaktadır.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikalı bir şirket olarak enerji verimliliği
konusunda da önemli özellikleri ile dikkat çeken binada, temiz enerji
doğalgazdan elektrik enerjisi ve ısı üretebilen modüler yapılı kojenerasyon
sistemi kullanılacak olup; atık ısıdan istifade eden Absorbsiyonlu Chiller (ABS)
ile soğutma sistemi kullanılarak enerji kullanım alanlarının optimizasyonu
sağlanacaktır.
Binanın tasarım aşamasında, dizayn etmenin ötesinde, fayda sağlama unsuru
üzerine yoğunlaşılmış ve enerji, teknoloji, kaynak optimizasyonu, sosyal
alan ve daha pek çok farklı alana odaklanılmıştır. Bu yönüyle, Bursagaz Yeni
Yönetim Binası Projesi, klasik binalara göre daha sağlıklı, çevreye saygılı,
işletme giderleri ile daha ekonomik ve karlı olan yüksek performanslı binaları
tanımlayan Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen LEED 2009 –
New Construction sertifikasını “Gold” seviyesinde almaya aday dev bir projedir.
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The new Bursagaz administration building, planned to be completed in
September 2015, has been designed on a high level concept, and acutely supports
a social benefit factor along with reflecting the EWE’s point of view based on
technology in international arena, energy efficiency and innovation. Believed to
form a value for each of Bursagaz’s shareholders, when this project is implemented
it is adopted that an application with high added value will have been gained for
Turkey.
In order to form motivation areas that are positioned as a mobile technology
and socialization factor, there is about one thousand square meters of planted
landscaping area in the project. A building design with two wind turbines, eight
solar collectors and photovoltaic batteries on the front side contains the features to
remark the future buildings.
As an ISO 50001 Energy Management System Certificated company, receiving
attention because of its significant features, the modular cogeneration system will
be employed in this system, which produces electricity and heat from clean energy
natural gas and a cooling system will be employed with Absorption Chiller (ABS)
that utilizes waste heat, so the optimization of energy use areas will be provided.
In the design phase of the building, the availing factor is concentrated more
than designing and energy, technology, source optimization, social area and
most of different areas have been focused on. With this aspect, Bursagaz’s New
Administration Building Project is a giant project that is a candidate to receive
the LEED 2009 New Construction certificate “Gold” level, which is given by
American Council of Green Buildings that defines buildings which are healthier
than the usual buildings, respectful of the environment, more economic with
operational costs.

MACHU PICHU
PERU

And Dağları’nın bir dağının zirvesinde, 2.360 m yükseklikte, Urubamba Vadisi üzerinde
kurulmuş olup şehrin 3000 basamağı bugün hâlâ gayet iyi durumdadır.
Önceleri �nkalar’ın disiplin ve eğitim alanı olduğu varsayılan kent, sonraları asillerin yaşadığı
bir bölge olmuştur. “Gençlik Dağı” anlamına gelen Machu Pichu, adına yakışır şekilde
Amerikalı tarihçi bir profesör ve o yörede yaşayan 9 yaşındaki bir çocuk tarafından keşfedilir.
Dünyanın belki de en yükseğe kurulu bu şehrinde olduğu gibi disiplinli ve planlı
çalışmalarını, hem topluma hem çevreye karşı sorumlulukla yerine getiren, en iyiyi
başarma amacındaki Bursagaz, sürdürülebilirlik ilkesi ile zirvede olmanın büyük
sorumluluğunu daima taşımaktadır.
Machu Pichu is built on the summit of a mountain in the Andes, at an altitude of 2.360 metres,
over the Urubamba Valley, and the 3000 steps of the city are in very good order today.
The city is supposed to be the discipline and training area of Incas at the beginning and later
it became a region where noblemen lived.
Machu Pichu, meaning “Youth Mountain” was discovered, as the name suggests, by an
American professor of history and a 9 years old kid living in that location.
Just like in this city, which maybe is the highest one in the world; Bursagaz always bears
the great responsibility of being at the top and works with young people to transform
disciplined and planned work into energy.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN HAREKETE GEÇİN!
TAKE ACTION FOR A SUSTAINABLE LIFE!

G
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lobal arenada sürdürülebilirlik stratejileri üzerine konumlanan
şirketlerin performans yönetimini optimuma çıkardığını analiz
eden Bursagaz; son 4 yıldır bu yönde amaçlar geliştirerek
kurumsal yönetim modelini entegre etmeye başlamıştır. Bursagaz
enerji yönetimi, sera gazı emisyon salınımlarının kontrolü, sosyo-kültürel
faaliyetlerin desteklenmesi, geleceğe dönük inovatif projelerin planlanması,
yerel tedarikçilerin kalkınmasına yönelik desteklerin sağlanması, paydaş
beklentilerinin incelenerek dengelenmesinin sağlanması alanlarındaki konulara
öncelikli olarak faaliyetler planlamaya başlamış olup; her sene stratejik plan
kapsamında bu faaliyetleri yeniden gözden geçirmekte ve revize etmektedir.
Bursagaz kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini belirleme kapsamında; sürekli
ve güvenli gaz arzını sağlamak adına doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak;
teknolojik ilerlemeler kapsamında sürdürülebilir gelecek için paydaş
beklentilerini karşılayan inovatif projeler geliştirmek, operasyonel sürekliliğin
sağlanmasında şebekenin optimum yönetimini sağlamak, risk yönetiminde
güvenli doğal gaz arzını sağlamak ve iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincini
yaygınlaştırmak, sosyal motivasyonun gerçekleşmesinde kurumsal sosyal
sorumluluk bakış açısını yaygınlaştırmak, kurumsal bağlılığın sağlanmasında
paydaşlarla etkin iletişim kurmak, toplumsal memnuniyeti arttırmak ve
çevresel etkileri yönetmek adına stratejik amaçlarını belirlemiştir.

Realizing that companies positioned on sustainability strategies in global
arena bring their performance management to optimum level, Bursagaz
has developed goals toward this end and begun to implement its corporate
management model in last 4 years. It primarily focused on the issues related
to energy management, control of greenhouse gas releases, support to sociocultural activities, planning of proactive innovative projects, supporting the
development of local suppliers, analysing and balancing the expectations of the
stakeholders, and began to planning activities on such issues, and reviews and
revises such activities every year under strategic plan. Bursagaz has defined
its strategical aims under determination of corporate sustainability strategies
as follows:, to generalize the use of natural gas in the name of ensuring safe gas
supply; to develop innovative projects that meet the stakeholders’ expectations for
sustainable future in the scope of technological advances; to ensure the optimum
management of the network in support of sustainability; to ensure safe supply of
natural gas in risk management; and to promote the environmental awareness,
to promote corporate social responsibility outlook in social motivation, to
establish effective relationships with the stakeholders in ensuring corporate
commitment; to increase the satisfaction, and management of environmental
impacts.

Doğa ve çevrenin korunmasında gözle görülür bir etki sağlayan doğalgazın
dağıtımını yapan Bursagaz; kaynakların tüketiminin, yatırım kararlarının,
teknolojik gelişmenin ve kurumsal değişimin uyum içinde gerçekleştiği, insan
ihtiyaçlarının ve isteklerinin şimdi ve gelecekte karşılanabilme potansiyelinin
arttırıldığı değişim süreci olan “Sürdürülebilir Kalkınma” alanında ilk adımını
atmıştır. Önde gelen birçok büyük firma gibi Bursagaz da sürdürülebilir
kalkınmaya katkı sağlamak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak,
mevcut kaynakları verimli ve etkin kullanmak adına stratejiler oluşturmakta
ve bu anlamda yaşam kalitesini arttırmaya ve sürdürmeye yönelik farkındalık
uygulamalarını hayata geçirmektedir.

Having undertaken the distribution of gas that has certain visible effects on
the protection of the nature and environment, Bursagaz has taken the first
step in the field of “Sustainable Development”, the process where consumption
of the resources, decisions of investment, technological developments and
corporate changes are done in harmony and with which the potential of
meeting the human needs and requirements could be improved in the future.
Like any leading major company, Bursagaz developing strategies to contribute
to developments, to leave a habitable world to future generations, to use the
existing resources in efficient and effective way, and employs awareness projects
aiming to improve and and maintain the quality of life.

Bu kapsamda enerji verimliliği alanında hem doğal kaynakların korunması
hem de sera gazı emisyonlarının azaltılmasına destek sağlamak amacıyla 2012
yılında sertifikalandırdığı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları
ile sektöründe bir ilki gerçekleştiren Bursagaz, enerji kullanım alanlarını
sınıflandırarak tüketilen enerji miktarının minimize edilmesi aşamasında
yakıt tüketimi ve proseste kullanılan doğalgaz tüketimini azaltıcı CNG’li araç
kullanımı, vortex (basıncı düşürülen doğalgazın kendi mekanik enerjisini
dönüştüren ve gerektiği noktada lokal ısıtılmasını sağlayan sistem) kurulumu
gibi projeleri hayata geçirmiştir.

Through activities of ISO 50001 Energy Management System certified in
2012, In order to protect the natural resources as well as to lend a help to
reduce the greenhouse emissions in the energy efficiency field, Bursagaz has
broken new ground and put into action such projects such as use of CNGdriven vehicles designed to reduce the consumption of fuel and natural gas used
in process during minimizing the consumed energy by classifying the energy
usage areas, or installation of vortex (a system that converts the very mechanic
energy of the by classifying he energy usage areas and provides local heating at
points where necessary.

Bursagaz 2014 yılında yayınladığı Türkiye enerji sektörünün ilk GRI
A+ Sürdürülebilirlik Raporu için çalışmalarını 5 ay gibi kısa bir sürede
tamamlamıştır. Bursagaz bu kapsamda 1997 yılında kurulan, standartları
belirleyen, dünyada 60 ülkede 4 binden fazla şirkete sürdürülebilirlik
raporlaması konusunda destek sağlayan GRI (Global Reporting Initiative)’dan
destek almakta olup, sistem kapsamında ana soruların cevaplanmasının
ötesinde petrol ve doğalgaz sektör eki ilave sorularının tamamının
cevaplanarak denetim görüşü alınan çalışmada, 2013 yılı itibariyle öncelikli
paydaşların belirlenmesine ilişkin çalıştay gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilirlik
proje ekibinin katkı sağladığı çalışmada, Bursagaz paydaş matrisi
sürdürülebilirlik kriterleri bazında SEÇ faktörleri (sosyal-ekonomik-çevre)
bazında gözden geçirilmiş ve sürdürülebilirlik beklentileri değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda öncelikli paydaşlar çalışılmış olup, bu paydaşlardan elde edilen
veriler kapsamında stratejik yönetim konuları belirlenmiş ve şirket kritik
başarı faktörlerine ve öncelik durumlarına göre puanlanarak etki alanları
oluşturulmuştur. Bu kapsamda toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği alanlarında
da büyük öneme sahip olan enerji arz güvenliği, sağlık ve güvenlik, iş
verimliliği ve ekonomik performans alanları sürdürülebilirlik stratejileri ile
entegre olarak üst düzey öneme sahip stratejik konular olarak matriste yerini
almıştır. GRI kapsamında oluşturulacak olan sürdürülebilirlik eğitimlerini
tamamlayan ekip, sürdürülebilirlik alanında Bursagaz’ın sunduğu hizmetin
hem bir kamu malı özelliği taşıması hem de çevresel etkilerinin optimum
olması amacıyla sistem stabilizasyonu ve iklim değişiklikleri alanlarında
veri yönetim çalışmalarını hızlandırmış ve bu doğrultuda sera gazı emisyon
hesaplarının doğrulanması adına ISO 14064 eğitimini tamamlamıştır.
Çevresel faktörlerin yoğun olarak değerlendirildiği sürdürülebilirlik
stratejilerine bağlı olarak 2013 ve 2014 yıllarında enerji verimlilik düzeyi
enerji referans çizgisi bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda ortalamada
% 12’lik bir iyileştirme sağlamış olup, yapılan çeşitli projelerin katkısı ile
toplamda 18 zeytin ağacının doğadan yok olması engellenmiştir. Toplumda
çevre bilincinin oluşturulması adına okul çağındaki gençlere yönelik
düzenlenen çevre konulu bilgi yarışmaları ile sürdürülebilirlik yaklaşımlarının
daha genç nüfusa aktarımı amaçlanmıştır. Bursagaz şebekenin izlenebilirliğini
arttıran SCADA, CBS de dahil olmak üzere tüm uygulamaları ile toplumsal
kaynak tüketimindeki kayıp kaçak oranlarını minimize ederek doğal kaynak
tüketimini azaltmıştır. 2014 yılında aynı bakış açısıyla emisyon yönetimi ile
hedeflenen emisyon düzeyinin %5 altında bir iyileşme gösteren Bursagaz,
Orman Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği protokol kapsamında her yıl
güdümleme projelerini hayata geçirmektedir. Yıllık % 4,07’lik atık azaltım
düzeyiyle doğada temiz yaşamı destekleyen Bursagaz, Bursagaz Atık Evi
Projesi ile sektöre yön vermektedir.

Bursagaz has completed the preparations for the first GRI A +Sustainability
Report of the sector which was published by Bursagaz in 2014. The support
on which Bursagaz is relied upon is coming from GRI (Global Reporting
Initiative) which was established 1997 and has been determining the standards
and supporting over 4.000 company across 60 countries on sustainability
reporting, and in the study where, beyond answering the main questions
regarding the system, the all additional questions relating to oil and the
natural gas sector is answered and submitted for audit opinion, workshop
on determining primary stakeholders as of 2013 has been concluded. In
the study to which sustainability project team has contributed, Bursagaz
stakeholder matrix was reviewed by sustainability criteria as well as SEE
f(Social - economic - environment) and expectation were assessed. In this
regard, priority stakeholders were analysed firsts and management topics are
determined according to data from such stakeholders, and the impact areas
were formed by scoring them according to company critical success factors. In
this regard, holding great importance, too, in community safety and business
sustainability, energy supply security, health & safety, labour productiveness
and economic performance zones have integrated with sustainability strategies
and taken their places in the matrix as strategic issues with high importance.
Having completed the sustainability training organized by GRI, the team
has, as the services provided by Bursagaz are considered public domain and
for their environmental impact to be optimum, accelerated the activities of
the management in system stabilization and climatic changes and completed
the ISO 14064 training to verify the measurement of greenhouse emission
calculations.
As result of the assessments performed on energy efficiency level energy
reference line in 2013 and 2014 based on the sustainability strategies where
environmental factor are assessed intensely , a 12% improvement in mean has
been achieved and with the contribution of various projects, a total of 18 olive
trees have been saved from getting vanished. With the quiz programs aiming to
promote environmental awareness in the school-age youth, it is aimed to convey
the sustainability approaches to young population. Bursagaz has reduced the
consumption or natural resources, simply by minimizing the loss/stray rates in
the community’s consumption of resources by using all applications, including
CBS and SAKADA which improves the trackability of the network. Acting
from the same perspective in 2014 for emission management, Bursagaz showed
5% less improvement than originally projected emission level. Bursagaz, based
on the protocol signed with Reginal Directorate of Forestry employs motivation
projects every year. Supporting the clean life in the nature having a waste
reducing level of 4,07%, Bursagaz is lieading the sector with its waste house
project.
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DÖNÜŞÜM PROJESİ İLE İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ REVİZE EDİLİYOR
HUMAN RESOURCES PROCESSES ARE REVISED WITH THE TRANSFORMATION PROJECT

B

ursagaz her yıl ortaya koyduğu yeni insan kaynakları uygulama
projelerine 2013 yılında bir yenisini daha ekleyerek, tüm insan
kaynakları süreçlerinin optimizasyonunu sağlayacak olan,
dönüşüm projesi adı verilen bir süreç mühendisliği uygulamasına
imza atmıştır.
Bursagaz’ın çalışan odaklı yaklaşımlarını kuvvetlendirdiği projede insan
kaynakları süreçlerinin ihtiyaç analizleri yapılarak ve çalışanlardan geri
bildirimler alınarak süreçlerde etkili revizyonlar yapılmıştır. Çalışan
motivasyonunu performansa dönüştürme amacıyla yenilenen süreçlerde
memnuniyet optimizasyonu, kişisel gelişim planlaması, sosyalizasyon,
gelecek yönetimi, arttırılmış mobilite uygulamaları, sosyal danışmanlık
ve kreatif çalışma ortamı gibi unsurlar öncelikli tasarlanan alanlar
olarak ön plana çıkmıştır. Çalışanların performanslarının objektif olarak
değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak operasyonel ve yetkinlik bazlı
gelişimlerin sağlanması amacıyla yapılan değişikliklerle çalışanların
gelecek iş potansiyellerinin kullanılması sağlanmıştır. Beş ana başlık
alanından oluşan Dönüşüm Projesi kapsamında yetkinlik haritalaması,
iş gücü yönetimi, performans yönetimi, gelişim planlama ve liderlik
modelleme unsurları ayrı ayrı ele alınarak EFQM Mükemmellik
Modeli, Investors in People Standardı ve Great Place to Work modelleri
ile entegrasyonu sağlanarak algısal boyutlandırma ile performansın
eşleştirilmesi sağlanmıştır.

Stratejik Çalışan Modeli
Stratejik çalışan modeli üzerine kurgulanan insan kaynakları sürecinin
temelinde çalışanlar yer almış ve sistemler çalışanların kişilik özellikleri
ve becerilerini maksimum düzeyde kullanma potansiyeli üzerine
yerleştirilmiştir. Enneagram modeli bazındaki kişilik özelliklerini
esas alan ego analizi ile kişisel envanterlerin oluşturulduğu yetkinlik
modellemesinde, kurumsal yetkinlik haritasının bazı bölümleri bu temel
üzerine oturtulmuştur. Rol model çalışanları sisteme katma bakış açısıyla
ilerlenen çalışmada kişilerin becerilerinden performansa yansımalar
tespit edilmiş ve böylece çalışanlara kendilerini gerçekleştirme fırsatları
sunulmuştur.

Yetkinlik Haritalaması
Kurumsal yetkinlik haritasını şirket içi analizler sonucunda oluşturan
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n 2013, adding another human resources practice project as
every year, Bursagaz started a process engineering practice named
transformation project that will optimise all human resources
processes of Bursagaz.

By conducting requirement analysis of human resources in the project
in which Bursagaz strengthened employee-based approaches and by
receiving feedbacks from employees; efficient revisions were performed
in the processes. Elements such as Satisfaction Optimisation, Personal
Development Planning, Socialisation, Future Management, Increased
Mobility Applications, Social Consultancy and Creative Working
Environment become prominent in the processes renewed with the
aim of transforming employee motivation into performance. With the
changes performed in order to evaluate employee performances objectively
and therefore to ensure operation and competence based developments,
employees’ future labour potentials are helped to be utilised. Within
Transformation Project consisting of five main titles, competence
mapping, labour force management, performance management,
development planning and leadership modelling elements are handled
separately. They are integrated with EFQM Excellence Model, Investors
in People Standard and Great Place to Work models and perceptual sizing
and performance are linked with.

Strategic Employee Model
Employees were on the centre of the human resources process built on
strategic employee model and systems were grounded on employees’
characteristics and their potential of using their skills on maximum level.
In competence modelling in which individual inventories are formed with
ego analysis that is based on characteristics on the basis of Enneagram
model, some parts of corporate competence map are grounded on this basis.
Some reflections of people’s skills on their performance were detected in
the study that is conducted with the perception of including role model
employees in the system and therefore employees were provided the chance
to operate as they are.

Competence Mapping
The main goal of Bursagaz that creates its corporate competence mapping
as a result of inter-corporate analyses is based on strategies formed on

Bursagaz’ın temel hedefi şirketin ihtiyaçlarına odaklı bir yapı kurmak
üzerine oluşturulan stratejilere dayandırılmıştır. Kurumsal yeteneklerin
keşfedilmesi ve şirketin algısal ve performansa dayalı potansiyelini
arttırmada kullanılması amacıyla tasarlanan Bursagaz Kurumsal
Yetkinlik haritasında tepe yetkinlikler şirketin kurumsal hedefleri ile
ilişkilendirilmekle birlikte; karar verme, organizasyonel planlama,
stratejik düşünme, süreçlerle yönetme, etkili iletişim kurma ve müşteri
odaklılık yetkinlikleri bölüm ve birimlerle eşleştirilmiş olup bir alt
kademe kırılımında pozisyon bazlı yetkinlikler ve onunda altında
kişisel yetkinlikler tanımlanarak birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu
ilişkilendirmedeki en önemli amaç kurumun tepe yetkinliklerindeki
başarının çalışan beceri ve pozisyon yetkinliklerindeki becerilere
dayandırılmasıdır. Bursagaz, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü aracılığıyla
sağlanan iç kaynaklarla geliştirdiği yetkinlik değerlendirme sistemini 180
derece bazında kullanmakta ve 360 derecede değerlendirme aşamasını
performans ve gelişim görüşmeleri esnasında alınan geri bildirimler ile
tamamlamaktadır. Her çalışanın eş düzey ve üstünü değerlendirdiği
yetkinlik analizi çalışmasında aynı zamanda şirket içerisindeki liderlerin
koçluk yetkinlikleri de ön plana çıkmaktadır.

Performans Değerlendirme
Kurumsal yetkinliklerin başarı düzeyini ölçme aracı olarak seçilen
performans yönetim sisteminde günlük operasyonel işleri ifa eden
çalışanlar için operasyonel performans yönetim sistemi, stratejik
projelerde yer alarak iş geliştirme ve operasyon geliştirme safhalarında
görev alan çalışanlar için yetkinlik bazlı performans yönetim sistemleri
kurulmuştur. Bu sistemler kişilerin sadece operasyondaki performanslarını
ölçmekle kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk ve marka değerini
arttırıcı faaliyetlere katılım sağlamalarını da desteklemekte ve kişisel
gelişimleri için kendi planlarını yaparak hem kendilerine hem de şirkete
değer katmalarını sağlayacak ana alanları kapsamaktadır.
Operasyonel bazda gerçekleştirilen performans değerlendirme
sisteminde çalışanların doğrudan sistemden alınabilen performanslarının
irdelenmesinin yanında, projelere sağlanan katkı, takım çalışmasına
yatkınlık düzeyleri, yaratıcı öneri sunumları, birim ve birimler arası
çalışma düzeyi uyumu da değerlendirilmektedir. Yetkinlik bazlı
performans yönetim sisteminde yetkinlik sistemi ile eşleşen 5 temel
yetkinlik ve bunlara bağlı alt yetkinlikler gözlenmekte olup, çalışanların
kendilerini geliştirme ve işe katkı sunma potansiyellerinin incelenmesi ve
takdir edilmesi de bu proje ile sağlanmıştır.

building a structure based on the needs of company.
Bursagaz Corporate Competence Mapping designed with the aim of
increasing company’s perceptual and performance-based potential and
discovering corporate skills. Head competences are associated with
corporate goals of the company. Competencies of decision making,
organisational planning, strategic thinking, managing with processes,
making efficient communication and being customer-based are linked
with departments and units. On the lower stage refraction, position
based competences and on one more stage lower, individual competencies
are defined and linked with each other. The most important goal in this
association is to ground the success in leading competences of the company
on employee’s skill and positional competencies. Bursagaz uses competence
assessment system, which it developed with domestic sources provided
through information technologies department, on the basis of 180 degree
and completes its 360 degree evaluation stage with feedbacks that are
received during performance and development negotiations. In competence
analysis study in which each employee determines his/her equal and
superior, coaching competences of the leaders in the company are also come
into prominence.

Performance Evaluation
In performance management system chosen as success level measurement
instrument of corporate competence, operational performance management
system is built for employees who carry out daily operational tasks;
competency based performance management systems are built for the
employees who take office in business development and operation
development phases by participating strategic projects. These systems not
only measure performance of people in operation but also support their
participation in activities that increase company brand value. These
systems also include main areas that will help employees to add value both
to themselves and to their company by making their own plans.
In performance assessment system carried out on operational basis,
employees’ performances that are directly obtained from the system are
examined. In this system, the contribution made to projects, employees’
level of inclination to team work, their creative suggestion presentations
and coherence of the level of working in and inter-units are evaluated as
well. In performance management system based on competency, 5 main
competences that are linked with competence system and relevant subcompetences are inspected and it is ensured to review and to praise the
potentials of employees in improving themselves and making contribution
to the business with this project.
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BURSAGAZ DEĞERLERI, EWE TURKEY HOLDING DEĞERLERI ILE
ENTEGRE OLUYOR…
BURSAGAZ VALUES ARE INTEGRATED WITH VALUES OF EWE TURKEY HOLDING…

B

ursagaz 2012 yılında revizyonunu yaptığı vizyon ve
misyonuna dayalı değerlerini süreklilik, paydaşlara değer
yaratma, sonuç odaklılık, sosyal duyarlılık, profesyonellik
ve teknolojik başarı olarak belirlemiş ve stratejilerini bu
değerler üzerine kurgulamıştır. Son iki yıllık değerlerin benimsenme
sürecinde gerçekleştirilen vizyon, misyon ve değerlerin benimsenmesine
ilişkin yapılan araştırmada çalışanların %90’ı değerlerin tamamının
benimsendiğini ifade ederek, kurumun yaşayan bir yönetim yapısına
sahip olduğunun altını çizmiştir. Bursagaz değerleri, şirketin vizyoner
bakış açısını yansıtmakla birlikte; kritik başarı faktörleri ile uyum
sağlayan ana unsurları ifade etmekte ve etik yönetim anlayışının bazını
oluşturmaktadır.
Bursagaz 2014 yılı stratejik planlama sürecinde, 2013 yılı sonunda EWE
Turkey Holding bazında oluşturulmuş olan “ Kutup Yıldızı” projesine
dahil olarak değerlerin holding değerleriyle entegre olmasına ilişkin projeyi
başlatmıştır. Holding bünyesinde üç ana prensipte belirlenmiş olan değerler
güvenilirlilik, girişimcilik ve mükemmellik olarak tanımlanmış ve birlikte,
ileride, sorumlu prensiplerine bağlanmıştır. EWE’nin Türkiye’deki varlığının
uzun dönemde olmasına, yatırımlarla, gaz operasyonlarında liderlerden biri
olmayı ve enerji piyasasında çarpıcı düzeydeki müşteri odaklılık anlayışıyla
belirgin bir oyuncu olmayı hedeflemesine ilişkin vizyonunu ortaya koyan bu
üç hedef; Bursagaz temel değerleri ile eşleştirilerek, çalışan temsilcilerinden
oluşan ekibin katılımıyla bir çalıştay bazında incelenerek Bursagaz faaliyetleri
ile de eşleştirilmiştir.
EWE Turkey Holding ve bağlı grup şirketlerinin temel değerleri
ve prensipleri benimsemesi projesi, 2013 yılında holding bazında
gerçekleştirilen istişare toplantısında her grup şirketinden temsilcilerin
bir araya gelmesi ile başlamıştır. Toplantıda değer ve prensipleri ortaya
çıkarmak ve şirket faaliyetleri ile eşleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırmak
için drama çalışmaları sergilenmiş ve ortak bir anlayış noktasında fikir
birliğine varılmıştır. Bu kapsamda Kutup Yıldızı projesinin ana amacı,
ortak strateji ve hedeflerle hareket eden grup şirketlerini komple çözüm
sunan ve genelleme ile bütünleştiren değerler ve bağlı prensipler altında
toplayarak vizyoner yönetim anlayışını perçinlemek olmuştur. Tek bir
tepe kurum kültürü bünyesinde oluşacak değer odaklı anlayışla şekillenen
faaliyetlerin stratejik amaçlara yansımasının fayda arttıracağına olan
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B

ursagaz determined its values that are based on its vision and
mission which were revised in 2012 as continuity, creating
values for shareholders, being result oriented, social awareness,
professionalism and technological success and built its strategies
on these values. The research in the last two years pointed out that 90%
of the employees adopted all of the values and that the company has an
animate management structure. Bursagaz’s values reflect company’s visionary
perspective and express the main elements that constitute conformance
with critical success factors and create the basis of ethical management
understanding.
In Bursagaz 2014 strategic planning process, Bursagaz participated in The
“Pole Star” project constituted on the basis of EWE Turkey Holding in 2013
and started the project in regard to values’ integration with the values of
holding. The values determined in three main principles in holding structure
are defined as reliability, entrepreneurship and excellence and are connected
to principles of being together, in advance and responsible. These three
goals that present EWE’s vision about its long-term presence in Turkey, its
investments and aiming to be one of the leaders in gas operations and also
to be a key player in energy market with its impressive understanding of
customer orientation are linked with Bursagaz’s main values and they are
examined in a workshop basis with the participation of a team consisted of
employee representatives and they are also linked with Bursagaz activities.
The project of adopting main values and principles by EWE Turkey Holding
and affiliated group companies started with gathering of representatives
from each group company in the consultation meeting held on holding
basis in 2013. In order to present values and principles and to make them
easier to be understood linking them with company activities, drama studies
were presented and a consensus was reached as a common understanding.
Within this scope, the main objective of Pole Start project is to strengthen
the understanding of visionary management by assembling group companies
acting with a common strategy and goals under the values that provide
total solution and integrate them with generalisation and also under related
principles. In the revision that is performed with the belief that the reflection
of activities is shaped with value-based understanding which is constructed
in the structure of a single head-company culture on strategic goals will
increase contribution, it is aimed to keep company employees’ adoption level

inançla gerçekleştirilen revizyonda, şirket çalışanlarının benimseme
düzeyinin maksimumda olması hedeflenmiştir.

a at maximum level.

Girişimcilik

Independently from the structure of product that is provided with service
development projects it produces in each term, Bursagaz’s innovative and
creative applications make contributions to its sector. Optimising its project
based working methodology, Bursagaz shapes its organisational structure that
learns with the management understanding that supports the production of
idea from idea. Transforming the information created in company structure
into project and providing fund for project development are the key stones
of this understanding. Being one of Bursagaz values, Entrepreneurship is
defined in a way to cover sector-based project that is developed with the
aim of creating a synergy within holding, besides its meaning that describes
Bursagaz’s service and operation development that will occur in the future.

Bursagaz her dönem ortaya koyduğu hizmet geliştirme projeleriyle
sunduğu ürünün yapısından bağımsız olarak yenilikçi ve yaratıcı
uygulamaları sektörüne kazandırmaktadır. Proje bazlı çalışma
metodolojisini optimize eden Bursagaz, fikirden fikir üretimini
destekleyen yönetim anlayışı ile öğrenen organizasyon yapısını
şekillendirmektedir. Şirket bünyesinde üretilen bilginin projelere
dönüştürülmesi ve proje geliştirme için kaynak sağlanması bu anlayışın
temel taşlarını oluşturmaktadır. Bursagaz değerlerinden biri haline gelen
Girişimcilik değeri Bursagaz’ın hayata geçireceği hizmet ve operasyon
geliştirmeyi ifade etmesinin yanında Bursagaz’ın holding içinde sinerji
yaratmak adına geliştirdiği sektör bazlı projeleri de kapsayacak şekilde
tanımlanmıştır.

Güvenilirlik
Bursagaz sunduğu hizmet ve ürün yapısı itibariyle kamu hizmeti eş
değerinde bir toplum hizmeti sunmakta olup, hizmetin toplumsal
güvenlik unsurlarını taşımasının ötesinde markaya olan güveni esas
almasından dolayı güvenilirlilik olgusunun üst düzeyde ön plana çıktığı
görülmektedir. Bu kapsamda Bursagaz sadece yapılan operasyonel iş
anlamında değil marka ve kurumsal itibar anlamında da güvenilir bir
şirket olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Şeffaf yönetim anlayışının
bir entegrasyonu olarak ortaya çıkan değer olan “Güvenilirlilik”,
teknolojik başarı, paydaşlara değer yaratma, sonuç odaklılık ve süreklilik
değerleri ile eşleşerek Bursagaz’ın yeni temel değeri olarak haritada yerini
almıştır.

Mükemmellik
Bursagaz 2005 yılından itibaren uygulamaya aldığı mükemmellik
anlayışıyla süreçlerinde maksimum verimlilik, toplumsal fayda ve paydaş
memnuniyeti ve paydaşa değer oluşturma unsurlarını bütünleşik bir
yönetim yapısıyla iş yapış tarzına entegre etmiştir. Bu entegrasyon zaman
içerisinde hem operasyonel hem de sosyal yönününü geliştiren bir şirket
olarak sektörde rol model olmasını sağlarken; aynı zamanda şirketin
kendi iç bünyesinde performansın sürdürülebilirliğini garanti altına
almasını da sağlamıştır. Bursagaz mükemmellik anlayışı değerler bazında
düşünüldüğünde teknolojik başarı, profesyonellik, sosyal duyarlılık ve
süreklilik mevcut değerleri ile eşleşerek şirketin hem operasyonel hem de

Entrepreneurship

Reliability
Bursagaz provides a social service that has an equivalent value to public
service in terms of its service and production structure. It is observed that
reliability concept is on the highest level since Bursagaz grounds on the trust
to the brand beyond the fact that its service bears social security elements.
Within this scope, Bursagaz took important steps in being a reliable
company not only in terms of the operational work but also in terms of
corporate reputation. Emerging as an integration of transparent management
understanding, the value of “Reliability” took its place in Bursagaz’s structure
as its new main value by being combined with technological success, creating
value for shareholders, being result oriented and continuity. Bearing the
elements of ensuring shareholder’s loyalty and optimizing brand positioning,
this value also constitutes a significant part of Bursagaz’s reputation
management approach.

Excellence
With its understanding of excellence it has practiced since 2005, Bursagaz
integrated maximum efficiency, social contribution and stakeholder
satisfaction and creating value for shareholder in its processes with way of
operating with its integrated management structure. While this integration
ensures that the company becomes a role model as a company that develops
both in operational and in social aspects, it also helped company to ensure
the maintainability of the performance in its inner structure. When it is
taken into consideration in terms of values, Bursagaz’s understanding of
excellence reveals company’s both operational and social operative quality
and integrity by combining with the present values of technological success,
professionalism, social awareness and continuity. Systematic integration and
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sosyal iş yapış kalitesini ve bütünlüğünü ortaya koymaktadır. Sistemsel
entegrasyon ve online erişilebilirlik avantajları, toplumsal fayda oluşturan
sosyal sorumluluk projeleri, sürdürülebilirlik stratejilerini tamamlayan
çevresel etki yönetim mekanizmaları bu değerin hayata geçirilmesindeki
en önemli etkenler olarak Bursagaz değerleri içerisindeki yerini
almaktadır.

Bağlı Prensipler
Değerlerin entegrasyonu ile ortaya çıkan yapıda Bursagaz, 2013 yılı sonu
itibariyle değerlere bağlı prensiplerin uygulamalarını da stratejik şirket
yönetim boyutu altında konumlandırarak etik yönlerin bu prensiplerle
eşleştirilmesini sağlamıştır. Birlikte, ileride ve sorumlu yaklaşımlarını
ifade eden prensipler, şirketin etik değerleri ile örtüşen iş yapış tarzının
da bir parçası haline gelmiş ve faaliyet içerisinde yaygınlaştırılmıştır.
Birlikte hareket ederek ortak, şirket, grup ve paydaşlar lehine alınan
kararların desteklenmesi amacıyla tanımlanan birlikte prensibi aynı
zamanda takım çalışmasını ve duygusal farkındalığı arttırıcı bir rolü
de üstlenerek tüm bunların faaliyetlere yansıtılmasını sağlamıştır.
İleride prensibi kapsamında, grubun ve şirketlerin sektöründe ilkleri
gerçekleştiren yapılarına değinilerek rol model ve öncü şirket olma
özelliklerine vurgu yapılmakla birlikte, EWE Turkey Holding’in
vizyonunda yer alan inovasyon yaklaşımının da ön plana çıkarılmasını
sağlamıştır. Sorumlu bakış açısıyla hem operasyonel güvenlik hem
de toplumsal sorumluluk anlayışını kurumsal vatandaşlık ilkeleriyle
örtüştüren bir şirketin varlığı garanti altına alınmak istenirken,
gelecek projeksiyonlarında yapacaklarının taahhüdünü verebilen
şirketlerin oluşturulmasına ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlanması
amaçlanmıştır.

Bursagaz Kurumsal Yönetişim Anlayışı
Bursagaz kurumsal yönetişim anlayışı yedi temel boyut, üç ana çerçeve
ve iki destekleyici prensip üzerine kurulmuş bir yapıdan oluşmaktadır.
Yönetim kurulu kararları, şeffaflık bildirgeleri, risk ve performans
yönetimi, iş modellemeleri ve etik değerler, izleme ve raporlama, iş
ve dış iletişim uygulamaları, yasal düzenlemeler bu yedi temel boyutu
oluşturarak çerçevenin ana hatlarını çizmektedir. Bu yedi temel boyut
etrafındaki ana çerçeveyi bütünleyen vizyon, misyon, değerler ve
sistem politikaları, stratejik yönetim modeli yönetişim mekanizmasını
sağlamlaştıran ana unsurları oluşturmaktadır. Şirket sürdürülebilirlik
uygulamaları ve itibar yönetimi modellemeleri ile donatılan bu yönetişim
anlayışı Bursagaz’ın iç ve dış paydaşlara karşı olan sorumluluğunu
tanımlamakla birlikte, paydaşlardan gelen taleplerin dengelenmesi
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online accessibility advantages, social responsibility projects that create social
contribution, environmental effect management mechanisms that complete
maintainability strategies take their places in Bursagaz’s values as the most
significant elements in putting this value into practice.

Relevant Principles
As of 2013, by positioning the practices of principles that are linked to the
values under the aspect of strategic company management, Bursagaz ensured
that ethical methods are also linked with these principles in the structure
that stands out with the integration of values. Principles that reflect the
approaches of being together, being in advance and responsible became a part
of company’s way of operating that overlaps with its ethical values and they
are extended within activity. The principle of being together that is defined in
order to support the decisions made in favour of partner, company, group and
shareholders and to act together also undertakes a role of increasing teamwork
and emotional awareness and ensures that all these issues are reflected on
all activities. Within the scope of the principle of being in advance, there
is an emphasis on being a role model and leader company by mentioning
the structure of group and companies that break new grounds. Innovatıve
approach in EWE Turkey Holding’s vision stands out as well. While it is
desired to ensure the presence of a company whose corporate citizenship
overlaps both with its operational security and with social responsibility
understandings with a responsible perception, it is aimed to create companies
that are able to make commitments of performance in their future projections
and also to provide contribution to their sustainability.

Bursagaz Corporate Management Understanding
Bursagaz’s corporate management understanding is consisted of a structure
based on seven main aspects, three main frames and two supportive
principles. Board decisions, transparency notifications, risk and performance
management, business modelling and ethical values, following and
reporting, business and external communication applications and legal
regulations constitute these seven main aspects and draw the main lines
of the frame. Vision, mission and values that complete the frame around
these seven main aspects constitute the main elements that strengthen the
governance mechanism of strategic management model. This understanding
of management equipped with company sustainability applications and
reputation management modelling defines Bursagaz’s responsibility towards
internal and external shareholders and is founded on balancing the demands
coming from shareholders. These elements that complete the programs in
numerous areas starting from performance planning and management,
reporting and creating improvement approaches to constitute communication
plans by publicly stating that social information is a part of Bursagaz’s

üzerine de kuruludur. Performansın planlanması ve yönetilmesinden,
raporlanarak iyileştirme yaklaşımlarının oluşturulması ve toplumsal
bilgilerin kamuya açık olarak ifade edilerek iletişim planlarının
oluşturulmasına kadar pek çok alanda programları tamamlayan unsurlar,
Bursagaz’ın kurmuş olduğu yönetişim felsefesinin bir parçasıdır.
Stratejik iş planına yansıyan mükemmellik yönetim anlayışı; Bursagaz
liderlik modelini, çalışan katılımını, süreç bazlı takım çalışmasını,
operasyon bazlı organizasyonel yapılanmayı, stratejik süreç yönetimini,
değişim ve risk yönetimini, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ve
teknoloji tabanlı proje yönetimini kapsamaktadır. Farklı dinamikleri
tek alanda toplayan bu yönetim mekanizmasının iyileştirme ve gelişim
fırsatlarını değerlendirme ve gözden geçirme amaçlı olarak çeşitli
platformlar oluşturulmuştur.
Entegre Yönetim Sistemi Uygulamaları kapsamında sahip olunan ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti ve Şikayetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi, ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
senede bir kez dış denetime, bir kez iç denetime tabi olmakla birlikte;
bu denetimlerde sistemin risklerinin nasıl yönetildiği, iyileştirme
çalışmalarının nasıl yapılandırıldığı, verilerin nasıl kayıt altına alındığı,
sistem işleyiş programlarının nasıl hayata geçirildiği gibi sistemin
sürekliliğinin garanti altına alınmasını içeren konuların denetlenmesini
sağlamaktadır. Sadece operasyonel anlamda performansı sağlamakla
kalmayan Bursagaz, yasal mevzuatta belirtilen uyum sürelerini ana
kriter olarak tanımlayarak bunların ötesinde hedeflerle süreç yönetimini
optimize etmektedir.
Vizyon, misyon ve değerler ile bağlı olarak tanımlanan etik değerler
Bursagaz’ın iş yapış tarzının ana yansıması olarak kurumsal yönetim
modeli çerçevesinde yerini almıştır. Şirket bünyesinde belirlenmiş olan
altı temel ilke, çalışanların davranış tarzını kapsarken aynı zamanda diğer
paydaşlara sunulan hizmetin geçerlilik, bütünlük ve gizlilik boyutlarını
da içermektedir. İş süreçlerinin bütünlüğü, üçüncü taraf bilgilerinin
gizliliği ve paylaşım esasları, paydaş sadakatini sağlamaya yönelik
şeffaflık uygulamaları, değişim yönetimini boyutlandırma ve sosyal
sorumluluk bilinci ile hareket etme gibi pek çok temel alana odaklanan
yapısal zorunluluğunun ötesinde benimseme ve farklılaşma unsurları ile
desteklenmektedir.

governance philosophy.
The understanding of excellence of management that is reflected in the
strategic business plan includes Bursagaz’s leadership model, employee
participation, process based team work, operation based organisational
structure, strategic process management, change and risk management,
corporate social responsibility projects and technology based project
management. In order to improve this management mechanism that assembles
different dynamics in a single area and to evaluate development opportunities
and to review them, various platforms are constituted.
While ISO 9001 Quality Management System, OHSAS 18001 Occupational
Safety and Health Management System, ISO 14001 Environmental
Management System, ISO 10002 Customer Satisfaction and Complaint
Handling Management System, ISO 27001 Information Security
Management System, ISO 50001 Energy Management System that are
possessed within the scope of Integrated Management System Practices are
subjected to an internal inspection and an external inspection once a year.
With these inspections it is ensured that the subjects such as how system risks
are managed, how the improvement works are structured, how the data is
recorded, how operation programs are actualised that involve guaranteeing
the sustainability of the system are inspected. Bursagaz not only maintains
its operational performance but also optimises process management with by
defining conformance times stated in legal regulation as main criterion and
creating goals beyond these stated times.
Ethical values that are defined in relation to vision, mission and values took
their place in corporate management model frame as the main reflection of
Bursagaz’s operation method. Six main principles determined in company
structure cover employees’ behaviour and also include validity, integrity and
confidentiality aspects of the service provided to other shareholders. They
are supported by the elements of adoption and differentiation beyond the
structural obligation that focuses on a great number of main areas such as
the integrity of business processes, confidentiality and sharing fundamentals
of third parties, transparency practices aimed at ensuring shareholder loyalty,
sizing change management and acting with social responsibility awareness.

89

BURSAGAZ ETİK DEĞERLER
ETİK YÖN
Bütünlük İçinde Hareket Etme

BAĞLI PRENSİPLER
Doğruluk, Kesinlik, Tutarlılık

ETİK YÖNETİM TARZI
Tutarlılık : İş süreçlerinde sağlanan bilginin ve gerçekleştirilen tüm operasyonların
birbirleri ile uyum içerisinde yürütülmesi
Doğruluk : Paydaşlara sağlanan bilginin güvenilir olması
Kesinlik : Verilen taahhütlerde kararlılık göstermek

Sadakati Sağlama

Gizlilik, Menfaat Birliği
Gizlilik : Paydaşlara ait bilginin korunması ve yasal hükümler gereğince istenmediği
sürece 3. taraflarla paylaşılmaması
Menfaat Birliği : İş faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm paydaşların çıkarlarını gözeten bir
tutum içerisinde olma

Sorumluluk Sahibi Olma

Hesap Verebilirlik, Özen, Kurumsal
Vatandaşlık, Adil Olma

Hesap Verebilirlik : Yapılan çalışmanın her türlü sosyal fayda ile uyumlu olduğunu
kanıtlayabilme
Özen : Gerçekleştirilen her iş kademesinde kurumun her bireyinin gerekli çabayı titizlikle
harcıyor olması; hissedar, çalışan ve müşteri de dahil diğer tüm paydaşların ortak çıkarını
koruması
Kurumsal Vatandaşlık : Gerçekleştirilen her faaliyette çevresel ve çalışma ortamın
korunmasına yönelik tedbirlerin alınıyor olması
Adil Olma : Çalışanlar arasında fırsat eşitliği oluşturan uygulamaların geliştirilmesini
sağlamak

Hoşgörü İle Yaklaşma

Saygı, Sosyal Sorumluluk

Saygı : Tüm paydaşların taleplerini dinleme ve beklentilerini dengeleme yaklaşımında
olma
Sosyal Sorumluluk : Toplumsal kalkınma bilinci ile eğitim, çevre, sağlık, kültür
alanlarındaki faaliyetlerde fayda yaratma

Standartlara Uyum

Yasal Uyum

Değişime Yön Verme

Farkındalık, İnovatif Düşünce

Yasal Uyum : Lisans bölgesi içerisinde tanımlanmış olan ilgili tüm mevzuatlara uygun
hizmet verme garantisini sağlamak
Farkındalık : Global yapıdaki teknolojik ve sosyal gelişmelerin farkında olmak ve
yenilikleri takip eden bir ekiple çalışıyor olmak
İnovatif Düşünce : Enerji sektörüne etki edebilecek projeler geliştirmek ve ilklerde öncü
olmak
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BURSAGAZ ETHICAL VALUES
ETHICAL ASPECT

RELEVANT PRINCIPLES

ETHICAL MANAGEMENT TYPE

To Act With Integrity

Accuracy, Precision, Coherence

Coherence: To operate the information acquired in business processes and all operations that are
conducted in a conformity
Accuracy: Giving reliable information to stakeholders
Precision: To be determined in commitments that are made

To Ensure Loyalty

Confidentiality, Unity Of Benefits

Confidentiality: To protect the information belonging to stakeholders and to not share them
with3 Parties without it is required by provisions
Unity of Benefits: To have an attitude that protects benefits of all stakeholders while carrying
out business activities

To Be Responsible

Accountability, Attention,
Corporate Citizenship, Being Fair

Accountability: To be able to show that the carried out work is in conformity with any kind
of social benefit
Attention: Ensuring that every individual in the company makes necessary effort in every
stages of the work; and that they protect common benefits of all other stakeholders including
stakeholders, employees and customers
Corporate citizenship: To take precautions in every activity aimed at protecting environment
and working environment
To be Fair: To ensure development of practices that create equal opportunities among employees

Tolerant Approach

Respect, Social Responsibility

Respect: To listen to demands of all stakeholders and to have the approach of balancing their
expectations
Social Responsibility: To make contributions to activities in the areas of education, environment, health and culture with the consciousness of social development

Conformance With Standards

Legislative Conformity

To Direct The Change

Awareness, Innovative Thinking

Legislative Conformity: To ensure to provide service in conformity with all relevant regulations defined in licence area
Awareness: To be aware of technological and social developments in global structure and to be
working with a team that follows innovations
Innovative Thinking: To develop projects that can have effect on energy sector and to be pioneer
in initiatives
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ÇİN SEDDİ

GREAT WALL OF CHINA
ÇİN/ CHINA

Çin Seddi, Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanır. Dünyanın en uzun duvarıdır. �nsan
eliyle yapılmış büyüleyici tarihsel bir eser olarak dünyanın harikaları listesine
alınmıştır. Sadece bir duvar olmanın da ötesinde, “birlik - bütünlük” duygusunu
psikolojik bir değer olarak tüm Çin halkına yansıtmıştır.
Bursagaz da hizmet verdiği Bursa şehrinin enerji haritasında binlerce
km’lik hat uzunluğunu daha ileriye taşımakta ve toplumun her kesiminin
ihtiyacını karşılayan, “toplumsal fayda” odaklı bir marka olmanın gururunu
yaşamaktadır.
The Great Wall of China extends all along the northwest of China. It is the longest
wall in the world. It is included in the list of the wonders of the world as an amazing
historical man-made piece of work. Beyond being a mere wall, it has reflected the
feeling of “unity” as a psychological value to all Chinese citizens.
Bursagaz always takes further its thousands of kilometres of lines in the energy
map of the city of Bursa and is proud of being a unifying brand that meets the
requirements of all walks of life.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BIR GÖNÜLLÜLÜK HIKÂYESI
A SUSTAINABLE VOLUNTEERING STORY

B

F

Bursagaz iş süreçlerindeki mükemmeliyetçiliğini sosyal sorumluluk
alanında da hisseden, içten dışa doğru genişleyen halkalar halinde fayda
sağlamaya, değer katmaya, kalkındırmaya, geliştirmeye odaklanan
kurum kültürüne sahip yönetim mekanizması ile geleceğe yürümektedir.
Gerçekleştirmiş olduğu her faaliyette müşterilerinin, tüm paydaşlarının ve
bulunduğu şehrin çıkar ve mutluluğunu bütünsel bir şekilde düşünerek
aksiyon almıştır. Eğitime, kültüre, spora, sağlığa, çevreye, tarihe kattığı
değer her geçen yıl artarak devam etmektedir. Bursagaz bu bağlamda
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirip; daha yaşanabilir bir çevre,
daha adil bir eğitim, daha sağlıklı bir yaşam, daha emin bir geleceğe sahip
olmada rol almayı hedeflemiştir.

EFQM (the European Foundation for Quality Management) Europe
Quality Award felt by public in social responsibility area as well”.
Ornamenting its perfectionism in business processes with its Europe Quality
Award in 2008, Bursagaz adopted to make its income utilizable for
Bursa community as a principle. The foundation founded with the efforts
of employees achieved significant corporate social responsibility projects
in its nine years of history with Bursagaz’s corporate support. Bursagaz
looks ahead to the future with its management mechanism that feels its
perfectionism in business process reflect in social responsibility area and
that has a corporate culture focusing on developing, improving, adding
value and making contributions as circles propogating outwards. In all
its activities, Bursagaz takes action by considering benefit and happiness
of customers, all shareholders and of the city it serves. The value that the
company adds to education, culture, sports, health, environment and history
continues increasingly each year. Within this respect, Bursagaz aimed to
develop corporate social responsibility projects and to take role in promoting
a more liveable environment, fairer education, healthier life and a more
secured future.

Bursagaz, şehirle bütünleşmeyi başararak pek çok sosyal sorumluluk
projesinde de görev üstlenmiştir. Demokratikleşme, örgütlenme, paylaşım
sağlama amacıyla bir araya gelen görev bilinci yüksek kişilerden oluşan
sivil toplum örgütlerine bir halka daha ekleyen Bursagaz, çalışanlarından
oluşan Eğitim Gönüllüleri Derneği ile özellikle ihtiyaç sahibi okul ve
öğrencilere el uzatmıştır.

Bursagaz undertakes mission in numerous social responsibility projects
by becoming integrated with the city. Adding another circle to its
nongovernmental organisations consisted of people with a high level of sense
of mission who came together with the aim of democratisation, organising
and sharing, Bursagaz especially helped students and schools which are in
need with its Foundation of Education Volunteers consisted of its employees.

Misyonu; “Bursagaz çalışanları olarak, Bursagaz Eğitim Gönüllüleri
Derneği vasıtasıyla ilimizdeki eğitim/öğretim faaliyetlerine katkılar
yapmak, özellikle muhtaç okul ve öğrencileri desteklemek ve bu hususta
çeşitli etkinlikler düzenlemek” olan derneğin yönetimi, 2011 yılında
yeni Bursagaz yönetimi ile beraber yenilenmiştir ve Bursagaz Eğitim
Gönüllüleri Derneği üzerinden sosyal sorumluluk çalışmalarının daha da
arttırılması stratejisi benimsenmiştir.

Mission of the foundation is “To make contributions to educational
activities in our city through Bursagaz Foundation of Education Volunteers
as Bursagaz employees, to support particularly schools and students in need
and to hold various activities within this regard”. The management of the
foundation was renewed in 2011 together with Bursagaz management
and the strategy of increasing social responsibility works via Bursagaz
Foundation of Education Volunteers was adopted.

ursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği (Bursagaz EGD),
2005 yılında Bursagaz’ın özelleştirilmesini izleyen ilk yılda
çalışanların eliyle kurulmuştur. Bir ülkenin geleceğinin
çocuklardan, çocukların geleceğinin de eğitimden geçtiğinin
bilinciyle Bursagaz çalışanları, gelirlerinin bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle
paylaşmaya karar vermiş ve “Bursagaz’ın, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi
Vakfı) Avrupa Kalite Ödülü sahibi bir şirket olma farkını, kamuoyuna
kurumsal sosyal sorumluluk alanında da hissettirmek” vizyonu ile yola
çıkmıştır. İş süreçlerindeki mükemmeliyetçiliğini 2008 yılında Avrupa
Kalite Ödülü ile taçlandırmış olan Bursagaz, Bursa’da kazandıklarından
Bursa halkını faydalandırmayı ilke edinmiştir. Çalışanların eliyle kurulan
dernek, Bursagaz’ın kurumsal desteğini de arkasına alarak dokuz yıllık
geçmişinde önemli kurumsal sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştır.
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oundation of Bursagaz Education Volunteers was founded by
the employees in 2005, the following privatisation of Bursagaz.
With the awareness that future of a country is based on children
and children’s future is based on education, Bursagaz employees
decided to share some of their income with those in need and set off with the
vision “to make Bursagaz’s difference as a company that won

Dernek tarafından 2005-2014 yılları arasında 14 okulda sınıf
düzenlemeleri yapılmış, 300’e yakın öğrenciye burs verilmiş ve ihtiyaç
sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapılmıştır. Dernek ayrıca kurulduğu
günden bu yana her yıl okulların açılma döneminde, kırtasiye yardımları
da yapmaktadır.
Dernek tarafından 2012 yılı içerisinde başlatılan “ENGELLİ EĞİTİMİNİ
KOLAYLAŞTIRALIM, TOPLUMA DEĞER KATALIM” isimli proje
ile zihinsel engelli çocukların eğitim olanaklarını, diğerleriyle eşitlemek
ve onlara daha güzel yaşam ve daha adil eğitim alanı sunmak amacıyla
40 ayrı ilköğretim okulunda, 45 adet özel eğitim sınıfı düzenlemesi
gerçekleştirilmiştir.
Projenin ana amacı; devlete ait ilköğretim okullarında oluşturulmaya
başlanan zihinsel engelli öğrenciler için konuşlandırılmış özel eğitim
sınıflarını düzenlemek, bu yapılandırma çalışması kapsamında kurulan
işbirlikleri ile verilen eğitimin verimini arttırmak, ortam iyileştirilmesiyle
bu sınıflara talebi - devamlılığı desteklemek ve nihayetinde bu bireylerin
sosyal yaşama katılmasına ve kaynaşmasına katkı sağlamak olarak
belirlenmiştir.
Bursa – Eskişehir – Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği,
Bursagaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi ve
Bursagaz EGD işbirliği ile yürütülen bu sosyal sorumluluk projesinin
hayata geçirilmesiyle, ilköğretim seviyesindeki 505 zihinsel engelli
çocuğun yüksek standartlara sahip modern mekânlarda eğitim almaları
sağlanmıştır.
2013 ve 2014 yılında da dernek, “ENGELLİ EĞİTİMİNİ
KOLAYLAŞTIRALIM, TOPLUMA DEĞER KATALIM” projesine
herhangi bir dış destek almadan devam ederek, şehrinde toplam hedef
100 adet olan özel eğitim sınıflarının 82 tanesinin yenilenmesini
tamamlamıştır. Tamamlanan bu sınıflar, düzenlenen toplu açılış törenleri
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmiş böylece 2013 yılında 112,
2014 yılında ise 150 zihinsel ve otistik çocuk, daha çağdaş normlara sahip
sınıflara kavuşturulmuştur.
Gerçekleştirmiş olduğu proje ile büyük bir manevi haz yaşayan dernek,
yedi farklı kurum ve kuruluştan aldığı sekiz farklı ödül ile de yürüdüğü
yolun doğruluğundan emin hale gelmiştir.
Tüm bunlara ek olarak dernek; 2012 yılında kurmuş olduğu basketbol
takımının her bir oyuncusu ile ayrı ayrı ilgilenmekte, oyuncuları
profesyonel hocalar eşliğinde Türk basketbol dünyasına kazandırmak için
zaman, bütçe ve zihin gücü harcamaktadır.

The foundation renovated classrooms in 82 schools between 2005-2014,
provided scholarship to approximately 300 students and gave clothing
support to the students in need. Besides, the foundation also has been
providing stationery support in each academic year beginning since it
was founded. In order to balance education opportunities of handicapped
children with healthy ones and to provide them a better life and fairer
education opportunity, the foundation made 82 special education
class renovations in primary schools with the project named “LET US
FACILITATE EDUCATION OF HANDICAPPED, ADD VALUE TO
SOCIETY” started by the foundation in 2012.
The main goal of the project is to arrange special education classes that are
positioned for mentally challenged students and are started to be constituted
in state primary schools, to increase the efficiency of the education with the
cooperation formed within the scope of this structuring work, to support
demand for-continuity of these classes by improving the environment and as
a result making contributions for these individuals to participate in social
life.
With the realisation of this social responsibility project carried out with
support and cooperation of Bursagaz, Bursa Provincial National Education
Directorate, Uludağ University and Bursagaz EGD, it is achieved that
in 2013 112 and in 2014 another 150 mentally challenged children at
primary schoollevel receive education in modern environments.
Providing 100 special education classes was set as a goal and 82 of those
classes were completed in 2013 and 2014. These classes were completed in
short times and delivered to Provincial National Education Directorate
in opening ceremonies held in 2013 and 2014 separately Feeling a great
inner satisfaction with its project, the foundation made certain of its path
with eight different rewards it received from seven different institution and
establishment. Respectively it received TUHID (Turkey Foundation of
Human Resources) Golden Compass Jury Special Prize, World NewspaperDemirkent Prize, BUHID (Bursa Foundation of Human Resources) HIC
(Human Resources Works) Prize, Energy Summit-Golden Valve Prize
and BUGIAD Prize of Contribution to Education and set an example
by showing what a company and a foundation that locally operates can
achieve.
In addition to the activities above, the foundation pay attention to each
player of the basketball team it founded in 2012, in order to bring in those
players to the Turkish basketball world, along with professional trainers, it
spends time, money and mental effort.
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Bursagaz Sosyal Sorumluluk Politikası

Bursagaz Social Responsibility Policy

Bursagaz kurumsal sosyal sorumluluk politika yönetimi sürecinin ana
amacı, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirerek “toplumsal
faydayı arttırmak” olarak belirlenmiştir. Süreç kapsamında etkileşimde
bulunulan paydaşlar için kültürel, sosyal ve sportif amaçlı projeler veya
faaliyetler oluşturmak ve destek vermek, çevresel etkileri minimize
etmek amacıyla toplumsal bilinç oluşturmak, sürdürülebilir bir gelecek
oluşturmak adına eğitim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek,
bunun için projeler üretmek, sponsorlukları yönetmek, süreçte yer
alan tüm faaliyetlerin planlanmasının ve bütçesinin hazırlanması,
plana uyumu sağlamak ve yaratılan faydayı ölçmek ana yaklaşım olarak
tanımlanmaktadır.

The main goal of bursagaz csr (corporate social responsibility) policy
management process is determined as “to increase social contribution” by
performing corporate social responsibility activities. To create and to support
cultural, social and sport oriented projects and activities for shareholders
with whom interaction made within the scope of the process, to create social
awareness with the aim of minimising environmental effects, to support and
develop education activities for the sake of creating a maintainable future
and to produce project for this aim, to manage sponsorships, to prepare
planning and budgets of all activities included

Bursagaz EGD Başarı Adımları (2005-2014 )
300 öğrenciye eğitim bursu.
100’e yakın ilköğretim okulunda; fen laboratuvarı, bilgisayar sınıfı,
Atatürk Köşesi, müsamere salonu, özel eğitim sınıfı, lisan laboratuvarı,
okul bahçesinin ağaçlandırılması, köy okulunun yenilenmesi işleri.
500’ü aşkın öğrenciye kırtasiye yardımı.
Pakistan felaketzedelerine yardım.
Diğer eğitim ve sağlık yardımları.

Bursagaz EGD hedefleri
Engelli çocuklara daha sürdürülebilir ve kaliteli bir eğitim için gelecek
2 yıllık dönemde, Bursa’daki tüm özel eğitim sınıflarının yenilenmesi.
Yenilenen tüm sınıfların dernekçe altı ayda bir takiplerinin yapılarak, geri
bildirim alınıp oluşan ihtiyaçların giderilmesi.
Şu an 71 olan bursiyer sayısının her sene için 100’e çıkarılması.
Bursa’da henüz bulunmayan “Zihinsel Engelliler – Özel Eğitim
Anaokulu”nun ilkinin yaptırılarak, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hibe
edilmesi.
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in the process, to ensure conformity with the plan and to measure the
contribution are defined as the main approach.

Bursagaz EGD steps of success (2005-2014)
Education scholarship for 300 students
In about 100 primary schools: sciience laboratories, computer classrooms,
Ataturk corners, show hall, special education classes, language laboratories,
afforesting school garden, renovation of village school.
Stationery support to more than 500 students
Support to Pakistani victims of earthquake
Other education and health supports

Bursagaz EGD goals
Renovation of all special education classes in Bursa in the next two years
period for a more sustainable and quality education for handicapped
children To follow all renovated classes in every six months by the
foundation, to receive feedbacks and to meet present needs To increase the
present number of scholarships from 71 to 100 for next year To have made
the first “mentally challenged-special education kindergarten” in Bursa and
to donate it to Provincial National Educational Directorate.

RODOS HEYKELİ
RHODES STATUE

Rodos Heykeli, Rodos Adası’ndaki limanın girişinde bir zamanlar bulunduğuna inanılan
Yunan tanrısı Helios’un heykelidir. Rodos Adası sakinleri kuşatmadan kurtulunca,
sevinçlerini bu heykeli dikerek ifade etmişlerdir.
Güneş Tanrısı Helios’u simgeleyen, liman girişinde duran heykelin bacaklarının arasından
gemilerin geçtiği şeklinde bir söylence vardır. Dünyanın ilk yedi harikasından biri olarak
kabul edilen heykel bir depremde yıkılmış, birkaç asır yan yatmış halde kalmıştır.
Farklı birimlerin bir arada ve uyum içinde aynı amaç için çalışması ile Bursagaz,
toplumun her kesimine aynı faydayı sağlayabilen, fiziki engel ve sınır tanımayan bir
marka olmakta, toplumsal ve güven veren hizmetini geliştirmeye devam etmektedir.
The Colossus of Rhodes is the statue of the Greek God Helios which is believed to be once
located at the entrance of the port in the Rhodes Island. Rhodes Island inhabitants made
this statue to express their joy when they managed to recover from the siege.
There is a saying which goes that ships used to pass through the legs of the statue that
symbolises Helios, the God of Sun, and is situated at the port entrance. Considered to be
one of the first seven wonders of the world, the statue came down in an earthquake and
remained tilted for several centuries.
Beyond the important service it provides to the city of Bursa, Bursagaz contributes to
arousing spiritual feelings with its social responsibilities and works with the belief that
happiness of individuals means happiness of the society.

TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN EN İYİ İŞVERENİ BURSAGAZ
TURKEY’S BEST EMPLOYER IN THE ENERGY SECTOR IS BURSAGAZ…

B

ursagaz ortaya koymuş olduğu yeni nesil insan kaynakları
uygulamaları ile sektör içinde ve dışında, rol model yapısını her geçen
sene perçinlemektedir.

Devreye aldığı şirket yapısına özel insan kaynakları modülleri ile iş
gücü yönetiminden gelişim planlamasına kadar olan süreçlerde etkinlik sağlayan
Bursagaz; yönetim modelini, çalışanlar tarafından benimsenen uygulamaların
hayata geçirilmesine odaklanan stratejiler ile donatmıştır. Globalde kullanılan
insan kaynakları uygulamalarının Bursagaz bünyesine adapte edilmesinin
ötesinde, dünya çapındaki yönetim modellerini kendi yaklaşımlarına baz alan
Bursagaz, 2013 yılında mükemmellik çalışmalarına entegre ettiği Great Place
to Work modellemesi ile insan kaynakları süreçlerinde basamakları daha hızlı
tırmandığını kanıtlamıştır. 2013 yılında Türkiye’de ilk kez düzenlenen Great
Place to Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri yarışmasında, 50-500 çalışan
kategorisinde üçüncü, 2014 yılında ise başarı skalasını arttırarak birinci olup
en iyi işveren olarak seçilen Bursagaz, aynı zamanda ulusalda enerji sektörünün
en iyi işvereni olarak aldığı ödülle adını altın harflerle yazdırmıştır. Türkiye’yi
ulusal şirket olarak Avrupa’da da temsil eden tek şirket olan Bursagaz, 2013
yılında Great Place to Work Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesinde 49’uncu
sırada yer alarak ilk 50’de yer alan ilk Türk şirketi olma özelliğini de taşımıştır.
50 ülkede 7 binden fazla şirkette, 16 milyondan fazla çalışanın analizini
bağımsız şirket yapısı ile gerçekleştiren Great Place to Work, 25 yıllık global
tecrübesini Türkiye’ye taşımış olup sürecin öncü şirketlerinden biri olarak
Bursagaz’ın bu araştırmada konumlanmasını sağlamıştır. Bursagaz, beş temel
boyutta incelenen Great Place to Work Modeli’ni şirketine ilk entegre eden
enerji şirketi olmakla birlikte; güvenilirlilik, takım ruhu, gurur, hakkaniyet
ve saygı prensiplerini kendi yönetim modeli ile entegre etmiştir. Temelinde
güveni esas alan model uygulaması, Bursagaz’ın insan kaynakları prensipleri
ve yönetim anlayışında iyileştirme alanlarının bulunarak, eylem planlarına
dönüştürülmesine ve kuvvetli alanların daha da güçlendirilmesi için değişim
planlarının oluşturulmasına katkı sağlamıştır. Çalışanları baz alan model
uygulamasıyla, şirket içerisinde bilgi paylaşım süreçleri yeniden tasarlanarak iç
iletişim yaklaşımının temel taşı haline getirilmiştir. Açık iletişim platformlarının
oluşturularak yönetim ile doğrudan şeffaf iletişim kuran, paylaşımcı çalışanları
doğuran sistem; şirket içerisinde aynı zamanda çalışanlar arası işbirliğini
geliştiren projeler ve takım çalışmaları aracılığıyla geliştirmiştir. İş tatminini
modelin ana alanlarından biri haline getiren grup odağında, çalışanların
yaptıkları işten gurur duymaları adına performans iyileştirme çalışmaları hayata
geçirilmiştir.
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W

ith the new generation human resources practices it has
established, Bursagaz has been reinforcing its position as a role
model day by day both within and outside the sector.

Having achieved effectiveness in the processes from workforce
management to development planning by way of commissioning company
specific human resources modules, Bursagaz has equipped its management
model with strategies focused on implementing practices which have been
adopted by the employees. Having based its approaches on worldwide
management models beyond adapting global human resources practices to
its own structure, Bursagaz proved to be a fast climber of the steps of success
with the Great Place to Work model which was integrated into the excellence
efforts. In 2013, Bursagaz was chosen as the third best employer in the 50500 employee category in the Great Place to Work Turkey’s Best Employers
Competition organized for the first time in Turkey and was also granted an
award for being the best employer in the national energy sector. Bursagaz, the
only company that represents Turkey in Europe as a national company, is the
first Turkish company to be included in the top 50 by coming in 49th in the
Great Place to Work Europe’s Best Employers list. Bursagaz even improved to
achieve the FIRST place in the Best Employer in Turkey Competition in 2014.
As an independent company that has analyzed more than 16 million employees
working in 7,000 companies in 50 countries, Great Place to Work has carried
its 25 years of global experience to Turkey and helped Bursagaz to be included
in this research as a leading company in the process. Bursagaz is the first energy
company to integrate the Great Place to Work Model with five basic dimensions
and it has incorporated the principles of reliability, camaraderie, pride, fairness
and respect in its management model. The model which is based on trust has
contributed to the preparation of action plans for the areas of improvement in
human resources principles and the management perception of Bursagaz and
the preparation of change plans for further reinforcing the areas of strength.
With the model which is based on employees, information sharing processes
in the company have been redesigned in order to become the cornerstone of
internal communication approach. Open communication platforms have been
established in order to allow employees to make direct and transparent contact
with the management and this system has been improved by means of projects
and team work that develop cooperation among company workers. The group
focus which makes job satisfaction one of the main areas of model, paved the
way for performance improvement efforts for the sake of helping employees feel
proud of their work.

Sektöründe öncü faaliyetleri hayata geçiren Bursagaz, devreye aldığı her proje
bazında çalışan performansının arttırılmasını hedefleyerek, iş etkilerinin
kümülatifte arttırılmasını amaçlamış ve çalışanların yapmakta oldukları işten
dolayı performans artışını izlemelerini mümkün kılan S-online, SCADA,
çağrı merkezi online wall board, Yol Bil İhbar Yönetim Sistemi ve benzeri pek
çok projeyi devreye alarak çalışanların kendi işlerinin sorumlusu olmalarını
sağlamıştır. Çalışanlara Bursagaz tarafından kullandırılan bu yetke, iş tatmin
düzeylerinde artışı sağlayarak, şirketin kendilerine olan güveninin bir
göstergesi haline gelmiştir.

Having initiated sector-leading activities, Bursagaz has aimed to increase
employees’ performance on the basis of each project in order to cumulatively
increase business effects and has commissioned many projects including
S-online, SCADA, call centre online wall board, Yol Bil Notice Management
System and others which allow employees to monitor their work-related
performance increase in order to ensure that they would be responsible for
their jobs. This authorization given by Bursagaz to the employees increased
the levels of job satisfaction and became an indicator of the company’s trust in
employees.

Bursagaz Great Place to Work süreci minimum sürede tamamlanmış olup,
anket uygulaması Great Place to Work uygulama danışmanlarının gözetimi ve
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bursagaz çalışanlarının üst yönetim dışındaki
bölümünün tamamının katılım sağladığı araştırma verileri, doğrudan
Great Place to Work yetkilileri tarafından çalışanlardan teslim alınmış ve

Bursagaz Great Place to Work process was completed in a period as short as
two months and the survey was administered under the supervision and with
the participation of Great Place to Work application advisors. Data from the
research which included all Bursagaz employees except the top management
was received directly by Great Place to Work representatives from the
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anket tarafsızlığının sağlanması adına çalışanlar arası çapraz değerlendirme
yapılmıştır. Araştırma sonucunda güven endeksini oluşturan bir diğer unsur
da anket uygulamasının yanında gerçekleştirilen kültür analizi incelemesi
olmuştur. Kültür analizi incelemesinde Bursagaz bünyesinde çalışanların
gelişimlerinin planlanması, kurum içi çeşitliliğin sağlanması ve desteklenmesi,
işe alım ve iş gücü yönetim politikaları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları,
performans yönetimi gibi farklı alanlardaki uygulamaların nasıl hayata
geçirildiğine ve faydalarına ilişkin bilgiler değerlendirilmekte olup; 2013
yılı Bursagaz güven indeksi % 83, 2014 yılı güven indeksi % 87 olarak
açıklanmıştır. Bu indeks değeri aynı zamanda % 98’lik bir payla çalışanların
şirkette ilerleyen dönemlerde katkı sunabileceğine olan inançlarının etkisi
olarak ortaya çıkmakla birlikte, Avrupa ortalamasının üzerinde bir algı olarak
sıralamada yerini almıştır.
Great Place to Work iş yeri kültürünü oluşturan ilham verme, takdir etme,
işe alım, bilgilendirme, paylaşma, geliştirme, dinleme, önemseme ve kutlama
olmak üzere dokuz temel kavram bazında Bursagaz, çeşitli faaliyetler ortaya
koymuştur. Öncelikli alan olarak belirlenen çalışanların geliştirilmesi
alanında, performans değerlendirme sistemi yeniden revize edilerek
operasyonel ve yetkinlik bazlı sistemler kurulmuş ve böylece çalışanların
hedefleriyle bir bütün olarak kaynak ihtiyaçlarının tespit edilmesine imkan
sağlanmıştır. İç iletişim planı kapsamında toplantı planlamaları oluşturularak
kurumsal bilginin ve hem işe hem de sosyal yaşantıya dayalı faaliyetlerin
paylaşımlarının sağlanması garanti altına alınmış ve çalışanların dinlenme
ve önemsenme duygularının geliştirilmesi mümkün kılınmıştır. Her
genel müdür - çalışan toplantısının ardından elde edilen veriler eylemlere
dönüştürülerek çalışanlara geri bildirimler sağlanmakla birlikte; Şeffaf Oda
uygulaması ile iş ve iş harici doğrudan genel müdür ile iletişim hakkını
kullanma imkanı tüm çalışanlara verilmiştir. İşe alım alanında şeffaflığa
önem veren Bursagaz, iş başvuru kanallarını optimize ederek sınıflandırmış
ve iş başvurularının havuzda toplanmasını sağlayarak, adayların ego analizi
uygulamasına katılımlarını gerçekleştirmiştir. Hoş geldin paketi uygulamaları
ile her işe başlayan çalışana, işine ve işyerindeki sosyal yaşantısına ilişkin bilgi
ve gerekli araçların verildiği paket, aynı zamanda oryantasyon sürecinin de
önemli bir parçası haline getirilmiştir.
Model uygulamasını EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarına entegre
eden Bursagaz, şirkete özel kurgu mantığı ile Great Place to Work boyutlarını
çalışmalarına dahil ederek; çalışan memnuniyetini arttırmak ve yaşayan
değerlere uyum sağlamak stratejisi kapsamındaki inisiyatifleri de hayata
geçirmiştir.
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employees and a cross evaluation among employees was performed in order to
ensure the objectivity of the survey. Another element that generates the trust
index as an outcome of the research is the culture audit that was made along
with the survey. Culture audit involves the assessment of information about
the implementation and benefits of applications in various areas including
development planning for Bursagaz employees, ensuring and supporting
diversity within the institution, recruitment and workforce management
policies, occupational health and safety practices, and performance
management; Bursagaz trust index for 2013 was declared to be 83%. This
index value has a 98% share as the effect of employees believe that they can
make contributions to the company in the future and this percentage is above
the average value in Europe.
Bursagaz has performed several activities on the basis of nine basic concepts
that make up Great Place to Work workplace culture including inspiration,
recognition, recruitment, information, sharing, development, listening, caring
and celebrating. In the subject of employee development, which is given
priority, performance evaluation system has been revised and operation and
effectiveness based systems have been established which allows determination
of resource requirements for the objectives of employees. Meetings were
planned as part of internal communication plan in order to guarantee the
sharing corporate information and both professional and social activities
and to ensure that employees feel they are being listened to and cared for.
Data obtained from each meeting between general manager and employees
are transformed into actions in order to provide feedback to the employees;
and the practice of Transparent Room gave all employees the opportunity to
contact directly with the general manager about business and other issues.
Bursagaz cares for transparency in recruitment and it has optimized and
classified job application channels and collected the applications in a pool so
that candidates can participate in an ego analysis application. The welcome
package which provides each newcomer with information and tools about the
job and the workplace, has also become an integral part of the orientation
process.
Bursagaz has integrated the model application into EFQM excellence model
applications and, using the company-specific assembly logic, has incorporated
Great Place to Work dimensions into its work in order to implement
initiatives for increasing employee satisfaction and adopting these values
actively.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEK PROJEYE SEKİZ ÖDÜL
EIGHT AWARDS FOR A SINGLE SUSTAINABLE PROJECT

K

urumsal sorumluluğun, ulusal ve uluslararası iş dünyasında
öneminin hızla artan iletişim çalışmaları olduğunu, güçlü
ekonomiler, pazarlar ve komiteleri ile sürdürülebilirliği
içerdiğini kurulduğu ilk günden itibaren en küçük yapı taşına
kadar hisseden Bursagaz; bu alanda devamlılık içeren faaliyetleri ile hem
yerelde hem de ulusalda örnek teşkil etmektedir.
Bursagaz’ın iş operasyonlarındaki sosyal ve çevresel ilgisini bir
konsept aracılığıyla ve gönüllü olarak paydaşlarıyla etkileşim içinde
yürütüyor olması, ulusal arenada takdir edilmiş ve hayata geçirilen
sosyal sorumluluk projeleri ödüllendirilmiştir. Bursagaz’ın tüm
sosyal sorumluluk projeleri toplumsal sorumluluk bilinci etrafında;
müşterileri, çalışanları, paydaşları ve kamuoyu üzerinde pozitif etki
yaratmakta ve projeler Bursagaz’a hem ulusal hem uluslararası alanda
sürdürülebilirlik ve rekabet yönünde önemli katkılar sağlamaktadır.
Bursagaz, şehirle bütünleşmeyi başararak pek çok sosyal sorumluluk
projesinde de görev üstlenmiştir. Demokratikleşme, örgütlenme,
paylaşım sağlama amacıyla bir araya gelen görev bilinci yüksek
kişilerden oluşan sivil toplum örgütlerine bir halka daha ekleyen
Bursagaz, çalışanlarından oluşan Eğitim Gönüllüleri Derneği ile
özellikle ihtiyaç sahibi okul ve öğrencilere el uzatmıştır.
Bursagaz “Engelli Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım”
projesinde pozitif ayrımcılık gözeterek, engelli olan gelecek kuşakların
haklarını bugünden koruyarak, kalkınmayı sürdürülebilir kılmayı
misyon edinmiştir. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik
sağlandığı takdirde sürdürülebilir gelişme gerçekleşebilir anlayışında yer
alan “sosyal sürdürülebilirlik” konusuna özellikle vurgu yapan Bursagaz,
çalışmalarında engelli eğitimine geniş zaman, emek, zihin gücü ve
bütçe ayırarak toplumsal fayda sağlama hedefini iş süreçleri ile entegre
etmiştir. Bursagaz toplumların ekonomik refah içinde yaşamasının
yolunun eğitimden geçtiğini ve özellikle engelli kimselerin refah
içerisinde yaşamalarının, meslek edinmelerinin, başka kişilere bağlı
kalmadan hayatlarını devam ettirebilmelerinin ancak eğitim ile mümkün
olduğunu, sosyal sürdürülebilirlik içerisinde yer alan bu konunun özel
olarak ele alınması ile bütünsel hale gelebileceğini bilmektedir. 2012
yılında başlatılarak 2013 ve 2014 yıllarında da devam eden ve ileride de
devam etmesi hedeflenen “Engelli Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma
Değer Katalım” projesi bu çerçevede tasarlanmış ve büyük bir başarı ile

S

ince the day it was established, Bursagaz has always felt down
to its smallest building block that corporate responsibility is the
way of communication that is becoming increasingly important
in the national and international business world and it includes
sustainability with powerful economies, markets and committees, and is an
exemplary company, at both local and national level, with its continuous
activities.
Bursagaz has been maintaining its social and environmental interest in
business operations through a concept and in voluntary interaction with its
stakeholders, which is something always recognised in the national arena, and
its social responsibility projects have been awarded. All social responsibility
projects of Bursagaz, centred around societal responsibility, have created a
positive impact on its customers, employees, stakeholders and public and
the projects have made important contributions to Bursagaz in terms of
sustainability and competitiveness in the national and international area.
Bursagaz has achieved integration with the city and played roles in
many social responsibility projects. Adding another link to the chain of
nongovernmental organisations that consist of people with a high awareness
of duty who came together for democratisation, organisation and sharing,
Bursagaz has reached out a hand particularly to needy schools and students
through its Bursagaz Foundation of Education Volunteers established by the
company’s employees.
Bursagaz has made positive discrimination in its project titled “Let’s Facilitate
the Education of the Handicapped - Add Value to Society” and acted
proactively to protect the rights of the next disabled generation and adapted
the mission of ensuring sustainable development. Particularly emphasising
the concept of “social sustainability” which implies the fact that sustainable
development depends on environmental, economic and social sustainability,
Bursagaz has spared much time, effort, mental power and budget for the
education of the disabled and set social benefit as a target in its business
processes. Bursagaz knows that societies can reach the level of economic welfare
only through education, that particularly disabled people need to be educated
in order to live well, have an occupation and live without dependence on
others, and that this subject within the scope of social responsibility must
be specially addressed. The project titled “Let’s Facilitate the Education of
the Handicapped and Add Value to the Society” which started in 2012,
continued in 2013 -2014 and planned to be in progress in the coming years
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uygulamaya koyulmuştur. Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği üç yıl
gibi kısa bir sürede Bursa’da toplamda bulunan 100 özel eğitim sınıfının
82 tanesini en ince ayrıntısına kadar yenilemiş ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne teslim etmiştir. Geriye kalan 18 özel eğitim sınıfını
da yenilemeyi programına alan dernek, yenilenen sınıf sayısını 100’e
tamamladıktan sonra tekrar başa dönerek, bu 100 sınıfın ihtiyaçlarını
aynı titizlikle karşılamayı vizyon edinmiştir.

has been conceived within that scope and successfully implemented. Bursagaz
Education Volunteers Association renewed even the smallest details of 82 of
the 100 special education classrooms in Bursa in as short a period as three
years and delivered them to the Directorate of National Education. The
association has been planning to renew the remaining18 special education
classrooms and after all of the classroom have been handled, the needs of all of
these hundred classrooms will be met in the same careful manner.

Bursa – Eskişehir – Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği, Bursagaz,
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi ve Bursagaz
EGD işbirliği ile yürütülen bu sosyal sorumluluk projesinin hayata
geçirilmesiyle, ilköğretim seviyesindeki 777 engelli çocuğun yüksek
standartlara sahip modern mekânlarda eğitim almaları sağlanmıştır.

With the implementation of this social responsibility project, supported by
Bursa – Eskişehir – Bilecik Development Agency (BEBKA) and with the
cooperation of Bursagaz, Bursa Provincial Directorate of National Education,
Uludağ University and Bursagaz Foundation of Education Volunteers,777
disabled children at primary education level received education in modern
buildings with high standards.

Bursagaz kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile topluma değer
yaratmayı ama bu değeri yaratırken başka insanları da değer yaratmaya
teşvik etmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla Bursagaz EGD kurumsal
sosyal sorumluluk projeleri için verilen ödül süreçlerine dahil olarak
2013 yılında, TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği) tarafından
düzenlenen Altın Pusula Yarışması’nda Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Jüri Özel Ödülü’ne, BHİD (Bursa Halkla İlişkiler Derneği) tarafından
düzenlenen HİÇ (Halkla İlişkiler Çalışmaları) Yarışması’nda En İyi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışması Ödülü’ne, Dünya Gazetesi
tarafından düzenlenen Demirkent Ödül Töreni’nde Demirkent
Ödülü’ne layık görülmüştür.
Bunların dışında proje 2014 yılında; Türkiye Enerji Zirvesi’nde,
Enerji Sektöründe En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’nü
alırken, BUGİAD (Bursa Girişimci İş Adamları Derneği) tarafından
verilen Eğitime Katkı Ödülü’nü ve TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu )Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü almaya hak
kazanmıştır.
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With corporate social responsibility projects, Bursagaz aimed to create value
for the society and, in doing so, is encouraging others to create value as
well. With that purpose, Bursagaz Foundation of Education Volunteers was
involved in the award processes targeted at corporate social responsibility
projects and was granted 2013 Corporate Social Responsibility Jury’s Special
Award in the Golden Compass Competition organised by TÜHİD (Turkish
Public Relations Association), The Best Corporate Social Responsibility Work
in the Public Relations Work Competition organised by BHİD (Bursa Public
Relations Association) and the Demirkent Award in the Demirkent Award
Ceremony organised by Dünya Newspaper.
Apart from this, The Best Social Responsibility Project in the Energy
Sector Award in the Turkey Energy Summit the Award for Contribution
to Education presented by BUGİAD (Bursa Enterprising Businessmen
Association) and granted for this project Corporal Social Responsibility Award
from TISK (Turkish Employer Union Confederation).

PİRİ REİS ÖDÜLÜ BURSAGAZ’IN ELLERİNDE

B

BURSAGAZ RECEIVES PIRI REIS AWARD

ursagaz, hayata geçirdiği “Yeni Nesil İhbar Yönetim Sistemi” projesi ile
altyapı bilgi sistemleri alanında, 2013 yılında ilk kez verilen Piri Reis
ödülüne layık görülmüş ve gerçekleştirdiği proje ile sektöre yeni bir yön
vermiştir.

Piri Reis Ödülleri, günümüzün modern şehircilik anlayışını daha ileri seviyeye taşıyan
Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin
daha iyi tanıtılması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem
oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen, kendi alanında Türkiye’deki ilk organizasyon
olma özelliğini taşımaktadır.
Uluslararası Akıllı Altyapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi - SEGIS 2013
kapsamında 2013 yılında ilk kez verilen Piri Reis ödülüllerinde, Kent Bilgi ve Altyapı
Bilgi Sistemlerini En Etkin Kullanan Yerel Yönetimler kategorisinde ödül almaya
hak kazanan Bursagaz, gerçekleştirdiği Yeni Nesil İhbar Yönetim Sistemi projesinin
başarısını bu ödül ile tescillemiştir.
Proje öncesinde, ihbar kayıt defterinde kayıt altında tutulan, 187 ana kumanda
merkezine gelen müşteri ihbarlarının, sistemsel olarak kaydedilmesi ve yönetilmesinin,
muhaberat yolu ile ilgili saha ekibine iletilen ihbarların, sistemsel olarak Online
iletilmesinin, çalışan bilgi ve tecrübesine dayalı gerçekleşen ihbar ulaşım faaliyetinin,
navigasyon sistemi ile gerçekleşmesinin, offline olarak değerlendirilen ihbarların
sahada online olarak değerlendirilmesinin sağlanması, ihbar ulaşım süresinin
azaltılması ile müşteri memnuniyetinden daha da önemli olan müşterinin can-mal
güvenliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

B

ursagaz was granted the Piri Reis award, given for the first time in 2013,
in the infrastructure information system area with its “Next Generation
Emergency Call Management System” project by means of which it
steered the sector in a new direction.

The Piri Reis Award is the first organisation in Turkey in this area which is
aimed at introducing successful projects based on geographical information systems
technology that take the modern urbanisation concept one step further, encouraging
investments in this field and establishing the agenda.
Having been granted an award in the category of Local Governments Making the
Most Effective Use of Urban Information and Infrastructure Information Systems
in the Piri Reis Award, given for the first time in 2013 as part of International
Smart Infrastructure, Geographical Information Systems Congress – SEGIS 2013,
Bursagaz confirmed the success of its Next Generation Emergency Call Management
System project.
Before the project, the aim was to enter in the system and manage the customer
calls received by 187 command center and recorded in the call log, to forward the
emergency call to the related field personnel online, to perform the call access based
on employee knowledge and experience using navigation system, to make online
field evaluation of calls that were evaluated offline, to decrease response time and
to increase life and property safety which is even more important than customer
satisfaction.

SAP ve CBS gibi sistemlerle entegrasyonu sağlanan projenin tamamlanmasıyla, proje
öncesi beklentilerini tamamıyla hayata geçiren Bursagaz, projenin canlıya geçmesi ile;
ihbar ulaşımında yakıt tasarrufu, SAP ERP lisans tasarrufu, 187 ana kumanda merkez
ekranından tüm saha ekiplerinin konumlarının Online olarak izlenebilmesi, Acil
Müdahale Birimi saha faaliyetlerinin denetime açık hale gelmesi ve raporlanmasının
yapılabilmesi, ihbar değerlendirme formu çıktısının sahadan Online alınabilmesi,
müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti gibi bir çok kazanım elde etmiştir.

Having fulfilled all of its pre-project expectations with the completion of the project,
integrated with SAP and GIS systems, Bursagaz made many acquisitions after the
commissioning of project including fuel savings in notice access, SAP ERP licence
savings, online monitoring the locations of all field teams using 187 command
center screens, ability to inspect and report field activities of the Emergency Response
Unit, having an online print out of notice evaluation form in the field, customer
satisfaction and employee satisfaction.

İhbar alma - ulaşım ve değerlendirme sisteminin online ve konuma dayalı olması,
ihbar ulaşım sisteminin optimizasyonu, navigasyon uygulaması ile ihbar adres
bilgilerinin görsel (CBS haritası) olarak saha ekibine iletilebilmesi, entegre çalışan
YOLBIL & SAP ve YOLBIL & CBS sistemleri, çoklu altyapı dağıtım hizmetlerine
konsolide edilebilir bir teknik mimariye sahip olması gibi ilkleri de bünyesinde
barındıran proje; sistemler arasındaki entegrasyonun (YOLBIL & SAP, YOLBIL &
CBS), teknik mimari tasarımı ve geliştirilmesi, çoklu altyapı dağıtım hizmetlerine
konsolide edilebilir teknik mimari tasarımı ve geliştirilmesi, acil müdahale ihbar
değerlendirme sistem tasarımı ve yönetimi gibi konuları da Bursagaz personeline bilgi
birikimi ve teknik tecrübe olarak aktarmıştır.

The project which brings many innovations including online and location-based
callreceipts, access and evaluation system, optimization of call access system,
forwarding call address information to the field teams in visual format (GIS
map) via navigation, integrated YOLBIL & SAP and YOLBIL & GIS systems,
a technical architecture that can be consolidated with multiple infrastructure
distribution services has also enriched Bursagaz personnel with information and
experience including technical architectural design and development of systems
integration (YOLBIL & SAP, YOLBIL & GIS), technical architectural design and
development that can be consolidated to multiple infrastructure distribution services,
and the emergency response notice evaluation system design and management.
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BURSAGAZ’LA ÇALIŞANLAR YENI İŞ YAPIŞ ŞEKILLERINDE BULUŞUYOR
BURSAGAZ INTRODUCES NEW WAYS OF WORKING TO EMPLOYEES

B

B

Bursagaz’ın sürdürülebilir gelecek için inovatif projeler üretme ve çalışan
performansını arttırıcı HR (İnsan Kaynakları) uygulamaları entegre etme
strateji amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen Mobil Yaşa ve Sosyalleş
Projesi, Bursagaz’ın müşteri hizmetlerinden acil çağrı yönetimine kadar her
operasyon alanında ortaya koyduğu mobilizasyon projelerini kapsamaktadır.
Bu kapsamda Yol-Bil uygulaması ile acil ihbar yönetim performansını
optimize eden Bursagaz, S-Online projesi ile sayaç okuma sürecini el
terminalleri ve GPS sistemi ile entegre ederek sayaç okuma süresini ve
hatalı sayaç okumalarını minimize etmiş, CBS ve SCADA entegrasyonları
ile şebeke izlenebilirlik düzeylerini maksimum seviyelere çıkartmış ve
insansız istasyon kontrolünü sağlamıştır. Müşteriye dönük yüzünde ofissiz
hizmet uygulamasıyla tüm müşteri hizmetleri süreçlerini online hale getiren
Bursagaz, işlem sürelerinde entegrasyon sağlamış olup, aynı zamanda
müşterilerine evlerinin konforunda işlem yapma imkanı sunmuştur. Çağrı
merkezini yeniden yapılandıran Bursagaz, evinde çağrı merkezi uygulamasıyla
çalışanlarına çağrı merkezi hizmetini evlerinden sunma imkanını sağlayarak
zaman opsiyonlarını kendilerinin yönetebilmelerine imkan sağlamıştır. Tüm
bu uygulamalar performansta iyileşme olarak ortaya çıkmış ve acil ihbar
müdahale süresinde % 20’lik bir iyileşme oluşurken, çağrı merkezi servis
düzeyi % 84’e çıkmış ve şebeke izlenebilirlik düzeyi % 100’e ulaşmıştır.

The Live Mobile and Be Socialized project which was implemented
in line with Bursagaz’s strategic purposes of producing innovative
projects for the future and integrating Human Resources applications
that will increase employee performance includes mobilization processes
introduced by Bursagaz in every operational field from customer
service to emergency call management. Bursagaz optimized emergency
call management performance by using the Yol-Bil application,
used S-Online project to integrate meter reading process with hand
terminals and GPS system for minimizing meter reading time and
erroneous readings, integrated GIS and SCADA to maximize network
monitoring levels and achieved unmanned station control. With regard
to customers, by making all customer services processes online with
its office free application, Bursagaz integrated processing times and
provided its customers the convenience to carry out the procedures in the
comfort of their own home. Bursagaz restructured the call centre and
launched the call centre at home practice in which employees are able to
provide call centre service in their homes and manage their time as they
like. All these practices were reflected as performance improvement and
while emergency call response time improved 20%, call centre service
level increased to 84% and the network traceability level reached
100%.

ursagaz İş Yapış Modelleri New Ways of Working ile ödüllendirildi.
Bursagaz devreye aldığı performans arttırıcı uygulamalar ile hem
müşterileri hem de çalışanları için yaşamı kolaylaştırmaktadır.

2013 yılı itibariyle gerçekleştirilen ofissiz hizmet, evinde çağrı
merkezi, Yol Bil, SCADA ve CBS projeleri ile performans optimizasyonu
sağlanırken, algı boyutlarında memnuniyet ve bakış açısı alanlarında öncü
sonuçların etkisi, artış olarak yansımaktadır. Bu yansımanın bir sonucu
olarak mobilite imkanları ile çalışanlara sosyal zaman ayırarak iş yaşam
dengesini tamamlamalarını yöneten Bursagaz Mobil Yaşa ve Sosyalleş
Uygulaması ile EFQM 2013 En İyi Uygulamalar yarışmasında, 30’dan fazla
Avrupa şirketi arasında “En Çok Tavsiye Edilen Uygulama“ ödülünü almaya
hak kazanmıştır. EFQM 2013 Avrupa Kalite Kongresi’nde canlı sunumu
paylaşılan uygulama hayata geçirilen mobil uygulamaların zaman ve iş
yönetimini maksimum entegrasyonda tutarak çalışanlara ve diğer paydaşlara
zamanlarını sosyalizasyon alanlarında değerlendirmelerine imkan sağlama
yönüyle, üst sıralarda yer alan en iyi uygulamalar projesi olmuştur.
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Performansa dayalı mobil sistemler kurgulanarak, paydaşların

ursagaz facilitates life for both its customers and employees
with the recently implemented performance increasing
practices.

While the office free, call centre at home, Yol-Bil, SCADA
and GIS projects in 2013 optimised performance, satisfaction
perception and point of view areas yielded increased results. As a result
of this, Bursagaz used mobility facilities to manage the process in which
employees reached a balance between work and life and with Live
Mobile and Be Socialized Application, was granted the “The Most
Recommended Application” award among more than 30 European
countries in the EFQM 2013 The Best Applications Competition.
The application which was presented live in EFQM 2013 European
Quality Congress was the best application project which achieves
maximum integration of time and business management and provide
the employees and other stakeholders the opportunity to spend their time
in social activities.

sosyalizasyonuna imkan tanınmış ve özellikle çalışanlar bazında sosyal
aktiviteler kurgulanmış ve kişisel gelişimlerinin sağlanması adına eğitimler
planlanmıştır. Çalışanların kendi çalışma ortamlarını seçebilmeleri ve şirket
dizaynının çalışma ortamının etkinleştirilmesi adına optimize edilmesi,
memnuniyet artışını sağlayan faktörler olarak uygulamada yerini almıştır.
Çalışanlar mobil süreçlerle işlerini kendileri yönetirken bu iş sürecinin
kısalmasından artan zamanları kişisel gelişime ayırmış ve bunun sonucunda
işe ve sosyal-iş yaşam dengesine katkı sağlayacak uygulamaların hayata
geçirilmesine destek sağlamışlardır. Sosyal aktivite kulüplerinde kendi
bütçelerini yöneten çalışanlar, Bursagaz’ın sağladığı iletişim platformlarında
buluşarak şirket içi iletişimin ve etkileşimin gelişimine katkı sağlamışlardır.
Sosyal medya uygulamaları ile yıllar bazında gelişim sağlayan Bursagaz,
özellikle kurum içerisinde oluşturulan sosyal medya takımı aracılığıyla
çalışanların iş içerisindeki sosyal yaşantı bileşenini kullanarak, sosyal medya
uygulamalarına iş performansının yansıtılarak bunun bilgi üretimi amaçlı
kullanılması da sağlanmıştır.
Ortaya çıkan uygulamaların bütününe bakıldığında, çalışanlara
yansımalarında olumlu artışlar gözlenmiştir. Bu kapsamda “Yol-Bil”
uygulamasının 2013 yılında çalışanlarda % 87 düzeyinde bir memnuniyet,
ofissiz hizmetin % 82’lik bir memnuniyet sağladığı gerçekleştirilen anket
uygulaması sonucunda gözlenmiştir. Çalışanlar aynı zamanda SCADA ve
CBS sistemlerinin iş performansına etkisinden % 85 düzeyinde memnun
olurken, sosyal medya ve mobil uygulamaların performans üzerine etkisini
% 87’lik bir memnuniyet düzeyi ile ifade etmişlerdir.

Performance-based mobile systems were built to give way to
stakeholders’ socialisation and social activities as well as personal
development training were planned especially for employees. Factors
that increase satisfaction are the chances given to employees to select
their working environment and the optimization of company design
in order to make the working environment more effective. Employees
manage their business using mobile processes and indulge in personal
development during the time saved by shortening the business processes,
which facilitates the implementation of practices that contribute to
the business and to the establishment of balance between social life
and business life. Employees manage their budget in social activity
clubs and meet in the communication platforms provided by Bursagaz
to contribute to the development of communication and interaction
within the company. Bursagaz developed through the years with social
media applications and, with the help of social media team set up in
the organisation, employees used the social media component of the
business to reflect business performance to social media applications
which then lead to information generation.
All of these applications indicate positive developments with regards
to employees. In that sense, the survey revealed that the “Yol-Bil”
application created 87% and office free created 82% of employee
satisfaction in 2013. Employees were also 85% satisfied with the effect
of SCADA and GIS systems on business performance and 87% were
satisfied with the effect of social media and mobile applications on
performance.
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BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN GLOBAL ÖDÜLÜ BURSAGAZ’IN
BURSAGAZ WINS GLOBAL AWARDS IN INFORMATION SECTOR

T

ürkiye’de olduğu gibi bütün dünyada Cloud Computing (Bulut
Bilişim) rüzgarı esmekte; bu alanın yarattığı ciro artarken hizmet alan
şirketlerin sayısında da dikkat çekici büyüme yaşanmaktadır. Euro
Cloud, bu büyüyen alanın Avrupa’daki en büyük organizasyonu
olarak kıtanın tek ve en önemli ödülünü düzenlemiş; EuroCloud Awards,
organizasyonun temsilciliğinin bulunduğu ülkeler arasında gerçekleşen yarışmayı
2013 yılında düzenlemiştir. Türkiye Bulut Ödülleri yarışması, şu anda Türkiye
bilişim sektöründe aktif olarak faaliyet gösteren inovasyoncu bulut çözümleri
tedarikçileri ve müşterilerine yönelik olarak Avrupa EuroCloud Award çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir.
Avrupa Bulut Ödülleri Türkiye Finali’ne başvurular, önce kriterlere uygunluk
kontrolünden geçirilmiş, kriterlere uyan fakat eksik bilgi ileten şirketlerden bu
eksiklikleri tamamlamaları istenmiştir. Ön jürinin değerlendirmeyi yapmasının
ardından büyük jüri, beş kategoride başvuru dosyalarını incelemiştir. Büyük Jüri,
kriterler doğrultusunda Bulut Bilişimi başarıyla uygulayan, bunu iş sonuçlarına
yansıtan ve sektörde rol model olabilecek uygulamaları seçerek her kategoride ilk
üç şirketi ödüllendirmiştir. Toplamda on beş firmayı bulut bilişim alanındaki
çalışmaları dolayısıyla ödüllendiren Euro Cloud, Bursagaz’ı, Bulut Servisi Müşterisi
kategorisinde ikincilik ödülüne layık görmüştür.
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s it does in Turkey, Cloud Computing wind blows around the whole world
as well. While the endorsement created by this area increases, an attentiongrabbing growth occurs in the number of companies receiving service. As
the biggest organisation of this developing area in Europe, Euro Cloud
held the only and the most significant award of the continent. In 2013, EuroCloud
Awards held the competition that occurs among the companies where it has an agency
of the organisation. Turkey Cloud Awards competition is conducted within the scope of
Europe EuroCloud Award aimed at innovative cloud solution suppliers and customers
operating in information sector in Turkey presently.
Those who applied to Europe Grand Award Turkey Final were firstly evaluated in
terms of their conformance with the criteria and companies that are in conformance
with the criteria but sent incomplete data were asked to complete those data.
After evaluation of initial jury, grand jury reviewed application files in five categories.
Within the direction of the criteria, the grand jury rewarded the first three companies
in each category by choosing applications that can be role model/example in the sector
and practice Cloud Computing and reflect this in their business results. Rewarding
fifteen companies in total for their works in cloud computing area, Euro Cloud
deemed Bursagaz as worthy of second prize in Cloud Service Customer category.

Ödüle layık görülen proje, “Ortak akıl ortak hedef” toplantılarında EWE Grup
şirketlerinin “Kendi bulutunu oluştur” fikrinin hayata geçirilmesi için çalışmaların
başlatılması ile gündeme gelmiş, Zirve Projesi kapsamında EWE Grup şirketlerinin
müşteri verileri konsolide edilerek tek bir sistem üzerinden erişim sağlanması ile
gelişim göstermiştir. Zirve Projesi sonrasında CRM Entegrasyonu hayata geçirilmiş.
Open Text ile müşteri verilerinin saha ekipleri tarafından görülmesi mümkün
kılınarak, mevcut çıktıların doğaya daha az zarar vermek adına lazer ve tek nüsha
olarak alınması sağlanmıştır. E-Fatura entegrasyonu ile hem gruba hem de doğaya
katkı sağlamaya devam edilmiştir. Entegre sistemler ile saha operasyonları (online
sahada faturalama, online kesme-açma, Yol-Bil –Bursagaz Acil 187) bildirimlerinin
takibi için kullanılan programın, binaların yerinin coğrafi anlamda doğru tespit
edilebilmesi adına, SAP GIS entegrasyonu yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde
Bursagaz müşteri operasyonları ortak bir buluttan yapılmaya başlanmıştır.

The project deemed worthy of prize gained currency with the start of works in order
for EWE Group companies to actualise “Create your own cloud” idea in their
“Common intelligence, common goal” meetings. EWE Group Companies’ customer
data were consolidated within the scope of Zirve Project and a progress was made
by gaining access through a single system. After Zirve Project, CRM Integration
was actualised. By making it possible for field teams to monitor customer data with
Open Text, current print-outs were ensured to be taken as laser and single copy in
order to bring less harm to nature. Contribution both to the group and to nature was
maintained with e-invoice integration. In order to detect locations of building correctly
in geographical terms, SAP GIS Integration was made to the program that is used for
the following of notifications of integrated systems and field operations (Online Field
Invoicing, Online Cutting-Opening, YOL-BIL-Bursagaz Emergency 187). As a result
of these works, Bursagaz customer operations were started to be made from a common
cloud.

Firmaların, bilgi teknolojileri altyapısını yönetmek, aynı zamanda yüksek
performansta çalışmasını sağlamak ve iş maliyetlerini aşağıda tutmak için her sene
daha fazla yatırım yapma mecburiyeti; Konsolidasyon Projesi ile birlikte bilişim
teknolojileri altyapısının stabil hale getirmesini, performansı arttırmayı, kaynakları
verimli kullanmayı olası kılmıştır.

The obligation of companies to make more investment in order to manage information
technologies’ infrastructure and to ensure its operation in high performance and to keep
work costs low made it possible to stabilise infrastructure of information technologies,
to increase performance and to use resources efficiently with the help of Consolidation
Project.

BURSAGAZ IIP GOLD SERTIFIKASI ILE TAÇLANDIRILDI
BURSAGAZ IIP HAS BEEN CROWNED WITH A GOLD CERTIFICATE

B

B

Gelişim planlaması, koçluk yönetimi, iş gücü yönetimi, mobilite ile sosyalleşme,
performans yönetimi gibi pek çok alanda rol model uygulamaları iş stratejileri
ile eşleştiren Bursagaz, İnsana Yatırım stratejileri ile hem çalışan risklerini, hem
bağlılığı hem de performansı yönetmektedir. Bursagaz insan kaynakları yapısında
kurguladığı bu bütünleşikle hem çalışan motivasyonunu sağlamakta hem de
iş performansının arttırılmasını sağlamaktadır. Bursagaz bu kapsamda 1,5 yıl
süren sertifikasyon sürecinde doğrudan denetime giren ilk şirketler arasında yer
almasının yanında süreci 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı başarmış bir
şirkettir. Ulusal enerji ağının ilk ve tek IIP sertifikasının sahibi olan Bursagaz, bir
hafta boyunca rastgele seçilmiş çalışanlar ile İngiliz değerlendiricilerin yaptıkları
görüşmeler sonucunda modelin tüm soru başlıklarında % 100 performans
göstererek en üst uygulama seviyesi olan GOLD seviyesine ulaşmaya hak
kazanmıştır.

Bursagaz which is matched with role model applications business strategies
in many areas such as development planning, coaching, labour management,
socilization with mobility, performance management etc., manages both
employe risks and commitment and performance with Human Investment
strategies. By having established integrity in the human resources structure,
Bursagaz provides increase in employee motivation as well as work performance.
In this context, besides taking its place among the first companies which enters
to direct supervision during the certification period of 1.5 years, Bursagaz is
a company which manage to success the progress in sucha short time such as
months. Bursagaz as the owner of national energy net and the first and only IIP
certificate, has achieved the right to reach the GOLD level by showing 100%
performance in all the question titles of the model as a result of the meetings of
British evaluationers and randomly selected employees.

İnsan kaynakları uygulamalarının 10 farklı etki alanındaki performansın
gözlemlendiği uluslararası bir standart olan IIP sertifikasyon süreci, Bursagaz’ın
insan kaynakları uygulamalarına yapmış olduğu yatırımın şirkete kattığı değerin
de bir göstergesini ortaya koymaktadır. Liderlik yaklaşımlarından, çalışanlara
ve performansa yönelik iş stratejilerinin belirlenmesine; yönetim etkinliğinden
takdir tanımaya kadar pek çok farklı alanda ölçümlemenin yapıldığı IIP - İnsana
Yatırım Yapanlar standardı uygulamaları şirketlerin insan kaynakları alanlarındaki
olgunluk seviyelerini ölçümlemektedir. Sırasıyla bronz, gümüş ve altın olarak
seviyelendirilmiş olan kategorilerde kazanılan sertifikasyon hakkı 3 yıllık süreç
içerisinde geçerli olmaktadır. Bursagaz çalışan odaklı bakış açısıyla sektörde ve
ulusal arenada Great Place to Work ile kanıtlamış olduğu başarısını IIP-Gold
sertifikasyonu ile uluslararası alana da taşıyarak bir ilke daha imza atmıştır. 10
kişilik proje ekibi ile yapılandırılan süreç, Bursagaz iç kaynakları ile yönetilmiş
olup, çalışan beklentileri stratejinin belirlenmesinde esas alınmıştır.

IIP certification progress which is an international standard where the human
resources applications are observed in 10 different domains, reveals the indication
of the value added to the company by the its investments made to the human
resources applications.The IPP-applications of making investment in humans,
where different meterings are made from leadership approaches to employee and
performance and determining the business strategies related to performance, from
management activity to recognition of discretion measure the maturity in human
resources field. The certification right which has been achieved in catogories
respectively bronze, silver and gold, is valid within 3 years. Bursagaz is the first
by carrying its success which has proved with its employee-centered perspective
and with Great Place to Work in international arena, to the international arena
with IIP-Gold Certification. The progress structured by project team of 10 people,
is directed by Bursagaz internal resources and employees’ expectations are taken as
the basis of strategy defining process.

ursagaz 2012 yılında başlattığı İnsan Kaynakları süreçlerini kapsayan
Dönüşüm Projesi’nin akabinde; ortaya sunduğu çalışmaların uluslararası
alanda geçerliliğini tescillemek amacıyla IIP- Investors in People
(İnsana Yatırım Yapanlar) standardizasyon alanındaki çalışmalarına
hız kazandırmıştır. Ulusal bölgedeki dinamiklerin ötesine çıkan yönetim
anlayışını insan kaynakları uygulamalarına da taşıyan Bursagaz rol model insan
kaynağı yapısı oluşturma yolunda önemli adımlar atmıştır. Çalışanlara sunulan
yaklaşımları, yayılımı ve buna ilişkin performansın değerlendirilmesini kapsayan
insana yatırım modellemesini oluşturan IIP uygulaması, İngiltere menşeili bir
model olmakla birlikte, uluslararası arenada insan kaynakları alanında ortaya
konulan en önemli ve prestijli uygulamaların başında yer almaktadır.

ursagaz, following the initiation of Transformation Project including
the Human Resources progresses ,has accelerated its work in the area
of IIP- Investors in People standardization in order to determine the
internationally validity of the works it has presented. Bursagaz which
has carried its understanding of management which is beyond the national
dynamics in the region,to the human resources practices, has taken important steps
towards creating role models human resources structure. The IIP practice which
forms the investment to human modalization including the attitudes presented to
employee, dissemination and evaluation of performance in the regard, as a UK
originated model, is among the most important prestigious practice set out in the
international field of human resources.
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ZEUS HEYKELİ
STATUE OF ZEUS

Yunanistan Olimpos’taki heykel, antik Yunan döneminin baş tanrısı Zeus için yapılmıştır.
Oturur vaziyette tasvir edilen Zeus, ayağa kalksa tapınağın tavanı yıkılacakmış gibi
durmaktaydı.
12 m. yüksekliğindeki Zeus’un oturduğu taht, yapımında kullanılan farklı materyaller
sebebi ile heykelin kendisinden daha etkileyiciydi. Karanlık bir koridordan geçilerek
görülebilen Zeus Heykeli, parlak fildişi dokusu ile insanları derinden etkiliyordu.
Farklı birimlerin bir arada ve uyum içinde aynı amaç için çalışması ile Bursagaz,
toplumun her kesimine aynı faydayı sağlayabilen, fiziki engel ve sınır tanımayan
bir marka olarak gelişmeye devam etmektedir.
The statue in Olympus, Greece was made for Zeus, the main God of the Hellenic period.
Designed in a sitting position, Zeus looks as if the ceiling of the temple would be destroyed
if he stood up.
The throne of Zeus, with a height of 12 metres was more impressive than the statue itself
because of the different materials used in its construction.
The Zeus statue which can be seen after passing through a dark corridor was deeply
striking with its glossy ivory texture.
Bursagaz, where different units operate together in harmony, continues to develop
as a brand that brings the same benefit to all walks of life and knows no physical
boundaries or limits.

YENİ YATIRIMLAR
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NEW INVESTMENTS

ursa, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en çok göç alan illeri arasında
bulunmaktadır. Bunun bir sonucu olarak inşaat sektörü de hareketli olup,
bir yandan yeni toplu konut ve yerleşim yerleri ortaya çıkarken bir yandan
da kentsel dönüşüm kapsamında eski binalar yıkılarak yenilenmektedir. Bu
faktörler Bursagaz’ın Bursa halkına verdiği doğalgaz servis hizmetinin de kesintisiz
bir şekilde devam etmesini gerektirmektedir. Yapılan yatırımlar ile Bursagaz’ın altyapı
şebekesi, Türkiye’nin 3’üncü büyük şebekesi olma özelliğini sürdürmektedir.
Bursagaz Proje Müdürlüğü, yerel kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan
özel izinlerle birlikte, 2013 ve 2014 yıllarında da yatırım programlarını sürdürmüştür.
Çalışmalar; bir çelik yapım firması, iki polietilen ve servis hatları yapım firması ve bir
asfalt imalatı firmasına ait toplam 13 ekip, 1 mühendis, 9 saha kontrol tekniker ve
teknisyeni ile gerçekleştirilmiştir. Bursa şehir içi ilave hatları ve ilave yatırım kararı ile
İznik ilçesi şehir içi hatları, 2014 yılının yatırımlarını kapsamaktadır.

Bursagaz Project Directorate, in addition to special permits obtained as a result of
negotiations with local organizations, continued its investment programs in the years of
2013 and 2014, too. Activities were carried out with 13 teams, 1 engineer, 9 area control
technicians from one steel manufacturing company, two polyethylene and service pipelines
manufacturing companies and one asphalt manufacturing company. Bursa intracity
additional pipelines and via additional investment decision, İznik district intracity
pipelines are under the scope of 2014 investments.

Çelik Hatlar

Steel Pipes

2013 yılı yatırım programı kapsamında Gürsu İlçesi Dışkaya Mahallesi TOKİ
Konutları’na 15 km. doğalgaz çelik hat imalatları tamamlanmıştır. 2014 yılı yatırım
programı kapsamında ise İznik İlçesi’nde 13 km. doğalgaz çelik hat imalatları
tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra kurum ve kuruluşlardan gelen çelik hat deplase
talepleri de değerlendirilmiştir.

Under the scope of 2013 investment program, 15 km. natural gas steel pipelines
manufacturing for Gürsu District Dışkaya Mahallesi TOKİ Konutları was completed.
Under the scope of 2014 investment program, 13 km. natural gas steel pipelines
manufacturing for İznik District was completed. In addition, displaced steel pipeline
demands received from institutions and organizations were also taken into consideration.

Polietilen Ana Hatlar ve Servis Hatları
Bursa ili genelinde yapılan dağınık hat yapım çalışmaları kapsamında 2013 yılında
81,8 km, 2014 yılında ise 90 km polietilen ana hat, 2013’de 46,9 km, 2014’de 35 km
servis hattı ile 2013 yılında 4 bin 16, 2014 yılında 4 bin 131 adet servis kutusu imalatı
tamamlanmıştır.
2013 yılında alınan ilave yatırım kararıyla Gürsu ilçesine bağlı Hasanköy’e 8,2 km.
polietilen ana hat, 1,5 km. servis hattı ile 124 adet servis kutusu imalatı ve Kestel İlçesi
Barakfaki Mahallesi’ne 4 km. polietilen ana hat, 4,6 km. servis hattı, 461 adet servis
kutusu imalatı tamamlanarak doğalgaz hizmeti ulaştırılmıştır.
2014 yılında alınan ilave yatırım kararıyla İznik ilçesine doğalgazı ulaştırma çalışmaları
kapsamında ise 90 km. polietilen ana hat, 35 km. servis hattı ile 4 bin 453 adet servis
kutusu imalatı yapılarak İznik şehiriçi yatırım çalışmaları tamamlanmıştır. Yine 2014
yılında Mudanya İlçesi Ülkü Mahallesi’ne 6 km. polietilen ana hat, 3 km. servis hattı,
197 adet servis kutusu imalatı ve Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi’ne 14 km. polietilen
ana hat, 4 km. servis hattı, 550 adet servis kutusu imalatı ile doğalgaz hizmeti
ulaştırılmıştır.
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ursa is among the fastest growing and most immigrant receiving cities in
Turkey. As a result of this situation, the construction sector is buoyant, while
on the one hand new collective housing and settlement places are appearing,
on the other hand old buildings are demolished and new ones are constructed
under the scope of urban transformation. Those factors require Bursagaz to sustain
natural gas services provided to people of Bursa uninterruptedly. Through the investments,
Bursagaz’s infrastructure network has become the 3rd largest network in Turkey.

Polyethylene Main Pipelines and Service Pipelines
In Province-wide, under the scope of various pipeline installment activities in Bursa, in
2013 81,8 km, in 2014 90 km polyethylene main pipeline, in 2013 46,9 km and in
2014 35 km service pipeline and in 2013 4 thousand 16 and in 2014 4 thousand 131
service boxes’ were installed
In 2013, in accordance with the additional investment decision, for Hasanköy located
in Gürsu District, 8.2 km polyethylene main pipeline, 1.5 km service pipeline and 124
service boxes and for Barakfaki Mahallesi in Kestel District, 4 km polyethylene main
pipeline, 4.6 km service pipeline and 461 service boxes installment was completed and
natural gas service was provided.
In 2014, in accordance with the additional investment decision, under the scope of
natural gas activities for İznik District, 90 km polyethylene main pipeline, 35 km service
pipeline and 4,453 service boxes were installed and İznik intracity investment activities
were completed. Again in 2014, for Ülkü Mahallesi in Mudanya District, 6 km
polyethylene main pipeline, 3 km service pipeline and 197 service boxes installment and
for Yolçatı Mahallesi in Nilüfer District, 14 km polyethylene main pipeline, 4 km service
pipeline and 550 service boxes installment was completed and natural gas service was
provided.

132

132
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HARITA CBS FAALIYETLERI

T

MAP AND GIS ACTIVITIES

eknoloji ile eş değerde büyüme ve gelişmeyi, müşteri odaklı
yaklaşımları ile entegre eden Bursagaz; mükemmellik,
girişimcilik, güvenilirlik değerleri ışığında hız kesmeden
gelişimine devam ederek 2013 ve 2014 yıllarında Bursagaz,
Coğrafi Bilgi Sistemlerini kısa adıyla CBS’yi daha etkin ve kullanımını
yaygın hale getirmiştir.
Bursa iline ait bilgileri amacına yönelik olarak toplamış, bilgisayar
ortamında depolamış, gerekli güncelleştirmeleri hayata geçirmiş, verilerin
kontrol – analizini gerçekleştirerek görüntüleme gibi işlemlere olanak
sağlamıştır.
Bursagaz, veri tabanı yönetim sistemlerinin bilgi paylaşımındaki öneminin,
harita destekli uygulamalarla daha fazla ortaya çıktığının bilincindedir. Bu
nedenle temel altlığı çeşitli ölçeklerdeki haritalar olan, CBS’den ve harita
destekli uygulamalardan, en iyi şekilde yararlanmayı ve bu uygulamaları
analiz etmeyi başarmıştır. Bilgilerin tek bir sistem içerisinde toplanıp
depolanması, modellenerek analiz edilmesi, eldeki bilgilere hızlı ve
güvenli ulaşımı sağladığından, sistemin etkinliği ve güvenilirliği daha fazla
memnuniyet, daha fazla zaman kazanımı, daha fazla iş yapabilme becerisi
ve daha az maliyeti beraberinde getirmiştir.
2013 yılında; 94 km. polietilen hat, 53 km. servis hattı, 4 bin 814
adet servis kutusu, 15 km. çelik hat ölçümü ve 149 adet aplikasyon,
1.983 adet, 27 adet, projenin ölçümü gerçekleştirilmiştir. Etüt talepleri
değerlendirilen binalar için ilk defa CBS’de 116 adet sanal bina çizilmiş,
bu binalar için daire ve işyeri sayıları belirtilmiştir. CBS sayesinde
Barakfakih ve Serme köylerinde CBS üzerinden ilk abonelik işlemleri
yapılmış ve ilk abonelik işlemleri için 4 bin 814 adet bina kodu sistem
üzerinde oluşturulmuştur.
2014 yılında ise; 199 bin 783 m. polietilen hat, 13 bin 127 m. çelik hat,
84 bin 838 m. servis hattı ölçülmüştür. 217 adet aplikasyon, 1672 adet
poligon ve 24 adet deplase projesinin ölçümü gerçekleştirilmiştir.
Ülküköy’de CBS üzerinden adres, numarataj ve bina konum bilgileri
teyit edilerek ilk abonelik bina kayıt bilgileri gerçekleştirilmiştir. Ofissiz
Hizmet Projesi kapsamına etüt ve CBS iş süreçleri de dâhil edilerek CRM
ekranlarında entegrasyonu sağlanmıştır.
2014 Ağustos ayında yatırımına başlanan İznik ilçesinde numarataj
haritaları bulunmayan merkez ve 7 mahallede harita saha ekipleri
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rowth and development equal to technology has been integrated
with customer oriented approaches by Bursagaz; it has continued
to its development without slowing down with values of
perfection, entrepreneurship and reliability and in the years of
2013 and 2014 Bursagaz Geography Information Systems, with its Turkish
abbreviation GIS, became more effective and widely used.
Related information on Bursa province was collected, saved on computers,
necessary updates were carried out, data control-analyses were realized and
activities like visualization became possible.
Bursagaz is aware of the fact that the importance of data base management
systems at information sharing becomes clearer with map supported
applications. Therefore, Bursagaz has succeeded in benefiting from and
analyzing GIS using maps with different scales and map supported
applications. Collecting and storing information in a single system, modeling
and analyzing assure fast and reliable transfer, therefore the system’s
efficiency and reliability brought more satisfaction, more time gaining, more
work conducting skills and less costs.
In the year 2013; 94 km. polyethylene pipeline, 53 km. service pipeline, 4,
thousand 814 unit service boxes, 15 km. steel pipeline measurement and 149
unit applications, 1983 units, 27 unit projects’ measurements were carried
out. For buildings which their etude demands were evaluated, 116 virtual
buildings were drawn at GIS for the first time, number of apartments and
offices at those buildings were indicated. By means of GIS, in Barakfakih
and Serme villages, the first subscription processes were conducted and for the
first subscription processes 4814 building codes were created at the system.
In the year 2014;199 783 m polyethylene pipeline, 13 thousand 127 steel
line, 84, 838 m service pipeline were measured. 217 unit applications, 1672
unit polygon and 24 unit displace projects’ measurement were carried out.
In Ülküköy, address, numbering and building location information was
confirmed via GIS and first building subscription register information was
conducted. Etude and GIS work processes were included under the scope of
Officeless Service Project and they integrated at CRM screens.
In İznik District, where investment started in August 2014, at the city
center and 7 neighborhoods where numbering maps did not exist, numbering
operations on the map were carried out by area teams and GIS data was
prepared for İznik subscription activities. Measurement of 30,612 m 40

tarafından numarataj çalışması yapılarak İznik abonelik çalışmaları için
CBS verileri hazırlanmıştır. Bursagaz’a ait 30 bin 612 m. 40 barlık hat
ölçümü metal detektör yardımıyla ölçülmüş ve bakım yapılması için
gerekli bilgiler ilgili müdürlüklerle paylaşılmıştır.
Bursa ili genelinde imalatları tamamlanmış bölge regülatörlerinin (BR) ve
şehri besleyen ana giriş istasyonlarının (RMS-A) imar planlarına işlenmesi
işine de başlanmıştır.

ETÜD VE PROJE FAALİYETLERİ
2013 yılında; yatırım yapılmasına karar verilen Gürsu – TOKİ 15 bin 90
m. çelik hattı ile Gürsu - Hasanköy Mah. 8 bin 293 m. polietilen hattının
tatbikat projeleri hazırlanmıştır. Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’nden
ve iç tesisat firmalarından gelen ön abonelik talepleri için 1.737 adet
etüt yapılmış ve yapılan etütler SAP ve CRM üzerinde değerlendirilmiş,
toplamda da 68 bin 10 m. etüt sonuçlandırılmıştır.
Kişi veya kurumlardan gelen deplase talepleri için 24 adet 1.509 m
polietilen, 3 adet (Buski, Bursaray, hızlı tren) çelik deplase maliyeti,
686 adet tatbikat projesi hazırlanarak Yapım Kontrol Birimi’ne teslim
edilmiştir. Tüketim miktarı 200 m3/h fazla olan 14 adet sanayi/ticari
müşterinin istasyon yer tespiti yapılmıştır. Asfalt çalışması yapılacak
bölgelerde eksik hatların tamamlanması kapsamında 3 bin 600 m.
polietilen dağıtım hattı projeleri hazırlanarak Yapım Kontrol Birimi’ne
teslim edilmiştir.
2014 yılında; İznik ilçesi merkez 7 bin 585 m. çelik ve 93 bin m. PE hat
ile Mudanya Ülküköy 6 bin 60 m. PE ve Nilüfer Yolçatı Mahallesi 14 bin
232 m. PE hat tatbikat projeleri hazırlanmıştır.
Ön abonelik talepleri için; 1.986 adet etüt yapılmış ve yapılan etütler
SAP ve CRM’de değerlendirilmiş, toplamda ise 60.162 m. etüt
sonuçlandırılmıştır. 811 adet tatbikat projesi ve 6 bin 370 m. PE dağıtım
hattı projeleri hazırlanarak Yapım Kontrol Birimi’ne teslim edilmiştir. 2
bin 196 adet binaya kodları verilmiş ve ayrıca CBS’de bu binalar için daire
ve işyeri sayıları belirtilmiştir.
21 adet 2 bin 140 m. PE deplase projesi, 5 adet (Buski, Bursaray,
Büyükşehir) 440 m. çelik deplase maliyetleri hazırlanarak, Yapım
Kontrol Birimi’ne teslim edilmiştir. Deplase maliyetleri ilgili kurumlarla
paylaşılmıştır.
8 adet sanayi/ticari müşterisi için istasyon yer tespiti yapılmıştır. 49 bölge
için imar yolları açık olan sokakların CBS üzerinden çizimi tamamlanmış,
tatbikat projeleri hazırlama çalışmalarına başlanmıştır.

bar pipeline belong to Bursagaz was carried out with metal detector and
information needed for maintenance were share with relevant directorates.
Province-wide of Bursa, register of installed area regulators (BR) and main
inlet stations (RMS-A) feeding the city to zoning plans started.

ETUDE AND PROJECT ACTIVITIES
In the year 2013; in the areas where investment was decided to be
made, in Gürsu-TOKİ 15,90 m. steel pipeline and in Gürsu –Hasanköy
Neighborhood 8 thousand 293 m. polyethylene pipeline’s application projects
were prepared. For presubscription demands coming from Customer Services
Directorate and interior piping companies 1737 etudes were conducted and
those etudes were evaluated via SAP and CRM, in total 68,10 m. etude was
finalized.
For displaced demands coming from people or organizations, 24 units
1509 m. polyethylene, 3 units (Buski, Bursaray, high-speed train) steel
displaced cost, 686 application projects were prepared and delivered
to the Construction Supervision Unit. For 14 industrial/commercial
customers whose quantity of consumption is above 200 m3/h, station and
locations were determined. As a part of completing missing pipelines in
the areas where asphalt activities will be carried out, 3 thousand 600 m.
polyethylene distribution pipeline projects were prepared and delivered to the
Construction Supervision Unit.
In the year 2014; in İznik District city center 7,585 m. steel and 93,000 m.
PE pipeline and in Mudanya Ülküköy 6,60 m. PE and in Nilüfer Yolçatı
Neighborhood 14,232 m. PE application projects were prepared.
In regard to presubscription demands; 1986 etudes were conducted and those
etudes were evaluated via SAP and CRM, in total 60,162 m. etude was
finalized. 811 application projects and 6,370 m. PE distribution pipeline
projects were prepared and delivered to the Construction Supervision Unit.
2 thousand 196 buildings’ codes were assigned and in addition number of
apartments and offices at those buildings were indicated at GIS.
21 units 2,140 m. PE displaced projects, 5 units (Buski, Bursaray,
Büyükşehir) 440 m. steel displaced costs’ were prepared and delivered to the
Construction Supervision Unit. Costs of displaces were shared with relevant
organizations.
For 8 industrial/commercial customers, station location was determined.
In 49 areas, drawing of streets which are convenient for construction over
GIS was completed and preparations for application projects started.
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ŞEBEKE SEKTÖR REVİZYON PROJESİ

NETWORK SECTOR REVISION PROJECT

750 BBS üzeri sektörlerde ilave polietilen vana koyarak mevcut
vanaları sıklaştırma, yeni sektör açma suretiyle gazsız kalma
süresini azaltmak ve şebeke üzerinde daha kontrollü bir operasyon
yönetimi sağlamak amacıyla, 2 bin 134 sektörden 283 adet sektörün
güncellenmesi tamamlanmıştır. Buna göre 175 adet yeni sektör açılmış,
3 bin 500 m. PE ana hat ve 400 adet vana konulması planlanmıştır.
(SEKTÖR: Vana ile kontrol edilen, sınırlandırılmış lokal alanı besleyen,
abonelere en uygun şekilde doğalgaz arzını sağlayan küçük şebeke ağıdır.)

For the purposes of increasing frequency of valves at sectors above 750
BBS by installing additional polyethylene valves, decreasing the time
of being without gas by opening new sectors and enhancing controlled
operation management over the network, updates of 283 sectors out of
2134 sectors were completed. In accordance, 175 new sectors were opened,
3,500 m. PE main pipeline and 400 valve installment were planned.
(SECTOR: Small network controlled by valve, feeds the limited local
area, optimally provide the gas supply to subscribers.)

İZNİK DOĞALGAZ DAĞITIM PROJESİ

İZNİK NATURAL GAS DISTRIBUTION PROJECT

Milattan önceki zamanlardan günümüze kadar bir çok medeniyete ev
sahipliği yapan İznik, EPDK’nın 03/10/2013 tarih ve 4636-3 sayılı Kurul
Kararı ile Bursagaz’ın lisans alanına dâhil edilmiş ve Bursagaz İznik’te
doğalgaz dağıtım proje çalışmalarına başlamıştır.

İznik is a city which hosted many civilizations since BC times and it was
included into Bursagaz’s license area with Energy Regulatory Authority’s
03.10.2013 dated and 4636-3 numbered Board Decision; hence natural gas
distribution project activities started in İznik.

2013 yılında; İznik ilçesinin fizibilite raporları hazırlanmış, şebeke yatırım
maliyetleri ve abone potansiyelleri belirlenmiş, buna göre 120 km. PE şehir
içi dağıtım hattı ve 33 km. çelik iletim hattı avan projesi hazırlanmıştır.
İznik merkez mahallelerde PE ring ve orta basınç çelik hat güzergâh tespiti
için etüt çalışmaları da tamamlanmıştır.

In the year 2013; İznik District’s feasibility reports were prepared, network
investment costs and subscription potential was determined, accordingly
120 km. PE intracity distribution pipeline and 33 km. steel conveying
pipeline preliminary project was prepared. At İznik central neighborhood
etude studies for PE ring and medium pressure steel pipeline route selection
were completed.

ŞEBEKE İŞLETME FAALİYETLERİ
GRID OPERATIONAL MANAGEMENT ACTIVITIES

B

ursagaz 7/24 hizmet anlayışını, en son teknoloji ile şirketin en
kritik iş süreçlerine yansıtarak koşulsuz müşteri memnuniyeti
sağlamaya odaklanmıştır.

Bursagaz var olduğu günden itibaren; özellikle de özelleştirme
sonrasında hizmette fark yaratma, zamanı verimli kullanma ve
çağın getirdiği yenilikleri iş süreçlerine yansıtarak iş planlarını
gerçekleştirmektedir.

B

ursagaz focuses on providing total unconditional customer
satisfaction by reflecting their 24/7 service manner into the
most critical business processes of the company with the latest
technology.

Since its foundation, Bursagaz, especially after privatization, carries its
business plan by creating difference in service, using the time efficiently and
reflecting the innovation of the time to the business processes.

Sürdürülebilir bir doğalgaz altyapı şebekesinin bütünlüğünü sağlamaya
yönelik olarak Bursagaz, lisans alanı içerisinde 2013 ve 2014 yılında da
hız kesmeden bakım onarım faaliyetlerine devam etmiştir.

In order to ensure the integrity of a sustainable natural gas infrastructure
grid, Bursagaz has continued unabated its maintenance and repair
operations within the scope of its license in 2013 and 2014.

2012 yılında devir alınan Ovaakça RMS-A İstasyonu’nda
modernizasyon ve bakım çalışmaları tamamlanarak, istasyonun doğalgaz
arz güvenliği korunmuştur. Bu kapsamda Bursagaz Şebeke İzleme ve
Kontrol Merkezi’nde kurulan SCADA sistemi ile, istasyon verileri 7/24
izlenmekte ve kontrol edilebilmektedir. Bursagaz, devletin işlettiği bu
en büyük elektrik çevrim santralini ve Bursa şehrini besleyen Gürsu
istasyonunun regülatörlerini yenileyerek, gaz arzında oluşabilecek
kesinti risklerini minimize etmiştir.

After completion of modernization and maintenance operations in Ovaakça
RMS-A Station, which was taken over in 2012, the security of natural gas
supply of the station has preserved. In this context, by the SCADA system
installed in Bursagaz Grid Monitoring and Control Center, the station
data can be monitored and controlled 24/7 hours. Bursagaz has minimized
the disruption risks, which can occur in gas supply, by renewing the biggest
electricity cycled power plant operated by the state and Gürsu Station’s
regulators which feeds the city of Bursa.

Bursagaz 2012 yılında devreye aldığı SCADA sistemini bir adım daha
ilerleterek operatörsüz RMS-A işletmeciliğine başlamıştır. Bu kapsamda
Dericiler OSB İstasyonu’na akıllı regülatör uygulaması yaparak, istasyon
otomasyonuna yeni bir boyut kazandırmıştır. İstasyon bölgesinin
değişen ihtiyacına göre gerekli basınç ayarlamaları otomatik olarak
yapılarak yüksek ve düşük tüketim rejimlerinde kesintisiz ve güvenli
doğalgaz arzı sağlanmaktadır. SCADA’nın kesintisiz çalışabilmesi için
aynı kapasitede yedek bir donanım farklı bir lokasyonda kurularak
sistem güvenliği garanti altına alınmıştır. 2013 yılında Hamitler
istasyonunda kovansiyonel dağıtım gazı ısıtma sisteminin yanı sıra
Vortex ısıtma sistemi kurularak, yıllık yaklaşık 100.000 Sm3 ısıtma
gazı tasarrufu sağlanmıştır. 2014 yılında aynı sistem Kestel, OSB ve
Veysel Karani istasyonlarında da uygulanarak yıllık ısıtma gazı tüketimi
ilave 75.000 Sm 3 daha azaltılmıştır. Bununla birlikte bütün istasyon
ve binalarda indüktif dış aydınlatma ve led iç aydınlatma sistemleri
kurarak 64.000 kWh tasarruf sağlanmış, ISO 50001 kapsamında ciddi
kazanımlar elde edilmiştir.

By advencing the SCADA system a step further which was commisioned
by Bursagaz in 2012, Bursagaz begins operatorless RMS-A operational
management. In this context, by making a smart regulator application
to the Dericiler OSB Station, it has added a new dimension to station
automation. Required pressure adjustment to the changing needs of the
station is automatically made and safe and continous gas supply is provided
in high and low consumption regimes. In order to ensure SCADA operates
continously, the system security is guaranteed by establishing an auxiliary
installation, which has same capacity, in different location. By establishing
Vortex heating system as well as conventional distribution gas heating
system in Hamitler station in 2013, annual savings of approximately
100.000 Sm 3 heating gas is provided. In 2014, the same system is applied
in the Kestel, OSB and Veysel Karani stations and annual heating gas
consumption has been reduced by more additional 75.000 Sm3. Besides,
64.000 kWh of savings were supplied and significant gains were obtained
in terms of ISO 50001.

Bursagaz özelleşmesi öncesi kurulan ve yaşları 20 yıl olan eski bölge

The regulators have been begun to be altered with the new models by
making modernization operations in the 20 years old region stations which
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istasyonlarında modernizasyon çalışması yapılarak, regülatörler yeni
modelleri ile değiştirilmeye başlanmıştır. Proje kapsamında 2013 yılında
18, 2014 yılında 14 bölge istasyonunda değişimler tamamlanmış,
ekipman kaynaklı kesinti riskleri minimize edilmiştir. 2015 yılında
bütün bölge istasyonlarında modernizasyonun tamamlanması
hedeflenmiştir. BOTAŞ’tan gaz tedarik edilen ticari noktalarda,
BOTAŞ-Bursagaz SCADA entegrasyon çalışmaları tamamlanarak anlık
veya arşiv verileri, gerçek zamanlı olarak BOTAŞ SCADA’ya verilmeye
başlanmıştır. EWE grubu şirketleri arasında teknik bilgi alışverişine
imkan sağlayan TEX (Teknik Değişim) Projesi ile diğer grup şirketleri
ile sektör bilgi ve tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşan ekipler,
bunun neticesinde birçok yenilikçi projeye altlık olabilecek know-how
kazanımlarını tecrübelerine eklemiştir.

were established prior to Bursagaz and having age of 20 year privatization.
In terms of the project, alterations were completed in 18 region stations in
2013 and 14 region stations in 2014 and the equipment sources distruption
risks has been minimized. In 2015, the completion of modernization in
all the region stations were aimed. At the commercial points where the
gas is supplied from the BOTAŞ, after the completionof the integration
work of Botaş-Bursagaz SCADA, instantaneously or archieved data has
begun to be given to BOTAŞ SCADA in real time. The teams who share
mutually their sector and information exchange with other group teams by
the TEX(Technical Exchange) Project which provides an opportunity for
technical information exchange between EWE group companies, have added
the know-how gainings to their experiences that can be based for many
innovation projects.

Güvenli doğalgaz arzı amacı kapsamında abonelerin doğalgaz ile ilgili
acil bir durumda ulaşabildikleri 187 hattında 2013 yılında 27 bin 575
adet 2014 yılında 27 bin 664 adet ihbar değerlendirilmiş ve öncelikli
ihbarlara ortalama 15 dakikada ulaşım sağlanarak abonelerin doğalgaz
kaynaklı risklere maruz kalmaları önlenmiştir.

Under the objective of secure natural gas, in 2013 a total 27.575 notice and
in 2014 27.664 notice were assessed in the line of 187 which the subscribers
are able to reach in an emergenecy situation related to natural gas; and
subscribers have been prevented to exposure to risks of natural gas by providing
communication for priority notices in an avarage of 15 minutes.

Bursagaz Kışa Hazır

Bursagaz Is Ready For Wınter

Müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, güvenli ve kesintisiz doğalgaz
arzı sağlama konularına hassas yaklaşımıyla iş süreçlerini şekillendiren
Bursagaz, özellikle kış aylarında maksimum verim, minimum hata
prensibi ile rutin fakat ayrıntılı hazırlıklarını her kış dönemi öncesinde
yapmaktadır. Tüm birimlerde periyodik teknik emniyet ve iş başı
eğitimlerinin yer aldığı hazırlıklar, her bir personele özel kişisel
koruyucu ekipmanların verilmesi ile pekiştirilmektedir. Yapılan ortak
hazırlıklar dışında, birimlerin kendi içlerinde gerçekleştirmiş olduğu
hazırlıklar ise şu şekildedir.

Bursagaz, which shapes their business processes with its sensitive approach
to issues such as customer satisfaction, service quality and uninterrupted
supply of natural gas, especially in the winter months, makes it detailed
preparations before every winter term by the principle of maximum
efficinecy and minimum error. The preparataions in all the units where
there are periodic technical and on-the job- training educations, is
reinforced by giving a sprcial personal protective equipments to each staff.
Besides the joint perparations, the preparations which the units internally
performed as as following.

1. İşletme Birimi Hazırlıklıları

1. Preparations of Operational Management Unit

Gaz kullanımı ile artan ihbarlara zamanında müdahale etmek için
acil müdahale ekip sayısı arttırılmış, kış öncesi doğalgaz hatlarında
kaçak arama faaliyeti tamamlanarak bulunan kaçaklar onarılmış, acil
müdahale araçlarının bakımları yaptırılarak araçlarda kış şartlarında
bulunması gereken tüm ekipmanlar hazır hale getirilmiştir. Olası
hasarlar sonucu gazsız kalan bölgelere hemen gaz vermek için diğer
birimlerle koordinasyon sağlanarak ekstra ekipler yapılandırılmıştır.
Böylesi durumlarda olası mağduriyetin önlenmesi amacıyla da
herhangi bir nedenle gaz arzı kesilen bölgedeki abonelere SMS ile
bilgilendirme yapılmaya başlanmıştır. Yapım Birimi tarafından imalatı

The number of emergency intervention team was increased to interfere
annunciations increases by gas usage, in due time, by completing the
leakage search operation in natural gas pipelines before winter, the leaks
determined were repaired and by maintaining emergency intervention
vehicles, all equipment was brought ready to be included in winter
conditions. In order to give gas immediately to the gasless areas that
are the result of possible damages, extra teams were configured in
coordination with other units. In such situations, in order to prevent
possible victimizations, information through SMS started to be given to
subscribers in the area, where gas supply had been cut for any reason.

tamamlanmış polietilen hatların gazlanması en geç 3 gün içerisinde
gerçekleştirilmektedir. Diğer alt yapı kuruluşları ve 3. şahısların
yapacağı kazı çalışmaları kontrol edilerek, doğalgaz şebekesine
yönelik olası hasarları önleme ve müdahale adına acil eylem planları
hazırlanmıştır. İhbar değerlendirme sisteminde kullanılan metan
ve CO ölçüm cihazlarının kalibrasyonları yapılmıştır. Kış aylarında
zorlaşan araç kullanımı için personele güvenli araç kullanımı eğitimi
aldırılmıştır. CNG kompresör ünitesi kapasite arttırımına gidilmiş ve
2014 yılı içerisinde yedek ünite Kestel İstasyonu içinde kurulmuştur.

2. Bakım Birimi Hazırlıkları
Şebeke üzerindeki tüm mekanik ve elektronik ekipmanların yıllık
bakımları tamamlanmıştır. Bakım araçlarının bakımları yaptırılarak
araçlarda kış şartlarında bulunması gereken tüm ekipmanlar hazır
hale getirilmiştir. Yapım Birimi tarafından imalatı tamamlanmış çelik
hatların gazlanması en geç iki gün içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Ekipmanların donmaya karşı tedbirleri alınarak sürekli takip planları
gerçekleştirilmiştir. SCADA noktalarının haberleşme performansları
aylık olarak takip edilmektedir.

3. Şebeke Kontrol Birimi Hazırlıkları
Gaz arzı sağlanan tüm RMS istasyonlarının tamamen çalışır halde
olması için tüm periyodik bakımları yapılmıştır. İstasyonlarda
oluşabilecek olası arıza durumları için yedek malzemeler hazır
bulundurulmaktadır. Şehir giriş istasyonu, alt istasyonlar, bölge
regülatörleri ve vana odaları olmak üzere tüm çelik doğalgaz
şebekesi 7/24 SCADA sisteminden izlenmekte ve RMS operatörleri
tarafından saha kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Gaz çekişinin
yüksek olduğu dönemlerde, giriş basınçları sürekli takip edilerek
raporlanmakta, Özellikle BOTAŞ’tan kaynaklanabilecek şehir girişi
basınç düşüklüğü durumları için acil eylem planları oluşturulmakta ve
tatbikatları yapılmaktadır.

Gassing of polyethylene lines which their manufacture was completed
by Construction Unit is realized in maximum 3 days. By controlling
excavations made by other infrastructure organizations, emergency action
plans were prepared on behalf of prevention and intervention of possible
damages concerning the natural gas grid. Calibrations of methane and
CO measuring devices that are used in call evaluation system was made.
For getting diffucult of using vehicles during winter months, the secure
vehicle using training was given to the personnel. Capacity of CNG
compressor unit was made to increase and backup unit was established in
Kestel station in 2014.

2. Preparations of Maintenance Unit
The annual maintenance of all mechanical and electronic equipments
on grid have been completed. By maintaining the maintenance vehicles,
all equipments that required to be found in the vehicles during winter
conditions, were made ready. Gassing of steel lines of which their
manufacture had been completed by Maintenance Unit was realized
a maximum of two days. By taking cautions of equipments against
freezing, their continuous following plan was realized. Communication
performance of SCADA points are followed monthly.

3. Preparations of Grid Control Unit
All periodically maintenance of all RMS stations, from which gas
supply has provided, were made in order to be completely in operation.
In the stations backup equipments are kept ready incase of possible
failure conditions. All steel natural gas gride including city gate station,
substations, district regulators, valve chamber is followed by 7/24
SCADA system and their site control is performed regularly by RMS
operators. During periods of high gas traction, gate pressure is regularly
reported by following, emergency action plans are created and exercises are
performed particularly for the situations of city gate pressure decreases may
be resourced from BOTAŞ.
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NATURAL GAS DISTRIBUTION

ursa’ya doğalgaz girişini gerçekleştirmek üzere Gürsu
ve Nilüferköy bölgelerinde iki adet şehir giriş istasyonu
bulunmaktadır. Tüm şehre doğalgaz dağıtımı, Bursa’nın Gürsu
ilçesinde bulunan şehir giriş istasyonundan alınan doğalgaz ile
sağlanmaktadır. Şehre girişi sağlanan doğalgazın basıncı, birinci kademede
70 bardan 40 bara düşürülmektedir. Basıncı 40 bara düşürülen doğalgaz,
40 barda sanayi ve elektrik santrallerine dağıtılmakta, İkinci kademede
ise doğalgazın basıncı Kestel, Veysel Karani, Hamitler olmak üzere üç
adet şehir besleme istasyonunda 40 bardan 19 bara düşürülerek şehir
şebekesine verilmektedir. Bursa’nın 2033 tüketim projeksiyonu dikkate
alınarak, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) şartnameleri
doğrultusunda Türkiye’nin en büyük RMS A istasyonu olan 800 bin m3/h
kapasiteli Nilüferköy istasyonu, Gürsu şehir giriş istasyonunu yedekleme
maksadıyla yapılmıştır. Aynı proje kapsamında 3 adet şehir besleme
istasyonuna yedek olan 70 bardan 19 bara basınç düşürülerek çalışan
145 bin m3/h kapasiteli Mudanya İstasyonu da devreye alınmıştır.
Bursagaz, Şebeke İzleme ve Kontrol Merkezi (SCADA) ve istasyonlarda
7 gün 24 saat görevli operatörler ile sürekli ve güvenli doğalgaz arzı
sağlanması için faaliyetlerini aralıksız yürütmektedir. AMR uzaktan
sayaç okuma sistemi ile alınan, taşınan ve sanayiye dağıtılan doğalgazın
ölçümlenmesi, hatasız şekilde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin ilk
İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi için 43 bin m3/h kapasiteli, Bursa
OSB’deki elektrik santralleri için 300 bin m3/h kapasiteli ve Ovaakça
Elektrik Üretim Santrali için 300 bin m3/h kapasiteli üç adet RMS-A
istasyonu da Bursagaz tarafından işletilmektedir. Bursa şehrini besleyen
istasyonlarda doğalgaz arz güvenliğinin arttırılması ve eskiyen alt yapının
yenilenmesi amacıyla çevre düzenlemesi faaliyetleri, elektrik ve elektronik
alt yapı revizyonu, kamera güvenlik sistemi ve yangın güvelik sistemi
kurulumu çalışmaları yapılmıştır. 2013 yılında bu istasyonlar ile şehre
giren doğalgaz miktarı 2 milyar 526 milyon 255 bin 779 metreküptür.
Bu miktarın 1 milyar 874 milyon 995 bin 388 metreküpü taşınmış, 549
milyon 743 bin 730 metreküpü konutlarda ve 101 milyon 516 bin 661
metreküpü ise serbest tüketicilerde kullanılmış olup, 2014 yılında ise
şehre giren doğalgaz miktarı 3 milyar 115 milyon 940 bin 50 metreküp
olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın 2 milyar 489 milyon 104 bin 22
metreküpü taşınmış, 523 milyon 694 bin 816 metreküpü konuta ve 103
milyon 141 bin 211 metreküpü ise serbest tüketiciye Bursagaz tarafından
iletilmiştir.

T

wo inlet stations have been built in the city in order to allow natural gas entry
to Bursa. These stations are located in the towns of Gürsu and Nilüferköy
in Bursa. Currently Gürsu Station is in use and Nilüferköy station is in
standby position. Natural gas distribution to the entire city is made using the
natural gas obtained from the city inlet station in the town of Gürsu, Bursa. The pressure
of the natural gas that enters the city is reduced in the first stage from 70 bars to 40 bars.
The natural gas with pressure reduced to 40 bars is distributed to industrial and power
plants at 40 bars. In the second stage, the pressure of natural gas is reduced from 40 bars
to 19 bars at three city feeding stations, namely Kestel, Veysel Karani and Hamitler, before
being supplied to the city network. Taking into consideration the consumption projection
of Bursa fort he year 2033, following EMRA (Energy Market Regulatory Authority)
regulations, Bursagaz has built the largest city gate station at Nilüferköy with a capacity of
800.000 m3/h, in order to back up Gursu citigate station.Taking into account the 2033
consumption projections for Bursa and in line with the specifications of EPDK (Energy
Market Regulation Board), Nilüferköy station, the biggest RMS A station in Turkey with
800.000 m3/h capacity, and Mudanya station with 145.000 m3/h capacity have been
built as backup for the Gürsu city inlet station.

Network Control and Measurement Department that operates under Operations
Maintenance Directorate carries out its activities non-stop for ensuring continuous
and reliable natural gas supply with operators on duty round-the-clock at the Network
Monitoring and Control Centre (SCADA) and the stations. With AMR remote reading
system, it is possible to make accurate measurement of the natural gas that is received,
transmitted and distributed to the industry. Bursagaz has commissioned three RMS-A
stations, including one with 43.000 m3/h capacity for the first Specialised Leather
Industrial Estate of Turkey, one with 300.000 m3/h capacity for the power plants in
Bursa Industrial Estate and one with 300.000 m3/h capacity for Ovaakça Electric
Generation Plant. In order to increase natural gas supply safety in the stations that feed the
city of Bursa and to renew the infrastructure that is wearing out, environmental planning,
electrical and electronic infrastructure revision and installation of video surveillance
system and fire safety system have been completed. In 2012, the amount of natural gas
that was supplied to the city through these stations was 1,751,239,351 m3. Of this
amount, 1,89,176,405 m3 have been transmitted, 573,96,77m3 have been delivered by
Bursagaz to houses and 89,66,869 m3 to available consumers. In 2012, the amount of
natural gas that was supplied to the city through these stations was 2,526,779,351 m3. Of
this amount, 1,874,995,388 m3 have been transmitted, 5493 ,743,730 m3 have been
delivered by Bursagaz to houses and 101,516,661 m3 to available consumers.The total
volüme of natural gas delivered in Bursagaz licence area in 2014 reached 3,115,940,50
m3. Of this amount, 2,489,104,24 m3 has received shipment service, 523,694,816 m3
was sold to domestic users and 103,141,211 m3 to eligible customers (high volüme usesr).
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KATLANARAK ARTAN DEĞER MÜŞTERİLERİMİZ
OUR CUSTOMERS AS AN ESCALATING VALUE

M

üşteri tatminini önemseyen, müşterilerinin bireysel
detaylarına dikkat eden, ancak müşterilerinin varlığı ile
büyüme sağlayabileceğinin farkında olan, müşteri talep ve
ihtiyaçlarına göre teknolojik yatırım ve insan kaynağının
gelişimini, kalitesini projelendiren Bursagaz; müşteri memnuniyetini daha
da arttırmak için 2013 yılında kampanyalar düzenlemiş, eğitimler vermiş,
eğitimlere katılmış ve ciddi ilerlemeler kaydetmiştir.
Mevcut ve potansiyel müşterilerine sunmuş olduğu fırsatlara kesintisiz
devam eden Bursagaz; 2013 yılında doğalgaz dönüşümünü kolaylaştırmak,
müşterilerini doğalgaz konforuna, güvenine ve temizliğine kavuşturmak
amacı ile “Kışı Yaz Gibi Yaşayın” kampanyasını düzenlemiştir. Kullanıcılara
taksitli ödeme imkanının yanı sıra, bedava doğalgaz kazanma şansının
da sunulduğu kampanya 2013 Ağustos – Eylül - Ekim ayları için
planlanmasına rağmen gelen yoğun talepten kaynaklı olarak 2013 Kasım
sonuna kadar uzatılmıştır. Kampanya kapsamında 36 aya kadar vade farksız
kredi imkanı ile birlikte, 3.000 TL ve üzeri kredi kullanan yeni abonelere
kullandığı kredi oranında 200 m³’e kadar bedava doğalgaz fırsatı da
sunulmuştur. Kampanya süresince 16 bin 139 BBS (bağımız birim sayısı)
yeni doğalgaz kullanıcısı, Bursagaz müşterileri arasında yerini almış ve 2013
Kasım sonu itibarı ile Bursagaz’ın toplam gaz kullanıcı sayısı 695 bin 191
BBS’ye ulaşmıştır. Ayrıca kampanya kapsamında 800 bininci Bursagaz
abonesine, doğal gaz kullanabilmesi için gerekli olan tüm tesisat dönüşüm
giderlerinin karşılandığı “Tesisat Dönüşüm Hediyesi” takdim edilmiştir.
2014 yılında da anketler ve saha faaliyetleri gerçekleştirmiş, müşteri
bilgilendirmeleri yapmış, müşterilerden geri bildirim alarak müşteri
beklentilerine ulaşmıştır. Henüz doğalgaz kullanıma geçmemiş müşterilerine
ödeme kolaylığı, taksitli tesisat dönüşüm fırsatları ve cihaz üreticilerinden
ayrıcalıklı bilgilendirme hizmetleri alarak potansiyel müşterilerinin
doğalgaz kullanımına özendirilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmaların sonucunu
ise 42 bin103 BBS yeni doğalgaz kullanım sözleşmesi ve 33 bin 379
BBS yeni müracaat ile gözlemlemiştir. Yılın 2’inci yarısında altyapı
çalışmalarının başlatılması nedeni ile temeli atılan İznik ilçesinde, paydaş
cihaz üretici firmaların işbirliği ile info-mobil araçlarla doğalgaz hakkında
bilgilendirmeler yapılmış ve abonelik/yatırım süreçleri İznik halkına
anlatılmıştır.
Bursagaz, sosyal sorumluluk bakış açısı ile öğrencilerin doğalgaz konusunda
bilgilendirilmesini amaçlayarak Bursa İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim
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ursagaz, which cares the customer satisfaction, considers the
individual diffrences of its customers, however is aware that it can
develope only with the existence of the customers, and project the
technological invetsment and development of human resource; has
organized campaigns in 2013 increase customer satisfaction and participate in
trainings educations and has made important progress.
Bursagaz which continues the present opportunities that it has offered to its
potential customers, in 2013, in order to make the usage of natural gas easier
and to provide natural gas comfort, safety, comfort and hygen to its customers;
has organized a campaign named as ‘’Live Winter as Summer’’. As well as an
oppotunity to pay in installaments, and also offered the chance to win free gas
in the campaign, even though it was planned between 2013 August-SeptemberOctober, due to the high demand, it was extended until the end of November.
Under the campaign, an opportunity of loan interest-free up to 36 months and
an opportunity for the new subscribers who used 3.000 TL and higher free
natural gas up to 200 m³’e in rates of the loans that they have used. During the
Campaign period, 16,139 BBS (independent unit number) new natural gas
user have taken their place in Bursagaz customers and by the end of November
2013, total customer of Bursagaz has reached up to 695,191 BBS. Besides,
‘’Conversion Facilities Gift’’ was presented to the 8000 th Bursagaz subscriber
which all the required natural gas conversion expenditures are met in order to
use the natural gas.
In 2014, Bursagaz has performed surveys and site activities as well and has
made customer information and has reached to customer expectations by
receiving feedback from them. It has also made payment easiness to the customers
who did not begin to use the natural gas usage yet, installments conversion
opportunities as well as receive prioritized information services from the device
manufacturers and thus potential customers are provided to encourage the
usage of natural gas. As result of these activities, 42.103 BBS new natural gas
usage and 33.379 BBS new application has been observed. In the second half
of the year, due to launch of infrastructure project in the İznik district, with
the collberation of stakeholder manufacturer firms, information was provided
regarding natural gas with info-mobile vehicles and subscription/investment
progresses were explained to the people in iznik.
Bursagaz, aiming the awareness of natural gas with social perspective of the
students, with the support of Bursa Provincial Ministry of Education and
District Education Directorates, has performed presentations regarding natural

Müdürlükleri’nin desteği ile, Bursa genelinde 2012-2013 ve 2013-2014
eğitim - öğretim yıllarında doğalgaz hakkında eğitim ve bilinçlendirme
sunumları yapmıştır.
Eğitim sunumlarında öğrencilere; “doğalgaz nedir, doğalgazın özellikleri ve
üstünlükleri, doğalgazın hangi amaçlarla kullanıldığı, doğalgaz kullanırken
dikkat edilmesi gereken hususlar ve evde gaz kokusu hissedildiğinde
neler yapılması gerekir” gibi konularda bilgiler verilmiştir. Eğitim ve
bilinçlendirme sunumlarında 30 ayrı okulda 3 bin 500’ün üzerinde
öğrenciye ulaşılırken, sunumların sonrasında öğrencilere güvenli doğalgaz
kullanımı ve yakıt karşılaştırma broşürleri dağıtılmıştır.
Bursa’da verimli doğalgaz kullanımı ve güveli doğalgaz kullanımını ev
hanımlarına da anlatmayı misyon edinen Bursagaz, Kent Konseyi ile yapmış
olduğu ortak çalışmalarla kadınlara yönelik sunumlarda, doğalgazın en
güvenilir şekilde ve verimli olarak nasıl kullanılacağını da anlatmıştır. İnsan
ve çevre odaklı çalışmalarla, Bursa’da doğalgaz kullanımından önce yaşanan
bunaltıcı havaya ve hava kirliliğine dikkat çekilmiş; doğalgaz kullanımına
başlanmasıyla Bursa’nın yaşanabilir bir kente dönüştüğü vurgulanmıştır.
Bursagaz her türlü iletişim kanalını kullanarak müşterilerini bilgilendirmeyi
ve bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. Yıl içerisinde sosyal medya ve web
sitesinden de doğalgazın verimli ve güvenilir bir yakıt olduğunun
vurgulanması adına aylık yakıt karşılaştırma broşürleri ve çevreci makaleler
yayınlayarak Bursa halkının şeffaf bir şekilde bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.

gas and awareness through out Bursa in academic year of 2013-2014.
In these educational presentations, informations regarding ‘’what is natural gas,
what is properties and advantages of of natural gas, for which aim is the natural
gas used for, and the issues to be careful when using natural gas and what should
be done incase of ags smell at home’’ etc. were given to the students. While over
3, students in different 30 schools regarding educational awareness presentations,
safe usage of natural gas and fuel comparison usage brochures were given to the
students at the end of the presentations.
Bursagaz, having mission to tell the safe usage of natural gas to the house wives
in Bursa, has explained how to use the natural gas in the safetst way, in the
presentations towards the women with the co-operations performed with the
City Council as well. With human and environment oriented activities, the
muggy wheather and air pollution prior to the usage of natural gas was was
drew attention; and it has emphasized that Bursa has turned into a livable
city with the introduction of natural gas. Bursagaz aims to inform and raise
awareness of its customers by using all kind of communication vehicles. During
the year awareness of Bursa people in transparent way was has been provided by
emphasizing that natural gas is safe and efficient fuel through our social media
website as well as monthly comparison brouchers and environmental articles
were issued.
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ursagaz, 2013 yılında 24 milyon, 2014 yılında da 31 milyon,
toplamda 55 milyon TL yatırım gerçekleştirerek hizmet
kalitesini yükseltmiş, altyapı ağını genişletmiş, abone sayısını
arttırmış ve ulaşmış olduğu müşteri portföyünü bir üst
segmente taşımıştır.
Bursagaz’ın 2013-2016 dönemi için uygulayacağı birim m başına
uygulayacağı yeni tarifeler EPDK tarafından 11.01.2013 tarihinde
resmi gazetede yayınlanarak 01.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş
ve uygulanmaya başlamıştır. 3 kademeli şebeke kullanım bedeli içeren
yeni Bursagaz tarifesi her ay TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
tarafından ilan edilen TÜFE’ye bağlı enflasyon ile güncellenecektir.
3

Serbest satıcılara yapılan toplam satışlarda 2013, 2012’ye oranla
%15 daha yüksek ve 104 milyon m 3 olarak gerçekleşirken, 2014,
2013 yılıyla yaklaşık aynı seviyede olup 103 milyon m 3 olarak
gerçekleşmiştir. 2012 yılına oranla 2013’ün mevsim sıcaklıklarının
daha yüksek seyretmesi sebebiyle serbest olmayan satışlar % 5
düşmüş ve 546 milyon m 3 gerçekleşirken, 2014 yılında ise serbest
olmayan satışlar % 5 düşmüş ve 524 milyon m 3 gerçekleşmiştir.
Toplam taşıma hacmi 2013’de 1,875 milyon m 3 olarak 2012 yılına
oranla % 72 daha yüksek gerçekleşirken, 2014 yılında toplam taşıma
hacmi 2.5 milyon m 3 olarak 2013 yılına oranla % 32 daha yüksek
gerçekleşmiştir. Bu yükselişin ana nedeni 2012 yılının Kasım ayından
itibaren gaz arzı Bursagaz tarafından sağlanmaya başlanılan Ovaakça
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali tüketimidir. Ovaakça 2013 yılında
1,117 milyon m 3 gaz tüketirken Ovaakça 2014 yılında 1.733 milyon m3
gaz tüketmiştir.
2013 yılında 42.278 BBS (Bağımsız Birim Sayısı) olarak gerçekleşen
yeni abone sayısı, 2014 yılında 36.803 BBS olarak gerçekleşerek
2013’e oranla % 13 azalmıştır. 2013 yılında toplam abone sayısı
818 bin 522 BBS iken 2014 yıl sonu itibariyle toplam abone sayısı
855 bin 325 BBS’e ulaşmıştır. 2013 yılında 50 bin 467 BBS olan
yeni gaz kullanıcı sayısı 2014 yılı sonunda 44 bin 906 BBS olarak
gerçekleşmiş ve 2013 yılına oranla % 11 azalmıştır. 2013 yıl sonu
rakamını 700 bin 201 BBS olarak gösteren toplam gaz kullanıcı sayısı
2014 yılını 745 bin 107 BBS ile kapatmıştır.

B

ursagaz invested 24M TL in 2013 and 31M TL in 2014,
55M TL in total and increased the quality of its services,
broadened its infrastructure web, increased the number of
the subscribers, and ultimately carried its customer portfolio
to an upper segment.

New tariffs (per unit m3) to be applied by Bursagaz for 2013 - 2016
period have been approved and published by EMRA (Energy Market
Regulatory Authority) on 11.02.2013 and come into force 01.02.2013.
Containing usage fee of 3-phase network, new tariff of Bursagaz will be
updated each month at inflation rate of CPI announced monthly by TSI
(Turkish Statistics Institute).

Total sales to free vendors in 2013 has shown an increase by 15%,
reaching 104 mil m 3 in comparison with 2012, while total sales in
2014 was 103 mil m 3, thus reaching same level as 2013. Due to higher
temperature experienced in 2013 than those in 2012, non-free sales
have decreased by 5% to 546 mil m 3 in 2013, and in 2014 non-free
sales continued to decline by 5% to 524 mil m 3. Total transmission
volume in 2013 increased by 72% comparing to 2012, reaching 1,875
mil m 3, while in 2014 total transmission volume has increased by 32%
to 2.5 mil m 3 compared to 2013. The main reason of such increase is the
consumption of Ovaakça Natural Gas Combined-cycle Power Plant to
which Bursagaz has begun to deliver gas supply since November 2012.
Ovaakça has consumed 1,117 mil m 3 gas while this figure increased to
1,733 mil m 3 in 2014.
The number of new subscribers was 42.278 NIU (Number of Individual
Unit) in 2013 which has decreased by %13, declining to 36.803 in
2014. Total number of subscribers in 2013 was 818.522 NIU which
has increased to 855.325 NIU by the end of 2014. The number of new
user which was 50.467 NIU in 2013 has increased to 44.906 NIU by
the end of 2014, 11% lower than it was in 2013 Showing the yearend number of 2013 as 700.201 NIU, total number of gas users has
completed 2014 with a number of 745.107 NIU.
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2011

2012

2013

2014

Net Satışlar

441.227

516.782

579.514

582.853

Net Sales

2011

2012

2013

2014

441.227

516.782

579.514

582.853

5.845

71.518

63.925

72.272

Brüt Satış Karı veya Zararı

5.845

71.518

63.925

72.272

Gross Sales Profit/Loss

Faaliyet Karı veya Zararı

19.408

26.921

11.497

11.612

Operating Profit/Loss

19.408

26.921

11.497

11.612

Dönem Karı veya Zararı

48.476

71.501

45.724

30.863

Period Profit/Loss

48.476

71.501

45.724

30.863

Dönem Net Karı veya Zararı

38.451

57.024

36.293

24.349

Net Period Profit/Loss

38.451

57.024

36.293

24.349

11%

14%

8%

5%

9%

11%

6%

4%

Brüt Kar Marjı (%)

11%

14%

8%

5%

Gross Profit Margin (%)

Net Kar Marjı (%)

9%

11%

6%

4%

Net Profit Margin (%)

Net satışlar 2013 yılında 579 milyon TL gerçekleşmiş olup, 2012 yılına göre
% 12 yükselmiştir. (2012, 516 milyon TL). Diğer taraftan, 2013 dönem net
karı 36 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun neticesinde 2013 yılı için
yaklaşık 9.3 milyon TL kurumlar vergisi tahakkuk etmiştir. 2014 yılında ise net
satışlar 583 milyon TL gerçekleşmiş olup, 2013 yılı ile yaklaşık aynı seviyededir.
(2013; 580 milyon TL). Diğer taraftan, 2014 dönem net karı 31 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir. Bunun neticesinde 2014 yılı için yaklaşık 6.5 milyon TL
kurumlar vergisi tahakkuk etmiştir.

MALİ SİSTEM
Bursagaz, bugün var olan en kapsamlı, en güçlü ve test edilmiş mali muhasebe
paketi olan ve değer yaratma süreçlerindeki ilgili mali işlemlerden kaynaklanan
bütün gerçek zamanlı değerleri izlemeye yardımcı olan, aynı zamanda resmi
raporlama ve yönetim desteği için tutarlı, mutabakatı sağlanmış ve denetlenebilir
defterler ortaya çıkaran, analitik uygulamalar için kaynaklık eden SAP programını
kullanmaktadır. SAP ile bütün şirket içi işletmeyle alakalı işlemlerde tam
anlamıyla entegre olmuş bir ortamdaki performansla ilgili bütün bilgileri en üst
düzeyde izleme ve denetleme imkanı bulmaktadır. Şirketin karlılığının denetimi
de yine SAP ile sürekli yapılabilmektedir. Bursagaz, yasal mali kayıtlarını ‘Tek
Düzen Muhasebe Sistemi’ne uygun olarak düzenlemekte olup; bu kayıtlar aylık
olarak yeminli mali müşavirlik firması (Başaran Nas YMM,PwC) tarafından
incelenmekte ve tam tasdik işlemi yapılmaktadır. Tam tasdik hizmeti, yanlış vergi
uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltmesinin yanı sıra denetim çalışmaları
sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama
fırsatları ile de katma değer sağlamaktadır. Bursagaz, yasal mali kayıtlarının
yanı sıra, uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) uygunluğu
Ernst&Young Global Limited tarafından denetlenen kayıtları tutmakta ve oluşan
raporları ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktadır. Bursagaz’ın da 2013 –
2014 faaliyet döneminde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adlı firma tarafından bağımsız denetimi
gerçekleştirilmiştir.
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x 1000 TL

Net sales were 579 mil TL in 2013 which indicates an increase by 12%
compared to 2012. (2012 516 mil TL). On the other hand, net profit of
2013 was 36 mil TL. Consequently the corporate tax accrued for 2013
was approx. 9.3 mil TL. Net sales in 2014 was 583 mil TL and almost
at the same level with 2013. (2013, 580 mil TL). On the other hand, net
profit of 2014 was 31 mil TL. Consequently the corporate tax accrued for
2014 was approx. 6.5 mil TL.

FINANCIAL SYSTEM
Bursagaz employs SAP as its financial system which is well-known for
being most extensive, strongest and tested accounting software so far
as well as for its ability to monitor all real-time values from relevant
accounting transactions; creating books that are consistent, reconciled
and auditable for official reporting and management assistance, and
as a source for analytic applications. With SAP, all information on
performance of a fully integrated environment for all transaction made
in relation to in-house operating can be monitored and reviewed most
effectively. Also, profitability of the company can be audited by SAP at
all times. Bursagaz keeps its legal financial records according to “Uniform
Accounting System” and such records and books are monthly reviewed and
certified by certified public accountant company (Başaran Nas YMM,
PwC). Full certification ensures the identification and correction of
wrong tax applications as well as added value by means of tax planning
opportunities identified during audits and presented to the management.
Beside the legal financial records, Bursagaz also keeps such records which
are audited by Ernst&Young Global Limited for their conformance with
international financial reporting standards (UFRS) and share the reports
thereof with relevant agencies and institutions. The audit of 2013-2014
financial period of Bursagaz has been performed by an independent
accounting firm called Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Şirketi.
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BABIL’IN ASMA BAHÇELERI
BABEL’S HANGING GARDENS

Babil’ in Asma Bahçeleri, Babil Kralı �mparator 2. Nebukadnezar tarafından, memleketinin
yeşil tepelerini ve vadilerini özleyen eşi Kraliçe Amytis için oluşturulmuştur.
�mparator 2. Nebukadnezar “The Marvel of the Mankind (�nsanlık Harikası)” olarak bilinmiş
hale gelen büyük sarayı da inşa ettiren kişidir. Babil’in Asma Bahçeleri bazı tasvirlerde,
romantizmin ütopik simgesi olarak gösterilir.
Bursagaz; dünya tarihindeki belki de ilk çevrecilik girişimi olan Babil’in Asma
Bahçeleri’nde olduğundan çok daha büyük bir dikkatle toplumsal iletişim stratejisine,
insan sağlığına ve güvenliğine önem vermektedir. Şirket kültürünü de yardımseverlik,
fikir paylaşımı, paylaşılan fikirleri önemseme üzerine kurup; başarı odaklı bir hedefe
yürümektedir.
Babel’s Hanging Gardens was built by the empire Nebuchadnezzar II, the King of Babylonia,
for his wife Queen Amytis who longed for the green hills and valleys of her home country.
The Empire Nebuchadnezzar II is the man who also built the grand palace which later came
to be known as “The Marvel of the Mankind”. Babel’s Hanging Gardens are depicted in some
paintings as the utopic symbol of romanticism.
Bursagaz has adopted a sensitive and conscious environmentalist concept with a much
more important care than there was in the Babel’s Hanging Gardens, probably the first
environmental initiative in the world. In order to leave behind a more liveable world for
future generations…

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
Çevresel Duyarlılık

B

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Environmental Sensitivity

ursagaz, özelleştirme sürecinin ardından başlayan yapılanmasında,
öncelikli olarak enerji alanında yer alan bir şirket olmanın verdiği
özeni göstermek amacıyla çevre yönetim sistemleri üzerinde
çalışmalar başlatmıştır. 2005 yılında aldığı ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi kapsamında tüm aktivitelerini; çevresel etkisini azalan,
kirlenmeyi önleyen ve doğal kaynakların korunmasını teşvik eden bir
sorumluluk bilinci ile gerçekleştirmektedir. Günümüzde en iyi ve kaliteli
ürün üretmek ile müşteri memnuniyeti artık tek başına yeterli değildir.
Artan sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci, bir ürünü nasıl ürettiğinizi
de sorgulamaktadır. Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği, çevresel
felaketlerin artan ciddiyetlerle gündeme geldiği günümüzde, bireyler ve
devletlere olduğu kadar sanayi kuruluşlarına da sorumluluklar düştüğünün
bilincindeyiz. Kaynakların sürekli olmadığının farkında olup, gelecek
nesillere yaşanabilir, doğal kaynakları olan bir dünya bırakabilmek için
sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bursagaz çevresel etki yönetim
hiyerarşisi kapsamında atıklarını azaltma, tekrar kullanım, geri dönüşüm,
enerji geri kazanımı ve bertaraf yöntemlerini gerçekleştirmekte olup
mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmektedir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; özünde doğal kaynak kullanımının
azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye
indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim
modelidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarını 2005
yılında sertifikalandırmış olan Bursagaz, şirket bünyesinde kurduğu
sistemin sürekliliğini sağlamaktadır. Her yıl çevre risk analizlerini
gerçekleştirerek çevre yönetim programını oluşturan Bursagaz’ın çevresel
yönetim anlayışının en önemli bölümünü atık yönetimi ve çevre izinleri
oluşturmaktadır.
Bursagaz bünyesinde atıkların bertarafı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca
belirlenmiş olan; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü
Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin
Yönetmelik kapsamındaki metodlara göre yapılmaktadır. Bursagaz’da
atıklar 7 farklı alanda kategorize edilmiştir. Tehlikeli atıklar, elektronik
atıklar, metal atıklar, ambalaj atıkları, atık piller-aküler, atık yağlar ve tıbbi
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ursagaz, in it’s settlement that started after the privatization process,
it initiated works on environmental management systems in order
to show care of being a company situated primarily in the energy
field. Within Environmental Management System, it performs
all activities with sense of responsibility which; reduces the environmental
effects,prevents pollution and stimulates natural resources usage.
Today, to produce best quality products with the customer satisfaction alone
is no longer sufficient. Increasing social and environmental responsibility
awareness also questioned how you produce a product.
Today, depletion of our natural resources rapidly, came up with the increasing
severity of the environmental catastrophes, we are aware that responsibility falls
of industrial organizations as far as individuals and the government. By being
aware that resources are not sufficient, continuous improvement work is liveable
being performed in order to leave a world to future generations which is livable.
Bursagaz fulfills the requirements of legislation by performing waste reduction,
reuse, recycling, energy recovery and disposal methods within the scope of
environmental management hierarchy.
The ISO 14001 Environmental Management System; is a management model
established in the base of risk analysis which aims to reduction of natural
resources usage, minimize damage to soil, air, water.
Bursagaz certified of ISO 14001 Environmental Management System
applications in 2005, ensures the continuity of the system is set up within
the company. Bursagaz that creates environmental management program by
performing environmental risk analysis, waste management and environmental
license, constitutes the most important part of its environmental management
approach.
Disposal of waste in within Bursagaz is performed according to methods
determined by the Ministry of Environment and Urbanization, within the
scope of Regulation on Control of Solid Waste, Regulation on Control of
Hazardous Waste,Regulation on Control of Waste Electrical and Electronic
Equipment ,Regulation on Control of Waste Batteries and Accumulators,
Regulation on Control of Packaging Waste, Regulation on Waste Management
General Principles. In Bursagaz wastes are categorized in 7 different areas.
Hazardous wastes, electronic wastes, metal wastes, packaging wastes, waste

atıklar olarak sınıflandırılan atıklar Gürsu ve Hamitler istasyonlarında
bulunan geçici atık depolama sahalarında depolanmaktadır. Atık kirli
filtreler 2013 yılında bakım planlaması kapsamında yılın sonlarına doğru
oluşmaya başlamıştır ve 2013 yılında stokta tutularak 2014 yılında bertarafı
sağlanmıştır. Absorban filtreler doğrudan gaz ve gaz içindeki kompozit
bileşenlere temas ettiğinden tehlikeli atık sınıfındadır ve geri dönüşümü
mümkün değildir. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre tehlikeli
atıklar depolama alanında 6 aydan fazla depolanamamaktadır. Bu sebeple
yılda iki defa tehlikeli atıklar bakanlık tarafından lisanslı bertaraf firmasına
teslim edilmektedir. 2014 yılında toplam atık miktarının % 8’i tehlikeli
atıklardan oluşmaktadır.
Bursagaz bünyesinde atık metal sayaçlar oluşmakta ve atık sayaçlar geri
dönüşüme gönderilmektedir. 2014 yılında atık metal sayaçların geri
dönüşümünden 31.447,14 TL kazanç sağlanmıştır. Doğalgaz ürününün
yapısı itibariyle paketlenmemesi nedeniyle herhangi bir ambalaj atığı
oluşmamaktadır. Bursagaz bünyesinde oluşabilecek ambalaj atıkları
satın alınan sayaç, diğer malzemelerin karton atıklarından ve ofiste
çıkan ambalajlardan oluşmaktadır. Ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı
olarak ambalaj atığı kutularında biriktirilip geri dönüşüm firmasına
gönderilmektedir. 2014 yılının sonunda oluşan elektronik atık, atık yağ,
akü, kompozit atık, kurşun, tıbbi atık tehlikeli atık sınıfına girmekte olup
stokta tutulmakta ve 2015 yılının başında bertarafı sağlanacaktır. Her türlü
atık ve artığın, toprağa ve suya zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve ilgili
mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan
veya dolaylı biçimde toprağa verilmesi, depolanması engellenmekte, bu
kapsamda aylık çevre saha gözlemleri yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Bursagaz Çevresel Etki Yönetim Hiyerarşisi
1. ÖNLEME Çevresel etkinin oluşumuna izin verilmeden önlenmesi.
2. AZALTMA Etkinin kaynağında azaltılması.
3. TEKRAR KULLANIM Çevresel etki sonucu oluşan ve tekrar kullanımı
mümkün olan kısmın proses içinde tekrar kullanımının sağlanması,
teşvik edilmesi.

4. GERİ DÖNÜŞÜM Oluşacak etkinin geri dönüşüm yöntemleri ile
değerlendirilmesi.

5. ENERJİ GERİ KAZANIMI Oluşan atık vb.’nin enerji geri kazanımı
amacı ile geri kazanım tesislerine yönlendirilmesi.

6. BERTARAF Çevresel etki sonucu oluşan ve nihai bertaraf işlemi
gerektiren kısmın yetkili firmalara verilmesi.

batteries and accumulators, waste oil and medical waste are being stored in
temporary waste storage areas located in Gürsu ve Hamitler stations.
Dirty waste filters began to emerges within the scope of care planning towards
the end of the year in 2013 and by keeping in the storage, it’s disposal was
ensured. Absorbent filters are classified in hazardous waste because of their
in direct contact with the gas composite components in gas and its recycle is
impossible. According to the Regulation on Control of Hazardous Waste, wastes
can’t be stored in the storages more than 6 months. Therefore, hazardous wastes
shall be delivered to licenced disposal firm two times in a year by the ministry.
In 2014, %8 amount of total wastes was consisted of hazaordous wastes. Waste
metal within Bursagaz waste metal counters are consisted of and waste counters
is sent for recycling. In 2014, the profit of 31.447,14 TL was gained from
waste metal counters recycling.
As a result of inadequate packing structure of natural gas product, there is no
any packaging waste. Packaging wastes that may occure within Bursagaz consist
of cardboard of purchased counters, and other waste materials and packaging
in the office. Packaging waste is sent to recycling company, by collected in
packaging waste box separate from other waste. Electronic waste, waste oil,
batteries, composite waste, lead, medical waste which consisted in the end of
2014 shall be kept in the storage because of being classified as hazardous waste
and be disposed in the beginning of 2015. All kinds of waste and residues to
be buried, stored direct or indirect, in a manner of damage to soil and water,
on contrary to the standards and procedures set out in the Environmental Law
and relevant legislation are prevented, monthly environment site observations
are performed and reported within this scope.

Bursagaz Environmental Impact Management Hierarchy
1. PREVENTION to prevent without permission to the formation of
environmental impact.

2. REDUCTION reduction of effect in it’s source.
3. REUSE to ensure the re-use and stimulated of a part which formed as
consequences of the environmental impact and re-use possible.

4. RECYCLING to evaluate the effect will be formed, with recycling methods.
5. ENERGY RECYCLING Directing the resulting waste, etc. to recycling
facilities with the aim of energy recovery.

6. DISPOSAL to be given of the part that consisted as a result of the

environmental impact and required final disposal, to the authorized
companies.
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Toplumsal Duyarlılık

Social Awareness

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

Social responsibility occures as a result of operational managements fulfilling
their required obligations for an better society in long term beyond their legal and
economical targets. Today, because of increasing of the importance of operational
managements day to day and being an irresistable institution in the society, they
have to undertake some responsibilties. Social responsibilities of operational
managements together with their moral values shoud be increased gradually
and the understanding of increasing principle human happiness and welfare
should take a part in operational managements. Therefore, Bursagas reveals
different types of startegies and projects regarding solutions of social problems and
development of modern life standarts.

İşletmelerin birçok amaçlarının yanında toplumsal sorumluluğun yeri,
işletmenin değer ve yargıları ile birlikte toplumun amaçları, normları ve değerleri
diyalektik zaman içinde sürekli olarak değişen ve şekillenen birer yapıya sahiptir.
İşletmenin içinde faaliyetlerini sürdürdüğü yasal, ekonomik ve sosyal çevrelerin
sınırları kesin olarak belirlenmiştir. Bir işletmenin veya sistemin faaliyet alanı tek
bir noktadan ziyade, belli bir yer kapladığı için her işletme veya sistem bu yerin
sınırları içinde kendi faaliyet politikasını tespit etmekte belirli bir bağımsızlığa
sahiptir. Bursagaz bu bağımsızlık alanını topluma karşı sorumluluklarını
yerine getirerek kullanmakta; spor, sağlık, bilgilendirme, toplumsal farkındalık
yaratma, eğitim, kültür, sanat alanında gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetleri
toplumsal duyarlılık prensibi ile gerçekleştirmektedir.

In addition to many responsibilities, of enterprises, their position in social
responsibility, the enterprise’s valve and judgment along with society’s goals, norm
and values have constantly changing and evolving structure in dialectic time.
The borders of legal, economical and social environments which the operational
management continous it’s activities in, have been determined. Because the
activity area of an operational management occupies a certain area more than
one point, each operational management has certain independency to determine
own activity policy in borders of this area. Bursagaz uses this area by fulfilling
its responsibilities to society; performs all activities in the areas of sports, health,
information, social awareness creation, education, culture, art with social
awareness principle.

Etik Kurallar

Codes of Conduct

Bursagaz “Yaşayan Değerlere Uyum Sağlama” stratejik amacı ile çıktığı değişim
yolunda “Kurumsal Kültür” anlayışını oluşturmak için etik prensiplerini,
şirketin değerleri ile eşleştirmektedir. Bursagaz’ın etik değerlerini, ilkelerini,
standartlarını ve bağlı davranış normlarını oluşturan Etik Yön uygulaması,
her bir paydaş için şirketin davranışlara karşılık vereceği yönetim tarzını
belirlemektedir. 6 farklı etik yön ve buna bağlı 14 bağlı prensipten oluşan
sistem, her bir prensip için bir yönetim anlayışını da kapsamaktadır. Bursagaz
şirket bünyesinde vizyon, misyon ve değerler bütünleştirmiş olduğu bu sistemi
destekleyen EWE Davranış Kodeksi’ni de rehber olarak kullanmaktadır.
Toplamda 11 bölümden oluşan kodeks; davranış kodu ile uyumluluk,
EWE’nin değerleri ve prensipleri, çevreyi ve doğayı koruma, adil rekabet ve
yasal düzenlemeler, operasyonel işleyişle bütünleşme, iş ortakları ile anlaşma
(Kamu otoriteleri, politik partiler ve memurlarla anlaşmalar, davetler ve
hediyeler, bağış ve sponsorluk faaliyetleri), adil ve güvenli çalışma koşulları,
çıkar çatışmasından kaçınma, şirket varlıklarını koruma, veri güvenliği ve hassas
bilgilerin iyileştirilmesi, piyasa talepleri ile uyumu kapsamaktadır. Birleştirilmiş
şirket kültürü yaklaşımını destekleyen bu uygulama; adil çalışma şekillerinin,

Bursagaz matches its ethical principles with the company’s values in order to create
“Institutional Culture’’ understanding in a way of changes in which it takes the
road with its strategic purpose of purpose of ‘’Compliance to the Living Values”.
Ethical Aspects application that constitutes Bursagaz’s ethical values, principles,
standards and rules of conduct determines the management style the company
that response to behaviors for each shareholder.The System which consists of 6
different ethical aspects and 14 dependent principles connected to this, includes
an understanding of management for each principle. The vision, mission and
values within Bursagas uses the EWE Behaviour Codex that as a guide which
supports this system that has been integrated. The codex consisting of 11 parts
in total includes; compliance with the code of conduct, values and principles of
EWE, environment and nature protection, fair competition and legal regulations,
integration of operational functioning, agreeing with partners(agreeing with
public authorities, political parties and officials, invitations and gifts, donation
and sponsorship activities),fair and safe work conditions, avoid from conflict
of interests, protection of company’s holdings, improvement of data safety and
sensitive data, compliance with market demands. The application that supports

sorumlu ve proaktif yönetim anlayışının ve girişimci, verimli aktivite yönetimi
yaklaşımının bir bütününü oluşturmaktadır.
Bursagaz Kurumsal Yönetişim Yaklaşımı’nın bir parçası olan etik yönetim;
organizasyonel yapısı itibarıyla şirket bünyesinde tanımlanmış Uyum
Yöneticisi ve Yaşama Saygı Komitesi tarafından yürütülmektedir. Yaşama Saygı
Komitesi’nin de bir üyesi olan Uyum Yöneticisi, kodekse ve etik yönetim
prensiplerine ilişkin konuların uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması
konusundaki sorumlulukları yürütmektedir. 2013 yılında kurulan Yaşama
Değer Komitesi aynı zamanda yönetim takımının yetkisi ile şirket bünyesinde
etik davranışın bir şirket kültürüne dönüştürülmesi konusundaki görevleri
yerine getirmektedir. 5 kişiden oluşan komitede hukuk temsilcisi (uyum
yöneticisi), danışman ve tarafsızlığı çalışanlar tarafından kabul edilmiş 2
Bursagaz personeli ve insan kaynakları yöneticisinden oluşmaktadır. Komitenin
en önemli özelliği işlerinden tamamen bağımsız görev tanımları ve tarafsız
değerlendirme yapabilme yetkelerinin olmasıdır.

Yardım ve Bağışlar
Bursagaz sağlamış olduğu mali destek ile kurumsal bağışçılığı ve bağışçılık
kültürünü teşvik etmek, bağışçılığı çerçeveleyen yasal ve mali altyapıyı
geliştirmek üzere bir takım projeler başlatmıştır. Bulundukları bölgelerde
kamusal faydayı ilerletmek için sosyal yatırım yapmayı düşünen Bursagaz
bağışlarını, en etkili şekilde kullanabilmek için bölgesel araştırmalar
gerçekleştirmektedir. Bursagaz Eğitim Gönülleri Derneği tarafından yapılan
bu araştırmalar, kumbaralaştırılmış yardım ve bağışların dağıtılmasında rehber
rol oynamaktadır. Bursagaz ayrıca kaynak geliştirmede etkili ve yenilikçi araçlar
kullanan, bağışçılara çeşitli bağış seçenekleri sunan bir yapıya sahiptir. Bursagaz
bu kapsamda, vakıf ve bireylerin farklı bağışçılık uygulamalarını da incelemekte
ve elde ettiği verilerle bağışçılığı özendirici faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Eğitim
Bursagaz, kişisel eğitimin, toplumları geliştirdiğine inanan bir anlayışla
yönetilmektedir. Bu nedenle kişisel eğitimi hem şirket içerisindeki bireylere
hem de şirket dışındaki bireylere özendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Bursagaz, personelin ihtiyaç duyduğu veya insan kaynakları tarafından tespit
edilen eğitimleri plan dahilinde organize etmektedir. Aynı titizlikle toplumsal
ihtiyaçları da tespit ederek gerekli eğitimlerin düzenlenmesinde bazen sponsor,
bazen eğitimci, bazen de katılımcı rol üstlenmektedir. Katılmış olduğu söyleşiler,
Bursagaz personeli tarafından çevre ile ilgili ve mesleki konularda okullarda
verilen eğitimler, yıl içerisinde müşteri hizmetleri personeli tarafından ilk ve
orta dereceli okullarda düzenli olarak geliştirilen eğitim programları Bursagaz’ın
eğitime karşı sorumluluğunu gösteren verilerin başında gelmektedir.

approach of integrated company culture constitues the whole of; fair work types,
responsible and proactive management understanding, and entrepreneurial,
productive activity management approach. Ethical management that is a part of
the Bursagaz Institutional Management Approach is conducted by; Compliance
Manager and Respect Life Committee as has been defined in the company with
its organizational structure. The Compliance Manager which is also a member
Respect Life Committee conducts the responsibilities of evaluating compliance of
subjects regarding codex and ethical management principals and reporting. The
Value to Life Committes established in 2103, performs its duties concerning the
returning of an ethical behavior to a company culture with the authorization
of management team. The committee consists of 5 people who that are legal
representative(complience manager), consultant and 2 personel of Bursagaz who
have been impartiality accepted by employees. The most significant propert of the
committee is to have an authorizations, of making completely independent duty
definitions and impartial evaluations.

Aid and Donations
Bursagaz has started some projects with its financial support in order to stimulate
culture of donation and donation culture, to develop legal and financial bases
surrounding donation. Bursagaz thinking to make social investment in order to
increase social benefit, performs regional researches in order to use its donations
in the most effective way. This research that is conducted by Bursagaz Education
Volunteers Association, plays guiding role of distribution of aids and donations
in money box. Besides Bursagaz has a structure using effective and innovatory
vehicles in developing resources, offering a variety of donation options to donors.
Within this scope, Bursagaz also examines different donatory applications of
individuals and foundations, and performes activities stimulating donatory with
datas have been achieved.

Education
Bursagaz is being managed with an understanding that individual education
developes the societies. Therefore, promotional activities of individual education
both to individuals in company and outside company are performed. Bursagaz
organizes trainings, which the staff required or determined by human resources,
within the plan. In order to organize the required educations by determining
the social needs with the same diligence, it undertakes a role as sometimes
sponsors, sometimes educator and sometimes participants. The interviews
that it participated in, educations given schools concerning environment and
occupational issues by Bursagaz staff, education programs in elementary and high
schools developed regularly by customer relations staff in a year, comes to the front
of data showing the responsibility of Bursagaz for education.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY APPROACH

Ç

alışma ortamının güvenini sağlayan en önemli olan unsur,
çalışanların gerçekleştirdikleri operasyonlarda kendilerini
destekleyen bir şirketin varlığına inanmalarıdır. Bursagaz bu bakış
açısıyla çalışanları arasında iş sağlığı ve güvenliği bilincini 		
yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Bursagaz, 2005 yılında sertifikalandırdığı OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarını, tüm lokasyonlarını kapsayacak
şekilde yapılandırmış olup; kurum içerisinde oluşturduğu hem büro alanından
hem de saha alanından temsilcilerin katılım gösterdiği, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu yapısı ile uygulamalarını yaygınlaştırmaktadır. Kurul içerisinde 2011,
2012, 2013 yıllarında 13 erkek çalışan 2014 yılında ise 8 erkek ve 1 kadın
çalışanın görev aldığı bir yapı oluşturulmuştur.
Kurul genel yapısı itibariyle haftalık saha ziyareti planları ile uyumluluğu
değerlendirerek, iyileştirici, düzeltici ve önleyici eylemlerin hayata geçirilmesi
için planlamalar yapılmaktadır. Komitenin başkanlığı 4 yıllık süreç
içerisinde üst yönetimi temsilen Teknik Genel Müdür Yardımcısı tarafından
yönetilmektedir. İlgili birim yöneticileri, çalışan temsilcileri, tedarikçilerden
temsilciler ve A Sınıfı İş Güvenliği uzmanının katılım sağladığı çalışmanın
temel amacı şirket içerisinde iş sağlığı ve güvenliği bilincine ilişkin faaliyetlerin
yayılımının sağlanarak, uygulamaya olumlu yansımaların sağlanmasının garanti
altına alınmasıdır. OHSAS 18001 ve yasal mevzuata ilişkin gerekliliklerin de
ötesinde hayata geçirilen faaliyetler ile çalışma ortamının güvenliğini sağlayan
Bursagaz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, her ay önceden belirlenmiş günlerde
toplantı gerçekleştirerek, aylık saha ziyareti planını yapmakta ve ekip içerisinde
görev dağılımını gerçekleştirmektedir.

Bursagaz has structured their OHSAS 18001 Occupational Health and
Safety management system applications that they certified in 2005 so that
it includes all their locations, and expands their applications through
their Occupational Health and Safety Committee organization where the
representatives at the company from both the office and also the site are
involved. 13 male employees were involved in the Committee in 2011,
2012 and 2013. In 2014 the committee consisted of 8 males and 1 female
employee.
In general, the committee makes weekly site visits to assess compliance with
the regulations, and has generated plans to apply, corrective and preventive
actions. The chairman of the committee has been the vice technical general
manager representing the senior management for the period of 4 years,
and the primary objective of the committee where the concerned unit
managers,employee representatives, supplier representatives and Class A
Occupational Safety specialist is involved to expand the operations with
respect to raising the occupational health and safety at the company and to
ensure the positive reflection of this on the application. An Occupational
Health and Safety Annual report is published at the end of each year and the
operations performed at the company are distributed under awareness-raising
efforts.

Her saha ziyareti sonrasında saha ziyareti raporu oluşturularak, ay içerisinde
elde edilen bulgular kurul toplantısında değerlendirilerek aksiyon planı
oluşturulmakta ve faaliyetler önceliklendirilmektedir.

Bursagaz delivers trainings and special seminars to raise the awareness of
occupational health and safety, and shares their videos and banner works in
visual terms with their employees.

Her yıl A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı eşliğinde risk analizleri tüm
bölümler için gerçekleştirilmekte, hiyerarşi skalasında önlemler belirtilerek
önceliklendirilmekte ve İş Sağlı ve Güvenliği Programı oluşturulmakta ve
yayınlanmaktadır.

In the system where the suggestions for Occupational Health and Safety
are also taken into consideration, 5 suggestions in 2011, 6 suggestions in
2012, 7 suggestions in 2013, and reached a total of 24 suggestions in 2014
including the suggestion system specially installed for occupational health
and safety, were delivered by the employees, and feedback for each suggestion
was given by the committee.

Yıl sonunda oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyet Raporu, şirket
bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler, bilinçlendirme çalışması kapsamında
yayınlanmaktadır. Bursagaz iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaygınlaştırmak için
her yıl eğitim ve özel seminerler gerçekleştirmekte, görsel anlamda videoları ve
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T

he most important thing that enables safety of the working
environment is that the employees believe in the presence of
a company supporting them in the operations they carry out.
Bursagaz aims to raise awareness of occupational health and safety
among their employees from this perspective...”

The awareness of occupational health and safety has been raised in the
strategic plan to prevent accidents in the future at the company, and the

afiş çalışmalarını çalışanlar ile paylaşmaktadır. İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili
önerilerin de değerlendirildiği sistemde; 2011 yılında 5, 2012 yılında 6 ve 2013
yılında iş sağlığı ve güvenliğine özel kurulan öneri sistemi de dahil olmak üzere
7 adet öneri çalışanlar tarafından verilmiş, bu önerilerin adetleri 2014 yılında
24’e ulaşmıştır.
Tüm öneriler kurul tarafından değerlendirilmekte ve öneri sahiplerine geri
dönüşleri yapılmaktadır. Şirket bünyesinde gelecekte kazaların önlenmesi
amacıyla, stratejik planda iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırarak uygulamalar
geliştirmek stratejik amacı kapsamında faaliyetler orta ve uzun vadede
planlanarak çalışanların ölümlü, ağır yaralı ve hafif yaralı kazalara maruz
kalmamaları için gerekli tedbirler alınmış olup; bu alandaki en etkin örnek
Nilüferköy yerleşke ve yeni Genel Müdürlük binasında yapım aşamalarında
hayata geçirilen yerleşim uygulamalarıdır.
2014 yılında herhangi bir iş kazasının yaşanmadığı Bursagaz’da çalışan
sağlığını ön planda tutan “Dumansız Kampüs” uygulaması ile çalışanların
sigarayı bırakmaları da desteklenmektedir. Saha ya da büro alanında meydana
gelen ya da gelecek her iş kazası ya da ramak kala olayı, Yönetim Sistemleri
bünyesinde yayınlanmış olan raporlama formatlarına işlenerek devletin ilgili
kurumlarına yasal mevzuatlarda belirtilen süreler içerisinde iletilerek, işlemlerin
gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
Her olay; yılsonunda Sağlık Birimi ve İnsan Kaynakları Birimi tarafından
raporlanmasının yanında, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyet Raporuna da
eklenmektedir. Bursagaz saha imalatı ve gazlı, yüksek basınçlı ortamda çalışma
şartlarının bulunduğu bir operasyonu yönetiyor olması nedeniyle, yüksek risk
grubu kapsamında değerlendirilmekte ve bu alandaki iyileştirmeleri optimum
düzeyde yönetmek amacıyla, çeşitli bilinçlendirme faaliyetlerini hayata
geçirmektedir. 2011 yılında kişi başı 4,64 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
sağlanırken, 2012 yılında 5,32 ve 2013 yılında 5,11 saat eğitim sağlanmıştır.
Bu eğitimlerin yanında her yıl çalışan paylaşım toplantılarında tüm tedarikçi
çalışanlarının da katılımıyla A Sınıfı İş Güvenliği uzmanı tarafından seminer
gerçekleştirilmektedir.
Eğitimlerin tamamında çalışanların bütünü dikkate alınmış, pozisyon, çalışma
sahası ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara eğitim olanakları
sunulmuş ve eğitimi tamamlamaları sağlanmıştır. Bursagaz’ın toplumsal
bilinçlendirme anlamında iş sağlığı ve güvenliği, aynı zamanda çalışan sağlığı
adına dış e bültenin her sayısında sağlık köşesinde bilgilendirme yapılmakta,
saha ziyaretlerinde bölgede oturan halk, çalışmanın güvenlik koşulları
konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin çalışanlarının bağlı olduğu bir işçi
sendikası bulunmadığından bir toplu iş sözleşmesi de bulunmamakta olup, bu
kapsamda iş sağlığı ve güvenliğini kapsayan ayrı bir sözleşme bulunmamaktadır.
Bununla birlikte alt işveren sözleşmelerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
koşullar belirtilmiştir ve saha ziyaretleri ile uygunluğu denetlenmektedir.

operations have been planned for the midtem, and longterm with the
strategic objective to develop applications, and the necessary measures have
been taken for the employees not to be exposed to the accidents involving
death, serious or moderate injuries. The most effective example for this is
the location application implemented during the construction jobs at the
Niluferkoy location and at the new Head Office building. In 2014, there has
been no occupational accident in Bursagaz, and the “Smoke-Free Campus”
Project helps Bursagaz employees quit smoking to further protect their health.
Each industrial accident or near-miss event that has occured, or would occur
within the site or office area are recorded in the reporting formats issued at
the Management Systems, and sent to the concerned government authorities
within the periods as specified in the legal regulations, and the transactions
are enabled to be performed. Each event is reported by the Health Care
Unit and Human Resources unit at the end of the year, and also, added to
the annual report of Occupational Health and Safety. As Bursagaz conducts
an operating including site installation and working conditions within a
gaseous and high-pressure environment, they are considered to be involved
in high-risk group, and implement various awareness raising operations to
manage the improvements within this field at an optimum level. While 4,64
hour Occupational Health and Safety training per employee was delivered in
2011, 5,32 hours of training was delivered in 2012, and 5,11 hour training
was delivered in 2013. In addition to these trainings, a seminar is held by
a Class A Occupational Safety specialist at the employee exchange meetings
every year with the participation of all supplier employees. In all these
trainings, all of the employees were taken into consideration, and training
opportunities were provided for all the employees and they were enabled
to complete these trainings without any position, working site and gender
discrimination.
Information is provided in the health column in every issue of the e-bulletin
for the purpose of occupational health and safety and also employees’ health
to raise the social awareness at Bursagaz, and during the site visits, the
people living within the region are also informed about the safety conditions
of the jobs. As there is not any labor union where the employees of the
company are a member, there are collective labor agreements, and in this
sense, there are separate contract including the occupational health and
safety. However, the conditions regarding the occupational health and
safety are specified in the subcontractors’ contracts, and their compliance is
inspected through the site visits.
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İSG Eğitimleri

2013

Kişi/Saat

2014

Kişi/Saat

2013

2014

Person/Hour Person/Hour

375

0

Fire Extinguishing Training

375

0

İlkyardımcı Yenileme Eğitimi

0

126

First Aid Renewal Training

0

126

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

585

761

Basic Occupational Health and Safety

585

761

Teknik Emniyet

1*

119

Technical Safety

1*

119

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

0**

0

C Class Work Safety Specialist Training

0**

0

İş Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi

22

21

Work Safety Committee Members Training

22

21

Temel İlkyardım Eğitimi

28

260,5

Basic First Aid Training

28

260,5

Temel Trafik Eğitimi

240

240

Basic Traffic Training

240

240

Kontrolsuz Gaz Çıkışlarına Müdahale

14

28

Response to Uncontrolled Gas Output

14

28

Solunum Setleri ve Tam Yüz Maskesi Kullanımı

90

21

Usage of Respiratory Sets and Full Face Mask

90

21

Acil Durum Ekipleri Bilgilendirme Eğitimi

0

10

Emergency Team Information Training

0

10

Yüksekte Çalışma Eğitimi

0

196

Training for workers aloft

0

196

2013

2014

Yangın Söndürme Eğitimi

** 2013 yılında verilen İSG uzmanlığı konusunda 3 çalışan sınava girmiştir.
* 2013 yılında verilen 1 adet teknik emniyet İSG seminerinde tüm çalışanlara verilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Performansı

* 1 unit of technical safety training in 2013 was provided for all personnel in OHS seminar.
** 3 employee took exam about OHS specialisation provided in 2013

2013

2014

Kişi/Saat

Kişi/Saat

Occupational Health and Safety Performance

Person/Hour Person/Hour

Toplam İlk Yardım Kapsamında Tedavi Edilen İş Kazaları Sayısı (Bursagaz)

1

1

Total Number of Occupational Accidents Treated within the scope of First Aid

1

0

İlk Yardım Kapsamında Tedavi Edilen İş Kazaları Sayısı (Bursagaz) Erkek

1

1

Number of Occupational Accidents Treated within the scope of First Aid Male

1

0

İlk Yardım Kapsamında Tedavi Edilen İş Kazaları Sayısı (Bursagaz) Kadın

0

0

Number of Occupational Accidents Treated within the scope of First Aid Female

0

0

Toplam Kaza Sıklık Oranı (Bursagaz)

0

0

Total Accident Frequency Rate

0

0

Kaza Sıklık Oranı (Bursagaz) Erkek

0

0

Accident Frequency Rate Male

0

0

Kaza Sıklık Oranı (Bursagaz) Kadın

0

0

Accident Frequency Rate Female

0

0

Toplam Meslek Hastalığı Oranı (Bursagaz)

0

0

Total Occupational Disease Rate

0

0

Meslek Hastalığı Oranı (Bursagaz) Erkek

0

0

Occupational Disease Rate Male

0

0

Meslek Hastalığı Oranı (Bursagaz) Kadın

0

0

Occupational Disease Rate Female

0

0

Toplam Kayıp Gün Sayısı

14

14

Total Number of days lost

14

0

Kayıp Gün Sayısı Erkek

14

14

Number of days lost Male

14

0

Kayıp Gün Sayısı Kadın

0

0

Number of days lost Female

0

0

Toplam Kayıp Gün Oranı (Bursagaz)

25,21

25,21

Total Rate of Lost Day

25,21

0

Kayıp Gün Oranı (Bursagaz) Erkek

25,21

25,21

Rate of Lost Day Male

25,21

0

Kayıp Gün Oranı (Bursagaz) Kadın

0

0

0

0

Toplam Devamsızlık oranı (Bursagaz)

6,09

6,09

Total Absence rate

6,09

0

Devamsızlık oranı (Bursagaz) Erkek

6,09

6,09

Absence rate Male

6,09

0

Devamsızlık oranı (Bursagaz) Kadın

0

0

Absence rate Female

0

0

Toplam Yaralanma Oranı (Bursagaz)

0

0

Total Rate of injury

0

0

Yaralanma Oranı (Bursagaz) Erkek

1.78

1.78

Rate of injury Male

1.78

0

Yaralanma Oranı (Bursagaz) Kadın

0

0

Rate of injury Female

0

0

Meslek Hastalığı Sayısı (Alt İşveren Dahil) Erkek

0

0

Number of Occupational Disease (Including Subcontractor) Male

0

0

Toplam Ölümlü Kaza Sayısı

0

0

Total Number of fatal accidents

0

0

Ölümlü Kaza Sayısı

0

0

Number of fatal accidents

0

0

Mevcut Değil

Mevcut Değil

Reason of fatal accidents

N/A

N/A

Ölümlü Kaza Nedeni
*Türkiye’de kayıp gün kayıp iş günü üzerinden hesaplanmaktadır.
*1.000.000 saat başına düşen yaralanma oranıdır
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ISG Trainings

Rate of Lost Day Female

*Lost days in Turkey calculated on the lost work days.
*1.000.000 is injury rate per hour.

360° İLETİŞİM
360 DEGREE COMMUNICATION
Paydaş Memnuniyeti

Shareholder Satisfaction

Bursagaz; hizmete geçtiği günden itibaren ‘Müşteri Memnuniyeti’
odaklı hizmetiyle paydaşlarının beklentilerini en üst düzeyde karşılamak
için, müşterilerinden gelen geri bildirimleri kullanarak, memnuniyet
düzeyi ölçümlemesini gerçekleştirmektedir. Bu geri bildirimlerle yeni
projeler üreterek, daha yüksek hizmet kalitesi sunmayı hedeflemektedir.
Müşteri, çalışan ve toplum odaklı çalışmalarında sinerji yaratarak her
geçen sene artan performans ve memnuniyet parametreleriyle, sektörde
büyük ilerlemeler kaydetmektedir. Her sene gerçekleştirilen Evsel
Müşteri Memnuniyet Araştırması kapsamında bireysel, ticari ve resmi
kullanıcılarının; Sanayi Müşteri Memnuniyet Araştırması kapsamında
serbest ve serbest olmayan sanayi kullanıcılarının; Toplumsal Fayda
Araştırması ile odalar, birlikler, tedarikçiler işbirliği ile gerçekleştirilen
toplumun farklı kesimlerinin algıları elde edilmekle birlikte, Çalışan
Memnuniyet Araştırması ile Bursagaz personelinin algılama düzeyi
ölçülmektedir. Son derece şeffaf yapılan uygulamada kullanıcılar,
kendi şifreleriyle sisteme giriş yapmakta, bölüm ve isim sorgulaması
olmamaktadır. Bursagaz çalışanlarının aynı zamanda kurum kültürüne
bağlılığını ölçümleme amacıyla Great Place to Work Araştırması bağımsız
olarak gerçekleştirilmektedir. Bu araştırma sonucunda elde edilen Güven
İndeksi, çalışan bağlılığı düzeyinin en önemli göstergelerinden biridir.

Bursagaz; from the day of service to meet it’s shareholder’s expectations
at top level with it’s service focused on ‘’Customer Satisfaction’’, it is
realizing satifaction level measure by using feedbacks from customers.
It is targeting to provide service with higher quality by producing new
projects with feeedbacks. By creating snergy in it’s customers, employees
and public focused works, it’s making a great progress in the sector with it’s
performance and satisfaction parameters increasing each year. Within the
scope of Universal Customer Satisfaction Research performed every year, it’s
individual, commercial and official user’s; within the scope of Industrial
Customer Satisfaction Research, it’s free and non-free industrial users; with
Research of Social Benefits performed with cooperation of chambers, unions,
suppliers, different sections of societie’s perceptions are being received and
with Employee Satisfaction Research, Bursagaz’s personal’s perception level is
being measured. In highly transparent application, users access to system with
their own passwords, there is no section or name inquiry. At the same time,
Great Place to Work Research is realized independently to measure Bursagaz
employees loyalty to institution culture. Security Index achieved at the end of
this research is one of the most significant indicators of employee loyalty.

Evsel Müşteri Memnuniyeti

Household customer survey are made in order to receive detailed information
regarding Bursagaz brand awareness, the perception of institutionalism, the
use of products and services.The application which was performed previously
by research institution, as the year of 2012 this has been performed by team
consisted by Bursagaz in it’s internal organization. In 2013 and 2014, the
customer survey application was conducted from July-September. In the
research, while socio-economic level of each test subject is being determined,
the media usage habits and the recognition of institution service areas is
being also measured. Measurements concerning transparency, communication
efficiency, quality service and design presentation, level of creating a positive
impact of provided services and products in the surrounding, employee
quality, reliability, price and service balance, responding to requests, natural
gas preference reason, accessibility, information, technical service, providing
economical fuel, customer loyalty, Emergency 187 and call center services
without office applications; are performed within the scope of universal
customer satisfaction. While the results achieved from survey each year are
being shared with all employees in sharing metings, also are shared with

Evsel müşteri anketi Bursagaz’ın marka bilinirliğini, kurumsallık
algısını, ürün ve hizmetlerin kullanımları ile ilgili detaylı bilgileri almaya
yönelik yapılmaktadır. Daha önce bir araştırma kurumu tarafından
yapılan uygulama, 2012 yılı itibari ile Bursagaz’ın kendi içerisinde
oluşturduğu bir ekip tarafından kendi bünyesinde yapılmaktadır. 2013
ve 2014 yıllarında anket uygulaması Temmuz-Eylül ayları arasında
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada her deneğin sosyoekonomik seviyesi
belirlenirken, medya kullanım alışkanlıkları ve kurumun hizmet
alanlarının bilinirliği de ölçülmektedir. Şeffaflık, iletişim etkinliği,
kaliteli hizmet ve tasarım sunma, hizmetlerin ve sunulan ürünün
çevrede olumlu etki yaratma düzeyi, çalışan kalitesi, güvenilirlik, fiyat
ve hizmet dengesi, taleplere yanıt verme, doğalgazı tercih etme nedeni,
erişebilirlik, bilgilendirme, teknik hizmet, ekonomik yakıt sunma,
müşteri sadakati, Acil 187 ve çağrı merkezi ofissiz hizmet uygulamasına
ilişkin ölçümlemeler; evsel müşteri memnuniyeti kapsamında
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gerçekleştirilmektedir. Her sene anketten elde edilen sonuçlar çalışan
paylaşım toplantılarında tüm çalışanlar ile paylaşılırken, basın toplantıları
aracılığıyla diğer paydaşlarla paylaşılmaktadır. 2013 yılında elde edilen
sonuçlar değerlendirildiğinde, doğalgaz kullanımını tercih etme düzeyi % 97,
müşteri sadakati % 95 kurumsal firma ve teknik hizmet sunma düzeyi ise %
94’lük bir seviye ile araştırma anketinin en başarılı algı alanları olarak raporda
yer almıştır. 2014 yılında erişilebilirlik düzeyinin %91’e ulaştığı araştırmada,
bilgilendirme düzeyi %87, verilen fiyata değer sunma düzeyi %89,
kurumsallık düzeyi %95, kalite düzeyi %83, sunum ve teslimat kalitesi % 93
olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında % 86, 2008 yılında % 89, 2009 yılında
% 88, 2010 yılında % 87, 2011 yılında % 83 ve 2012 yılında % 74’lük bir
başarıya ulaşan Bursagaz; 2013 yılında % 90 müşteri memnuniyetini ve 2014
yılında da %90 müşteri memnuniyetini sağlayarak doğalgaz dağıtım şirketleri
arasında önde gele şirket olma konumunu sürdürmektedir.
Anket uygulaması 2013 yılında eski ve yeni dönem müşterilerinin tamamını
kapsayacak şekilde yapılmış olup; 2014 yılında yeni müşteri portföyünün
beklentilerini daha etkin bir şekilde alabilmek amacıyla son 3 yıllık süreçte
abone olup gaz kullanımına geçen müşteriler üzerinde uygulanmıştır. 2013 ve
2014 yıllarında gerçekleştirilen Evsel Müşteri Memnuniyeti Araştırması’nda
doğalgaz tüketim alışkanlıkları, sosyal medya kullanım düzeyleri ve diğer
dağıtım faaliyet alanlarına yönelik karşılaştırma başlıklarına vurgu yapılmıştır.
Elde edilen bulgular dahilinde 2013 yılında ankete katılan müşterilerin %
84’ünün doğalgaz tüketimlerinde azalma görülmediği tespit edilirken, %
16’sının tüketimlerini azaltma yönünde eğilim gösterdikleri görülmüştür.
2014 yılında tüketime paralel olarak doğalgaz tüketiminden duyulan
memnuniyet düzeyi %98 olarak ölçümlenmiş, memnuniyetsiz düzeyi %0,05
olarak tespit edilmiş olup, memnuniyetsizlik alanlarının fiyat kaynaklı olduğu
gözlenmiştir. Bu kapsamda memnun olmayan müşterilere fiyatların Bursagaz
tarafından belirlenmediği ve EPDK tarafından belirlenmiş tarife kapsamında
yayınlandığı konusunda bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında
anketten elde edilen verilere göre tüketim azalmalarının başlıca nedenleri;
doğalgaz fiyatları, faturaların yüksek gelmesi olarak belirtilmiştir. Hizmet
bilinirliği olarak banka ve PTT şubeleri aracılığıyla sunulan ödeme imkanları
ön plana çıkmakla beraber 2013 yılında faaliyete geçen ofissiz hizmet
uygulamasının müşterilere yayılımının sağlandığı gözlenmiştir. 2014 yılında
Ofissiz Hizmet bilinirlik düzeyi %75’in üzerinde gerçekleşmiş olup; aynı
zamanda sosyal medya mecra bilinirliği de %76 düzeyine ulaşmıştır.

Sanayi Müşteri Memnuniyeti
2013 ve 2014 yıllarında Temmuz - Eylül dönemlerinde gerçekleştirilen
Sanayi Müşteri Memnuniyet Anketi ile kurumsal şirketlerin doğalgazı
tercih etme sebeplerinin elde edilmesinin yanı sıra, hizmeti sağlayan
çalışan ve Bursagaz’ın kurumsal algısının da ölçülmesi hedeflenmiştir.
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other shareholders through press meetings. When results achieved in 2013
are evaluated, preference level of natural gas %97, customer loyalty %95,
institutional firm and technical service providing level %94 are included in
the report as being the most successful perception areas of the research survey.
In the research which it’s accessibility reaches to %91 in 2104, information
level %87, level of valuing to price given to %89, institutional level to
%95, quality level to%83, guality of presentation and delivery to %93 are
performed. Bursagaz that reaches to success to %86 in 2007 , to %89 in
2008, to %88 in 2009, to %87 in 2010 , to %83 in 2011 and to %7in
2012; by providing customer satisfaction to %90 in 2013 and to %90 in
2014, continues it’s leading position in natural gas firms. As the survey
application is being made to cover all previous and new term customers; in
2014, it has been applied on the customers who subscribe to the use of gas
in last three years process to receive expectations of new customer portfolio.
In Universal Customer Satisfaction Research performed in 2013 and 2014,
Comparison titles were underlined regarding natural gas consumption
habits, social media usage level, and other distribution activity areas.
Within the obtained results, it has been seen that while in natural gas
consumption of % 84 of customers participated to the survey in 2013 there
is no redution, however %16 of customers showed tendency to reduce their
consumption. In 2014, satisfaction level of natural gas consumption is
measured as % 98 being parallel with the consumption, unsatisfactionary
level is determined as % 0,05 and observed that unsatisfactory areas are
price-sourced. Within this scope, informations were given to customers
regarding that prices are not determined by Bursagaz, it has been published
within the scope of tariff determined EMRA. In 2013, according to datas
received from survey, the main reasons of consumption redutions are;
natural gas prices, high bills. While payment options available through
bank and PTT post office branches as service awareness comes the forefront,
it is observed that spreading the application of office free transactions over
customers has been performed. In 2014, while awareness level of Office free
Service performed over % 75; at the same time awareness of social media
channel performed reached % 76.

Industrial Customer Satisfaction
With The Industrial Customer Satisfaction Survey performed in 2013 and
2014, July-September periods, it is targeted to achieve reasons of natural gas
prefered by institutional firms as well as to measure institutional perception
of employees providing the service and Bursagaz.
While countable datas was achieved as a result of survey application from
different sectors in the survey; and their demands and offers were reported by
ensuring one to one interaction with shareholders. Continous benefits from

Ankette farklı sektörlerden gerçekleştirilen anket uygulaması sonucunda,
sayısal veriler elde edilmiş olup; paydaşlarla birebir etkileşim sağlanarak
talep ve önerileri alınarak raporlanmıştır. Hizmetlerden sürekli
yararlanma, genel memnuniyet, istenilen zamanda ulaşabilme, eleman
kalitesi, müşteri sadakati, sorunlara çözüm getirme yaklaşımı, taleplere
yanıt verebilme yetisi, kurumsallık, çevreye olumlu etki yaratma,
yenilikçilik, güvenilirlik, güler yüzlü hizmet, şeffaflık, teknik destek,
bilgilendirme düzeyi, medyada yer alma, önleyici davranış, sosyalticari sorumluluk, kesintisiz hizmet gibi pek çok alanı kapsamaktadır.
Yapılan anket uygulamalarının her döneminde de sanayi müşterileri
tarafında en çok kullanım yapılan alanların sırasıyla üretim, yemekhane
ve ısınma, fabrika ısınması ve elektrik üretimi olduğu belirlenmiştir.
2013 yılı algılama sonuçları ele alındığında sanayi müşterilerinin doğal
gaz kullanımının son yıllarda azalmadığını belirten müşterisi % 68
iken, azaldığını belirten müşteri yüzdesi % 32’dir. Anketten elde edilen
verilere göre tüketim azalmalarının başlıca nedenleri; doğalgaz fiyatları
ve üretimin azalması olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda
kesintisiz hizmet, kolaylık sağlama, tavsiye destek ürün sunma ve
teknik destek % 98, çevreye olumlu etki yaratma, kurulan ilişkiler ve
tasarım % 97, verilen hizmete değer katma % 96’lık değerle ön plana
çıkmaktadır. 2014 yılındaki araştırma sonuçları değerlendirildiğinde
ortalama memnuniyet düzeyinin % 95 olduğu sonuç değerlendirmesinde,
hizmetlerden yararlanma düzeyi % 96, erişilebilirlik düzeyi % 96,
kesintisiz hizmet düzeyi % 95, hizmetlerde sorun yaşamama düzeyi
% 95, bilgilendirme düzeyi % 94 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında
elde edilen araştırma bilgisine göre sanayi müşterileri %100 düzeyinde
faturalarına ait bilgilendirmeleri e-mail yoluyla almak istediklerini
beyan etmiş olup, %63 düzeyinde başka bir firmadan doğalgaz almayı
düşünmediklerini bildirmişlerdir.

Toplumsal Fayda Anketi
Bursagaz sunduğu hizmette müşteri ve çalışan memnuniyetinin yanı sıra
paydaş memnuniyetine de önem vermektedir. Bursagaz, 2006 yılından
beri sürdürdüğü Toplumsal Fayda Anketi ile paydaş memnuniyetini;
ana-alt tedarikçiler, medya kuruluşları, kalite kuruluşları, odalar,
meslek kuruluşları, okullar, diğer eğitim kurumları gibi birçok alandan
temsilciyle toplumsal memnuniyet düzeyini ölçmektedir. Hizmet algılama
alanlarında; doğalgaz dağıtım hattının güvenliğine inanma, sektörde lider
olma, doğal gazın çevreye ve doğanın korunmasına destek vermesi, enerji
sektörüne ve yerel ekonomiye katkı sağlama, sağlık hizmetlerine katkı,
yatırımlarıyla kişilere istihdam sağlama, yenilikçi olma, kendi sektöründe
ödül alma, finansal sağlamlık, enerji verimliliği, hizmette atık bertarafı,
yerel kuruluşlarla proje geliştirme ve başvurulara zamanında geri dönüş

services includes so many areas such as general satisfaction, access at any
time, employees quality, approach of bringing solutions to problems, skill to
response demands, institutionalism, creating positive effect to environment,
innovation, reliability, friendly service, transparency, technical support,
information level, taking a part in the media, preventive behavior, socialcommercial responsibility, continuous service. In all periods of survey
applications made, it is indicated that respectively production, cafeteria and
heating, factory heating and electricity generating are the most used areas by
industrial customers. When perception results of 2013 are considered to be
taken, the percentage of industrial customers are to % 68 who stated that
natural gas consumption hasn’t increased in recent years, customers are to
%32 who stated that it has decreased. According to data received from the
survey, the main reasons of consumption reduce are detected as; natural gas
prices and production reduce. In the received results, uninterrupted service,
convenience, present advice product support and technical support are with
the values of % 98, creating positive effect to environment, relationships and
design of % 97, adding value to the services given of % 96 comes to the
front. When the research results of 2014 are evaluated, average satisfaction
level is to % 95, benefits from services to %96, accessibility level to % 96,
services without interruption level to % 95, level of not encountering any
problem with services is to % 95, information level to % 94, is performed.
According to research result achieved in 2104, while industrial customers to
%100 stated that they want to receive their bills via e-mail, % 63 reported
that they don’t intend to take the level of natural gas from another company.

Social Benefit Survey
Bursagaz measures shareholders satisfaction with it’s Social Benefit
Survey which continues since 2006; measures social satisfaction level with
representatives from so many areas such as parent-sub suppliers, media
agencies, quality organizations, chambers, professional organizations,
schools and other education institutions. In the service perception areas;
shareholder’s views and opinions are taken in so many parameters such
as believe in the safety of the natural gas distribution line, leading in the
sector, support of natural gas to the protection of environment and nature,
contribution to energy sector and local economy, contribution to health
services, employment to persons by investments, being innovative, awarded
in it’s own sector, financial stability, energy efficiency, waste disposal
in service, project development with local organizations and response
applications due on time. In 2013, sectoral leadership, support to sport-art,
cultural activities, believe in the safety of the natural gas distribution line
and being an experienced company take a part in the survey as the highest
perception areas with satisfaction average to % 93. Bursagaz which has
signed so many social responsibility project, besides giving support to schools
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yapma gibi birçok parametrede paydaş görüş ve yorumları alınmıştır.
2013 yılında sektörel liderlik, spor-sanat, kültürel faaliyetlere destek,
doğalgaz dağıtım hattının güvenliğine inanma ve deneyimli firma olma
özelliği % 93 memnuniyet ortalamasıyla en yüksek algı alanları olarak
ankette yerini almıştır. Bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atan
Bursagaz, 2013 yılında da BEBKA-Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği
işbirliği ile okullara destek vermenin yanı sıra, Kan Bağışı Kampanyası
ve “Engelleri Aşalım Topluma Değer Katalım” sloganı her yıl engelli
sınıflarını rehabilite ederek, sorumluluk bilincinin gelişmesine destekte
bulunmakta ve algılama sonuçlarında eğitime destek verme algısında
% 97 oranında bir memnuniyet gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. 2014
yılında % 96 düzeyinde toplumsal memnuniyete ulaşılmasının yanında;
deneyim ve güven % 100 düzeyine, çevre ve doğanın korunmasına
yatırım %100 düzeyine, yenilikçilik % 100 düzeyine, toplumsal fayda
oluşturma % 99 düzeyine, yerel ekonomiye katkı % 96 düzeyine,
beklentileri değerlendirme % 97 düzeyine ulaşmıştır. Ankete katılan
toplum dinamiklerinin temsilcileri Bursagaz’ın kurumsal vizyon ve
değerlerini iş yapış tarzına yansıttığını ve kurum kimliği yüksek güvenilir
bir firma olduğunu belirtmişlerdir.

Telefonla Anket
Bursagaz’ın 2010 yılı itibari ile Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü
kapsamında başlattığı Müşteri Memnuniyet Anket uygulaması
2011 yılında İşletme Müdürlüğü ile müşteriyle birebir etkileşimde
olan personelin baz alınarak yapıldığı anketlerle devam etmektedir.
Personelin günlük olarak verdiği hizmetin müşteri açısından nasıl
algılandığına yönelik, hizmet kalitesini ölçme amaçlı olarak telefonla
memnuniyet araştırmasını gerçekleştirmektedir. Detaylı performans
analizi ile gerçekleştirilen sistemde, Müşteri İlişkileri Birimi’ne bağlı
Çağrı Merkezi, İşletme Müdürlüğü’nde Acil 187 ve Anakumanda ve İç
Tesisat ekiplerinin performansları ve işten duyulan genel memnuniyet
ölçülmektedir. Araştırma tamamen bağımsız ve rastlantısal örneklem
ile yürütülmekte olup, iki Bursagaz çalışanı tamamen bu süreçle ilgili
olarak görevlendirilmiştir. Araştırmaya ilişkin raporla Yönetim Sistemleri
tarafından doğrudan SAP raporu ve Yol-Bil üzerinden alınmakta ve
rastlantısal örneklem metodu ile yürütülmektedir. Anket uygulaması
kapsamında raporlar evsel müşteriler ile gerçekleştirilmekte olup Çağrı
Merkezi ve İç Tesisat’ta, bir gün öncesinden Yol-Bil uygulaması ile anlık
olarak acil 187 ve Anakumanda personellerine uygulanabilmektedir. Çağrı
Merkezi’ne gelen tüm talep, şikayet ve işlem kayıtları ile Anakumanda’ya
gelen ihbarlar ile bu ihbarlara yönlendirilen Acil 187 personellerinin
iş süreçleri ve ilgili müşterileri ile olan etkileşimlerini kapsamaktadır.
Anket uygulamaları 1 en düşük, 5 en yüksek olmak üzere beş seviyeli bir
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in cooperation with BEKA-Bursagaz Education Volunteers Association in
2013, also supporting the development of responsibilty awareness by Blood
Donation Campaign and rehabilitating handicapped classes every year
with ‘’lets overcome obstacles and add value to society’’ slogan and it is
observed in the perception results that it performed satisfaction to % 97 in
the supporting education perception.Besides it reached to social satisfaction
to % 96 in 2014; experience and reliability reached to % 100, investment
on environment and nature protection to % 100, innovatory to % 100,
creating social benefit to % 99, contribution to local economy to % 96,
evaluating expectations to % 97. The representatives of societies dynamics
which had particpated to the survey reported that Bursagaz reflected it’s
vision and values to it’s work style and it is an realiable company with high
corporate identity.

Survey by Phone
The customer Satisfaction Survey application that Bursagaz has started as of
2010 within the scope of Customer Services Mangement still continues with
the surveys that are made by taking Operationa Management and personnel
who are interacting one on one interatcion with customers in 2011. With
the purpose of measuring the service quality regarding daily service provided
by staff about how perceived by customer, satisfaction research is performed
by phone. In the system performed by detailed performance analyses, Call
Center connected to Customer Relations Department, Emergency 187 and
the performance of the Main Control and Indoor Installation team in the
Operational Management and general work satisfaction is being measured.
While research is being conducted by fully independent and random
sampling, two Bursagaz employees are fully charged about this process. It
is being taken by Management Systems with the report regarding research,
directly through SAP report and Yol-Bil and being performed by random
sapmling method. While reports are performed with universal customers
within the scope of survey application, they can applied momentarily
to emergency 187 and main control staff in Call Center and Indoor
Installation with Yol-Bil practice one day before. It includes all requests,
complaints and transactions records, warnings comes to Main Control and
work process of Emergency 187 staff who are being directed to these warnings
and interaction with concerned customers. While survey applications are
made througha five-level scale of satisfaction 1 the being lowest and 5 the
highest, consists of 7 different question sections and parts. While presentation
skills and welcome, accessibility, responsiveness to requests, approach to
resolve the issues, information and general satisfaction parameters are being
graded, in the last section under the name of expectations the requests,
suggestions, complaints and thanks are being taken and reported. When
survey averages that received until November 2013, are considered, a

memnuniyet ölçeklendirilmesi üzerinden yapılmakta olup, 7 farklı soru
bölümü ve kırılımlarından oluşmaktadır. Sunuş becerisi ve karşılama,
erişilebilirlik, taleplere yanıt verme, sorunlara çözüm getirme yaklaşımı,
bilgilendirme ve genel memnuniyet parametrelerinde puanlama alınmakta
olup son bölümde beklentiler adı altında talep, öneri, şikayet ve
teşekkürler alınarak raporlanmaktadır.
2013 yılı Kasım ayına kadar alınan anket ortalamalarına bakıldığında Acil
187 % 96,96, Anakumanda % 98,18, İç Tesisat % 96,95, Çağrı Merkezi
ise % 95,07’lik bir müşteri memnuniyeti ortalaması gerçekleştirmiştir.
Gerçekleşen anket sonuçları sonrasında Anakumanda personellerine 3
aylık; Acil 187, İç Tesisat ve Çağrı Merkezi personellerine ise 2 aylık
dönemlerde ödüllendirme yapılmaktadır. Uygulan anket sonrası alınan
raporlar, her ay üst yönetimle paylaşılmakta ve birim toplantılarında
yöneticiler tarafından analiz edilmektedir.
2014 yılında CRM sistemine aktarılan uygulama ile, doğrudan
müşteri çağırma metodolojisine göre yönetilmeye başlanan sistemde,
skalalarda değişiklik yapılmamış olup, puanlama sistematiği
doğrudan BW veri ambarı üzerinden raporlanmaktadır. Haziran 2014
itibariyle Çağrı Merkezi anketleri IVR üzerinden otomatik arama
sistemi ile gerçekleştirilmeye başlanmış olup raporları IVR sistemi
raporundan alınarak analiz edilmektedir. 2014 yılı araştırma sonuçları
değerlendirildiğinde; Anakumanda memnuniyet performansının %96,52,
Acil 187 performansının %95,60, iç tesisat performansının %95,75 ve
Çağrı Merkezi performansının %93,71 olduğu gözlenmektedir.

customer satisfaction average in Emergency 187 to % 96,96, Main Control
%98,18, Indoor Installation %96,95, Call Center % 95,07 is being
realized. After the survey results received, awarding is performed to the Main
Control personnel in a 3 months period; to the Emergency 187 and Call
Center staff in a 2 months period. Reports received after the applied survey
are each month being shared with senior management and being analyzed by
managers in unit meetings.
In the system which is started to be managed directly by the customer call
system methodology with the application transferred to the CRM system
in 2014, while having no changes in scales, the scoring systematic is being
reported directly through BW data warehouse.
While call center surveys are being started to be performed through IVR with
automatic call system as of June 2014, their reports are analyzed by being
taken from IVR system report. When research results of 2014 are evaluated;
it is observe that Main Control satisfactory performance is to % 96,52,
Emergency 187 performance is % 95,60, indoor installation performance is
to % 95,75 and Call Center performance is to % 93,7.
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KEOPS PİRAMİDİ
KEOPS PYRAMID
MISIR / EGYPT

Mısır’ın başkenti Kahire’nin “Gize Mezar Kenti”nde bulunan Keops Piramidi; 20. yüzyıl başlarına
dek, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından dünyadaki en büyük yapay (insan yapımı)
yapı olarak kabul edilmiş ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamamıştır.
Dünyanın ilk yedi harikası içinde varlığını günümüze dek hemen hemen tam olarak sürdürebilmiş
tek eserdir. ‹nşa tekniğindeki inanılmaz deha, müthiş fikirler barındırmaktadır.
Piramidin yüzeylerinin matematiksel ilişkileri ve dairesel oranları, rastlantıyla açıklanamayacak
derecede o kadar sistemlidir ki inşaatçıların tasarımı planlarken, müthiş bir mimari zeka örneği
gösterdikleri kabul edilmektedir.
Uzun ömürlü bir fikrin ve planın üzerine inşa edilmiş eserlerin, yüzyıllarca kalıcı
olabileceğinin göstergesi olan Keops Piramidi gibi Bursagaz da uzmanlık isteyen
planlama çalışmaları, şeffaf ve adaletli işletme standardı ile zamana bağlı tüm zorlukların
üstesinden gelebilecek güce sahiptir.
Located in the “Giza Grave City” of Cairo, the capital city of Egypt, Cheops Pyramid was
considered until the beginning of the 20th century, that is, for 3800 years, to be the biggest artificial
(man-made) structure in the world with regard to its volume and mass and its height record was
unbreakable for 4000 years.
This is only work of art among the first seven wonders of the world that survived virtually entirely
until today. The genius in its construction technique involves awesome ideas.
The mathematical relations and circular ratios of the sides of the pyramid are so systematic beyond
coincidence that the constructors are believed to have demonstrated a marvellous example of
architectural intelligence when making the design.
Just like Cheops, a proof that the works of art which are built on a long-term idea and plan can
survive for centuries, Bursagaz has the power to overcome all time-dependent challenges with its
expert plans and high operating standards.

İNSAN KAYNAKLARINDA YENİ İKLİM

İ

A NEW CLIMATE IN HUMAN RESOURCES

şletmeler için tehdit edici ve yoğun rekabetçi çevrede kalıcı, rekabetçi
üstünlük sağlamanın ön koşulunun; olağanüstü, değerli, esnek, sürekli
kendini geliştiren, değişime açık, bilgi üreten ve bilgiyi paylaşan insan
kaynaklarına sahip olmak ve yönetmek olduğunun farkındalığı ile insan
kaynakları stratejilerini şekillendiren Bursagaz, bunu etkili insan kaynakları
yönetimi ile gerçekleştirmektedir. Bursagaz’ın etki ve başarısının ardında; insan
kaynaklarını, çalışanlarını motive etmesi, eğitip geliştirmesi, ödüllendirmesi,
onların gelişimlerinden azami derecede yararlanmasını bilmesi ve insan
kaynakları yönetimine gerekli önemi vermesi yatmaktadır. Bursagaz, Türkiye
genelinde insan kaynakları yönetiminin stratejik önemini kavrayan ve insan
kaynakları yönetimine daha fazla ağırlık veren işletmelerin başında gelmekte
ve bu ayrıcalığını Great Place to Work; Türkiye’nin en iyi iş verenleri 50 – 500
çalışan kategorisinde 2013 yılında aldığı üçüncülükten sonra 2014 yılında aldığı
birincilik ile gözler önüne sermektedir.
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ursagaz which is shaping the human resources strategy by being
aware that the pr-condition of permanent, competitive advantage in
threatening and intensive competitive environment for the businesses is:
to have and govern human resources which is extraordinary, valuable,
flexible, continuously self-improvement, opens to change, knowledge producing and
sharing, is realizing this with effective human resources management. Behind the
Bursagaz influence and success; motivating its human resources and staff, educating
and developing, awarding, knowing how to benefit at maximum level from their
development and giving required importance to human resources. Bursagaz is one
of the leading businesses in Turkey which understands the strategic importance
of human resources management and gives more importance to human resources
management and reveals this distinctiveness with a Great Place to Work; its
championship in 2014 after its third prize in 2013 in the category of Turkey’s best
employers with 50-500 employees.

Bursagaz’ın 2013 yılına kadar sürdürdüğü etkin insan kaynakları uygulamaları
içerisinde yer alan işgören seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme
süreçleri, 2014 yılı ile birlikte ivme kazanmış ve bu süreçlerdeki iyileştirmeye
açık alanlar tespit edilmiştir. Tespitler sonucu özellikle koçluk konularındaki
çağdaş yöntemleri kullanmaya ve bu yöntemlerin sonuçlarını düzenli olarak
gözden geçirmeye, gerekli geliştirme-iyileştirme ve takviye programlarını hayata
geçirmeye başlamıştır. Çalışanlarının iş performanslarını ve kariyerlerini üst
seviyelere taşımasını amaçlayan Bursagaz, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı
kapsamında, çalışanlarına farklı alanlarda farklı bakış açıları ile kendilerini
geliştirme imkanları sunmaktadır.

Employees selection, education and development, performance evalutaion processes
which are included in effective human resources applications of Bursagaz that
was continued until 2013, have accelerated with the 2014 and areas opened to
the improvement have determined during this period. It has began to use modern
methods especially in coaching issues as result of determinations and reviewing
the results of these methods regulary and implement the necessary deveopmentimprovement and reinforcement programs. Bursagaz which aims to move the
carriers and work performances to a higher level, within the scope of life time
training, provides opportunities to its employee to improve themselves in different
areas with different perspectives.

2013 yılında Bursagaz eğitim süreci, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitimin
planlanması, eğitim programının hazırlanması, eğitimin bütçelendirilmesi ve
eğitimin değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktayken eğitim programları
iki ana başlık altında sınıflandırılmaktaydı. Bunlardan ilki; sürdürülmekte olan
çalışmalara uygun eğitim programları olup programların uygulanmasındaki
amaç, işletmeye yeni gelen personelin iş konularına hazırlanması amacı
taşımaktaydı. İkincisi ise; Gelecekte değişmesi öngörülen koşullara uygun
eğitim programlarının organize edilmesiydi. Bu programlar ise işletmede çalışan
personelin, iç ve dış koşullarda oluşabilecek değişmelere bugünden hazırlanması
amacına yönelikti.

In 2013, the training progress consisted of stages of determining the education
needs, planning education, preparing education, budgeting education and
evaluation of education and education was classified under two headings. The
first of these was; the appropriate training programs for ongoing studies and the
aim of its implementation was to prepare the new coming personnels for the work
subjects. The second was; organizing the education programs aprpopriate with
the conditions to change in future. These programs aim to prepare the staff in the
management for the changes in external or internal conditions today that may
happen later.

2014 yılı ile birlikte eğitim kapsamında revizyonlara giden Bursagaz, çalışanına
yapmış olduğu yatırımları birkaç kademe daha arttırarak, yeni gelişim alanlarını
insan kaynakları uygulamaları içine almıştır. 2014 yılındaki ana stratejileri
arasına “İnsana Yatırım Yılı” başlığını da ekleyen Bursagaz, sürece koçluk sistemi

Bursagaz which goes revisions under education with the 2014, has included the
new development areas into the human resouces applications by increasing its
investments for its emolyee few more stages. By adding the heading of ‘’Year of
Investment to Humans’’ to its main strategies in 2014, Bursagaz gave life to the
progress with coaching system and matching the employee and coaches experienced

ile can vermiş ve kendi alanlarında tecrübe sahibi koçlarla çalışanlarını eşleştirerek
farklı bir yolculuğa çıkarmıştır. Yolculuk öncesi bir dizi eğitimden geçen koçların
gerekli donanıma sahip olmaları sağlanmıştır. Profesyonel koçların desteğiyle yol
haritalarını belirleyen Bursagaz Koçları hem kendi gelişimlerini sağlamakta hem
de süreci başarılı bir şekilde devam ettirmekte büyük adımlar atmışlardır.

in their respective fields and brought them to a different journey as well. The
coaches which had several trainings before the journey, were provided to be
neccessary equipped . By defining the road maps with the support of professional
coaches, Bursagaz coaches are ensuring their own development and making a big
steps to sustain the progress in a successful way.

Bursagaz; çalışanlarına sunmuş olduğu gelişim fırsatlarını, eğitim - kariyer
planlamalarını çalışanlarının ihtiyaçlarına göre şekillendirmektedir. Planlamaları
ise yetkinlik analizleri, kariyer beklenti analizleri, bireysel koçluk ve performans
görüşmeleri aracılığı ile şekillendirmektedir.

Bursagaz shapens the development opportunities that it offers to its employee and
education-carreer plannings through to the needs of its employee. And also shapens
the planning through competency analysis, career prospects analysis, individual
coaching and performance discussions.

Bursagaz bünyesinde görev yapan tüm çalışanlara pozisyon ayrımı yapmaksızın
Koçluk sistemine dahil olma hakkı tanımaktadır. Bursagaz’da koçluk sistemi
ile sisteme dahil olan tüm çalışanlara ait gelişim planlamaları, koçu ile ortak
görüşmeleri sonucu karara bağlanmaktadır. Bu planlama sürecinde gelişim
adayları için belirlenmiş olan kırmızı, mavi ve sarı paketler ile çalışanların
mesleki, teknik, kişisel gelişim ve liderlik programlarını içeren iç ve dış kaynaklı
kendilerinin seçmiş oldukları eğitim programlarına katılımları sağlanmakta ve
gelişimlerine destek olunmaktadır. Ayrıca çalışanlar gelişim planlama sistemi ile
kendi kariyer fırsatlarını kendileri oluşturabilmektedirler. Gelişim planlamaları
çalışanların operasyonel ve yetkinlik bazlı performans sözleşmeleri ile
ilişkilendirilmiş olup, tüm çalışanlara pozisyon ve çalışma türü ayırt etmeksizin,
minimum % 80 gelişim planına uyum başarısı hedefler arasında yer almaktadır.

The right to be included in coaching system is ensured to all employee working in
Bursagaz structure without making any distinction of position. The development
plannings belonging to all employee working as included in the system with
coaching system in Bursagaz, is bound to decide after joint meeting with
their coaches. In this planning progress, with the red, blue and yellow packages
determined for the development candidates, it is provided the employee to develop
and to participate to the training programmes which they have chosen which
includes occupational technical, personal development and leadership internal or
outsourced. Besides, the employee is able to form their own career opportunites with
development planning system as well. Development plannings are associated with
the operational and competency based contracts of the employee and supplying of at
least 80% complying with development plan to all employee withput position and
work type discrimination is one of the goals as well.

Çalışanlarının iş ve sosyal hayat dengesini sağlamayı amaçlayan Bursagaz, koçluk
sistemi ile ilişkilendirmiş olduğu, gelişim adaylarının özgürce kullanımına
sunduğu “Özgür Fon” ile tüm çalışanlarına ayrıcalıklı bir gelişim fırsatı
sunmaktadır.

Bursagaz, which aims to balance the work and social life of the employee, offers an
exclusive opportunity to all the employee with ‘’Free funds’’ that is accociated with
coaching system, to the freely use of the development candidates.

“Özgür Fon” çalışanların sosyal ve kişisel hayatlarındaki gelişimlerine, mesleki
yetkinliklerini arttırmasına olanak sağlamaktadır. Gelişim adayları koçları ile
yaptıkları görüşmeler sonucunda, özgür fonu kendi isteği ile belirlemiş olduğu
alanlarda kullanabilmektedir.

“Free fund” provides an opportunity to the development of employee in their social
and private life and their work competency as well. As the result of their meeting
with their coaches, the development candidates are able to use the free fund in the
fields which they freely determined.

Bursagaz yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında çalışanların farklı
alanlarda farklı bakış açıları ile öğrenmelerini sağlamak amacıyla gelişim kataloğu
oluşturmuştur. Gelişim kataloğu dinamik bir katalog olup; çalışan ve koçların
geri bildirimleri ile bu dinamizmi sürdürmektedir.

Within the scope of Bursagaz life long learning approach, in order to provide the
employee to learn in deifferent fields with different perspectives, the development
catalog is created. Development catalog is a dynamic catalog and this dynamism
continues with feedback from employee and coaches.

Bursagaz eğitim etkinliklerinin amaca ulaşıp ulaşmadığını belirlemek,
amaçlara ulaşma derecesini saptamak ve buna göre eğitim programlarının
yeniden geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere, her eğitim etkinliği sonucu
değerlendirme yaparak eğitimin geri dönüşümünü ölçümlemektedir.

In order to determine whether the Bursagaz training activities reached its aim,
determine the level of reaching its goals, and to participate re-development of the
training programs in accordance to this; the feedback of the training is measured by
making evaluations at the end of each training activity .

Bursagaz çalışan odaklı eğitim yönetimi yaklaşımı ile tüm çalışanların eğitim
ihtiyaçlarını tespit etmekte, personelinin gelişimini sağlayacak gerekli mesleki,
teknik ve yetkinlik bazlı eğitimleri yıllık olarak planlayıp uygulamaktadır.

With its employee-centered education management approach, Bursagaz determined
the needs of all the employees and applies the occupation, technic and competency
based educations after planning annually.
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2013 yılında toplam 59 adet teknik ve yetkinlik gelişimine yönelik eğitim
gerçekleştiren Bursagaz 2014 yılında bu rakamı 74 adete yükseltmiş 2013 yılında
toplam 5 bin 522 saat ve kişi başı 20 saat eğitim gerçekleşmişken 2014 yılında
bu rakamları 8 bin 820 saat ve kişi başı 32 saate çekmiştir.

In 2013 Bursagaz has performed a total of 59 technical and competency
development trainings and in 2014, it has managed to increase this number up
to 74; in 2013 totally 5.522 hours and 20 hours per person and increased this
number in 2014 to 8.820 hours and 32 hours per person.

Yapılan eğitimlerde eğitim etkinliği; eğitim öncesi ve sonrasında yapılan
sınavlar ve katılımcı değerlendirme formu aracılığı ile ölçüp takip eden şirket
2013 yılında eğitim memnuniyet oranını % 93, 2014 yılında ise % 94.5
olarak gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Bursagaz, bünyesinde kişisel eğitim
planlamalarına da destek sağlamak amacıyla özel bir üniversite ile işbirliğine
giderek MBA yapmak isteyen çalışanları için eğitim harçlarında % 50 indirim
yapılmasını sağlamıştır.

The company which follows and measures the education competency with the
exams conducted prior to and after the training and partcipitant evaluationary
form and has found out the education satissfaction rate in 2013 as % 93, and
in 2014 as %94.5. At the same time, Bursagaz, by colloberating with a private
university to support the individual training plannings in its structure, managed to
make 50% discount for its employees for MBA degree.

Bursagaz “İNSAN” değerini referans alarak tüm çalışanlarına, “İşte Fırsat Eşitliği
Sağlama” prensibi ile hareket etmektedir. Tüm Bursagaz çalışanlarının Bursagaz
içindeki rolleri belirlenmiş ve bu doğrultuda tüm çalışanların bu rollere uygun
“Görev Tanımları” süreçlerin fonksiyonel bağları göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır. Organizasyondaki her değişim ve gelişim, personelin görev
tanımlarına yansıtılmaktadır. Bursagaz görev tanımları; pozisyonun yetkinlikleri,
pozisyonun yapması gerekenler, pozisyonun KPI’larını (Performans Göstergeleri)
içermekte, iç iletişim kanalları (intranet, portal, e-posta) ile yayınlanmakta ve
her zaman güncel tutulmaktadır. 2014 yılıyla birlikte Bursagaz’da işe başlayan
personel oryantasyon sürecinde badi sistemine de dahil olmaktadır. Oryantasyon
süresince yeni çalışana yol gösterecek, kurum kültürünü tanıtacak badiler her
birim için ayrıca belirlenmiştir.
Bursagaz ailesine katılan her yeni üye oryantasyon sürecini tamamladıktan
sonra görev aldığı pozisyonun belirlenmiş KPI’ları doğrultusunda, hedefleri
“Performans Geliştirme Görüşmesi” ile atanmaktadır. Çalışanlara, rolleri gereği
müdahale edemediği alanlarda hedef verilmemekte, hedeflerin smart hedefler
olmasına dikkat edilmektedir. Bursagaz’da performans değerlendirme dönemi
1 yılı kapsamakta, yıl ortasında ara değerlendirme, yıl sonunda ise kapanış
değerlendirmesi ile tamamlanmaktadır.
Performans Değerlendirme, tüm Bursagaz çalışanlarının dahil olduğu dinamik
bir süreçtir. Sistem ile personelin bir yandan hedeflerine ulaşabilmeleri için
kendilerine sağlanabilecek katkıyı bulmaya çalışılırken, diğer yandan hedeflerini
gerçekleştiren ve hedeflerinin üzerine çıkan çalışanların “Ödül Sistemi”
uygulamaları ile başarılarının takdiri yapılmaktadır.
Bursagaz 2013 yılında başlattığı HR Dönüşüm projesi kapsamında Performans
Değerlendirme Sistemi’nde geliştirmeler yaparak sürecin daha etkin bir şekilde
yürütülmesi için yeni bir sistematik ortaya koymuştur. Performans değerlendirme
uygulaması Bursagaz bünyesinde operasyonel ve yetkinlik bazlı olarak iki
farklı sistem ile yürütülmektedir. Bireysel hedefler, kurum ve departman
hedefleri ile entegre edilmekte ve Bursagaz yetkinlik haritasındaki özellikler ile
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By taking the ‘’HUMAN’’ as reference, Bursagaz acts with principle of providing
‘’Ensuring equal employment opportunity’’ to all its employee. The roles of all
Bursagaz employee, in Bursagaz was determined and in this regard, the ‘’definition
of work’’ is prepared appropriate to these positions by considering the functional
connections of the progresses. Any changes and development in the organization
is reflected in the job description of the staff. Bursagaz job description includes;
competency of the position, the work should be done by the position, position’s KPI’s
(Performance Indications) and is issued by internal communication channels
(intranet,portal,e-mail) and is updated all the time. With 2014, the personnel
started working in Bursagaz, is included in the body system in orientation period.
The bodies which shows way to the employee during the orientation period, and to
introduce corporate culture is determined separately for each unit.
Each new member who joined the Bursagaz family, following to the completion
of orientation period, in direction of the KPI’s determined for their position, is
being appointed by ‘’Performance Development Meeting’’ objectives. The objectives
are not given to the employee in the fields which they are unable to interefere due
to their positions and the objectives are being watched out to be smart objectives.
Bursagaz performence evaluation period covers one year and is completed with mid
evaluation in the middle of the year and closing evaluation at the end of the year.
Performance evaluation is a dynamic progress which all the Bursagaz employee is
included. With the system, while the participation is tried to be found that ensure
the staff to reach their objectives and the success of the employee is appreciated
with ‘’Reward system’’ who manage to realize their objectives and exceed their
objectives.
By making developments in performance evaluation system within the scope of HR
Transformation project launched in 2013, Bursagaz has put a new systematic
appeared to be carried more effectively. Performance evaluation application is
carried out with two different system in structure of Bursagaz as operational
based and competency based. Individual targets are integrated with corporate and
department targets and is matched with the specialities in Bursagaz competency
map. In the progress where the corporate and unit projects are separately evaluated,

eşleştirilmektedir. Kurum ve birim projelerinin ayrıca değerlendirildiği, süreçte
yetkinliklerini geliştiren çalışanların oluşumu da desteklenmektedir.

the formation of the employee who develops their competency is also supported as
well.

Operasyonel Performans Sözleşmesi, Bursagaz’da maaş skalası sistemi
kapsamındaki rutin operasyonel işleri yerine getiren çalışanlar için hazırlanmıştır.
Yetkinlik Performans Sözleşmesi, Bursagaz’da proje yönetiminde yer alan ve rutin
faaliyetler dışındaki görevleri yerine getiren çalışanlar için hazırlanmıştır. Tüm
çalışanların performans yönetiminin sağlandığı bu sistem ile her yılın başında
ilgili çalışan, yönetici ve İnsan Kaynakları Birimi katılımıyla bireysel hedefler
belirlenmekte, karşılıklı sözleşme yapılmakta, 6 aylık ara değerlendirme ve yıl
sonu değerlendirmesi yapılarak performans puanlarına göre çalışanlar prim ile
ödüllendirilmektedir. Yıl içerisinde kurum ve birim projelerinde görev alan, grup
şirketlerine katkı sağlayan ve ekstra görevleri başarı ile tamamlayan çalışanlar
Performans Değerlendirme Sistemi içerisindeki puanlama mantığına göre ayrıca
ödüllendirilmektedir.

An operational performance contract is prepared for the employee who performs all
the routine operational jobs within the Bursagaz salary scale system. Competency
Performance Contract is prepared for employee who performs the jobs takes a place
in Bursagaz project management and except the routine activities. With this system
where the performance management of all the employee is ensured, the individual
objectives are determined in beginning of each year with the participation of
relevant employee, administrator, and Human Resources Unit and mutual contract
is made and the employee premium is rewarded according to their performance
ratings by making mid evaluation after 6 months as well as end year evaluation.
The employee who work on corporate and unit projects during the year and provide
participation and completes extra work as well, is rewarded separately in terms of
rating mentality within the performance evaluation system.

Performans sonuçları terfi, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespiti ve çalışan
planlamasının yapılmasında önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Artan rekabet,
sürekli değişen teknolojik ve ekonomik koşullar, işletmelerin başarılı olmak için
daha hızlı, daha esnek, daha girişimci ve daha yenilikçi olmasını gerektirmektedir.
Günümüzün değişim ve rekabet ortamında işletmeler için yaşamsal öneme
sahip olan bu gereklilikleri yerine getirmenin yolu ise çalışanların yaratıcılıklarını
destekleyen, kurumsal yönetime katılmalarını sağlayan, aidiyet duygusunu
uyandıran, takdir edilmelerini sağlayan programların gerçekleştirilmesi ile bir
örgüt iklimi yapılandırmaktır.

Performance results is an important resource in determination of promotion,
training and development needs as well as the planning of the employee. Increasing
competition, changing technological and economical situations requires the
corporations to be faster, more flexible, more innovative and more entrepreneurial
in order to be more successful. The way to fulfill these essential needs of the
corporates in changing and development environment of today, is to structure a
organisation which supports the creativity of its employees, provides the employee
participation to corporate management and evoke the sense of belonging and
developing programs where they are appreciated as well.

Bursagaz’ın başarısının ardında kişilerin, kendilerini gerçekleştirebilecekleri,
yaratıcı fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, hedeflere ulaşmada yöntem
belirleyebilecekleri ve gereksinim duydukları kaynakları elde edebilecekleri,
hepsinden önemlisi yaptıkları işi anlamlı ve önemli bulabilecekleri bir kurum
iklimini oluşturmuş olması ve bunu tüm çalışanlara hissettirmiş olması
yatmaktadır. Bursagaz kurumsal başarının kurumda görevli kişilerin iş görme
yetenek ve isteklerine bağlı olduğu bilinci ile personel motivasyon programları
planlamakta, uygulamakta ve bu programlar için ciddi bütçeler ayırmaktadır.

Behind the success of Bursagaz is that it forms and make the employee to feel
corporate climate where the people is able to develope themselves, express their
opions freely, determine methods to reach their targets and to obtain the resources
they need, most of all to find the work they have performed as meaningful and
important. With the awareness that the corporate success is dependent on the work
ability and wishes of the employee and thus plans and implements the personnel
motivation programmes and allocates significant budget for these programmes.

Farklı isimlerle ile anılan aile katılımlı etkinlikler, personel eğlence programları,
proje ve fikir yarışmaları, sosyal etkinlikler, kutlamalar, takdir – tanıma
programları, yeni işe başlayanlar için içerisinde ihtiyaç duyabileceği tüm
bilgilerin ve genel müdür yazısının bulunduğu hoş geldin paketleri, bebeği olan
personellere hoş geldin bebek paketleri, çalışan çocukları için yarı yıl ve yıl sonu
karne hediyeleri, birinci derece yakınını kaybeden personele cenaze yardımı,
SOKAK (Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Kulübü) faaliyetleri bunlardan sadece
birkaçını oluşturmaktadır.

Acitivities with family participation with different names, personnel entertainment
programmes, project and opinion competitions, celebrations, appreciationrecognition programmes, welcome packages for the new employee consisting of all
the information they may require and general manager’s writing, welcome baby
packages for personnel having a baby, half semester and end semester report gifts
for the personnel who have children, aid to the personnel who lost their immediate
relatives, SOKAK (Social and Culturel Activities Club) activities are just some of
them.
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KURUMSAL YÖNETIM ANLAYIŞI

B

CORPORATE MANAGEMENT PERCEPTION

ursagaz kurumsal yönetim perspektifinde şeffaf ve paydaş odaklı bir
yönetim anlayışını benimsemiş olup; bütünlük, geçerlilik ve yaylım
bakış açılarında entegre olmuş bir modellemeyi strateji ve operasyon
yönetiminde benimsemiştir. Vizyon, misyon, temel değeri ve etik
yönetim anlayışını prensipte oluşturmuş olduğu tüm planlamanın odağına
alan Bursagaz, hayata geçirdiği her proje ve faaliyetin temelini bu tepe
olgulara dayandırmaktadır. Kurumsal entegrasyon çerçevesinde işleyen bu
yapı, paydaşı ana odak alanına almakla birlikte, geri bildirimleri maksimum
düzeyde değerlendirilen bir girdi olarak sistemle içselleştirmektedir. Bursagaz
yönetim modelinin 4 ana boyutunu oluşturan analiz bazlı değerlendirmeler,
stratejik plan, değişim planı ve risk yönetim planları Bursagaz’ın aynı
zamanda stratejik iş sürekliliği planını da oluşturmaktadır. Bu temel alan
Bursagaz’ın yönetim felsefesini ortaya koyarken, bu anlar bazında elde
edilen aksiyon planları şirketin operasyonel ve stratejik kararlarının temelini
oluşturmaktadır.
Bursagaz kurumsal yönetim planlamasında değişim planlaması ve risk
yönetim alanları son derece önemli bir unsur olarak ortaya çıkmakta
olup, risk yönetimi swot analizinde zayıf ve tehditler bölümünde oluşan
etkilerden tanımlanan stratejileri, değişim yönetimi ise fırsat ve kuvvetli
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W

ith regard to corporate management perspective, Bursagaz has
a transparent, stakeholder-oriented management concept and
has based its strategy and operation management on a model
integrated with coherence, validity and an extended point of
view. Having based its entire plan on vision, mission, basic values and ethical
management concept, Bursagaz establishes all projects and activities on these
peak concepts. This structure within the framework of corporate integration
is mainly focused on stakeholders and internalises feedback as input that is
taken into consideration at a maximum level. Analytic assessments, strategic
planning, change planning and risk management planning which constitute
the 4 main dimensions of the Bursagaz management model are also the
components of the company’s strategic business continuity plan. While this
basic area puts forward the management philosophy of Bursagaz, the action
plans obtained on the basis of these moments lay the foundation of operational
and strategic company decisions.
Change planning and risk management areas are very important elements
of the Bursagaz corporate management planning and risk management in
swot analysis. It includes the strategies defined by the effects of weak points
and threats whereas change management includes project changes that are

yönler bütünleşmesinde ortaya çıkan değişim projelerini kapsamaktadır. Her
iki alanda da hayata geçirilen projeler toplam üst stratejilere odaklı olup,
aynı zamanda şirketin stratejik iş sürekliliği planında yer alarak, iş kurtarma
hedeflerinin ve faaliyetlerinin oluşumuna katkı sağlamaktadır.

the result of the combination of opportunities and strengths. Projects that
are implemented in both fields are focused on total upper strategies, also
contributing to the formation of business recovery targets and activities by
way of incorporation into company’s strategic business continuity plan.

Bursagaz Stratejik Planlama Süreci

Bursagaz Strategic Planning Process

Bursagaz stratejik planlama süreci, şirket bünyesinde farklı süreçlerde
görev almakta olan çalışanların katılım sağladığı Strateji Mutfağı Takımı
aracılığıyla yürütülmekte ve hazırlanan tüm çalışmaların yönetim takımı
değerlendirmesine sunularak başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar
gözden geçirilerek geri bildirimler oluşturulmaktadır. Bursagaz stratejik
planlama sürecinin en önemli özelliği çalışanlar tarafından oluşturulan
önerileri kapsayarak yönetime son onay ve değerlendirme aşamaları için
sunulmasıdır. Bursagaz her yıl bir döngü olarak işlettiği stratejik planlama
sürecine, öncelikli olarak vizyon, misyon temel ve etik değerlerin gözden
geçirilmesini sağlayan araştırma analizi ile başlamaktadır. Her sene
çalışanların %50’sinden fazlasının katkı sağladığı uygulamada şirketin
vizyon ve misyonunu hayata geçirme algısı, değerlerin şirket stratejileri ile
örtüşme düzeyi ve kuvvetli / iyileştirmeye açık stratejilerin değerlendirilmesi,
çalışanların gözünden yapılmaktadır. Bu süreci takiben iç ve dış veri analizi
süreçleri yönetilmektedir. Bursagaz dış veri analizi planlamasında paydaş
beklentileri dengeleme analizi, geliştirilmiş Porter rakip analizi ve PEST
(politik ekonomik- sosyal-teknolojik çevre) analizi olmak üzere 3 farklı analizi
kullanmaktadır.

Bursagaz strategic planning process is conducted through Strategic Kitchen Team
acting with the participation of employees working in different processes in the
corporate body and the feedback are formed, after all the studies prepared are
reviewed from the starting point to the ending point, by presenting them to the
assessment of the management team. The most important quality of the Bursagaz
strategic planning process is that it includes suggestions formed by employees and
that it is presented to the management for the final approval and assessment stages.
Bursagaz starts the strategic planning process, which it operates as a cycle each
year, with a research analysis that establishes review of basis of vision, mission and
ethical values primarily. In this practice, realized by participation of more than
50% of employees each year, perception of vision and mission implementation
of company, correspondence level of values with the company strategies and
assessment of strong/open to improvement strategies are done through the eyes of
employees. Internal and external data analysis processes are managed followed by
this process. 3 different analyses, such as balancing the stakeholders’ expectations,
improved Porter competitor analysis and PEST (political economical-socialtechnological environment), are used in Bursagaz external data analysis.

Paydaş beklentileri analizinde tanımlı tüm paydaşlar gözden geçirilmekte
ve stratejik temel olarak kategorize edilmektedir. Her bir paydaşın
beklentisi ve beklenti alım metodunun oluşturulduğu paydaş beklentileri
dengeleme tablosunda, paydaşlar için ortaya konulan kodlar etki önem
matrisinde yerleştirilerek; gözlem yapılacak, memnun edilecek, yönetilecek
ve bilgilendirilecek paydaşlar belirlenerek aksiyonlar oluşturulmaktadır.
Rakip analizine sadece ürün kategorisinde değil aynı zamanlan yönetsel ve
teknolojik yönetim anlayışları ile de izlenecek rakipler tanımlanmakta ve
aksiyon alınacak, kısa ve uzun vadede izlenecek olan rakipler ve uygulamaları
tespit edilmektedir. Dış veri analizi sonuçlarının değerlendirilmesinin
ardından gerçekleştirilen iç veri analizinde kurum içi performans
verilerinin tamamı gözden geçirilerek kuvvetli yönler ve iyileştirmeye
açık alanlar çalışması hazırlanmaktadır. İç veri analizinin ardından bir
süreç olarak konulan EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında ortaya
konulan özdeğerlendirme çalışması bulguları da toplanarak bu iç analiz;
Özdeğerlendirme, iç veri ve dış veri analizleri, SWOT aşamasında
değerlendirilmek üzere girdi oluşturmaktadır. Bursagaz Kurumsal SWOT
analizi her bölümden temsilcinin içerisinde bulunduğu ve stratejik planlama

All the stakeholders described in stakeholders’ expectations analysis are reviewed
and categorized as strategic foundation. Inside the stakeholders’ expectations
balancing table where each stakeholders’ expectation and expectation receiving
method is formed, the codes revealed for stakeholders shall be placed in the
influence and significance matrix and they’ll be observed, satisfied, managed and
actions are going to be formed after shareholders to be informed are determined.
In the competitor analysis, not just in the product category but competitors to be
followed for their managerial and technological management understandings are
described as well and actions to be taken, competitors to be followed in short and
long term and their practices are determined. Inside the internal data analysis
that is realized after the assessment of external data analysis results studies of
strong areas and areas open to improvement are prepared after reviewing all of
internal performance data. This internal analysis, after collection of the findings
of the self-assessment study introduced within the scope of EFQM Perfection
Model placed as a process after the internal data analysis, creates input during
the stages of self-assessment, internal data and external data, to be evaluated
at the stages of SWOT. Bursagaz Corporate SWOT analysis is formed by
integration of department SWOTs conducted by Strategy Kitchen Team, which
includes a representative from all departments, preparing the strategic planning
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sürecini hazırlayan Strateji Mutfağı Takımı tarafından, bölüm SWOT’larının
entegrasyonu aracılığıyla oluşturulmaktadır. Hazırlanan SWOT analizinin her
bir 4 boyutu kurumsal stratejilerin ve stratejik amaçların şekillenmesinde ana
veri olarak kullanılmaktadır. 2013 yılı ana stratejileri üç alanda belirlenmiştir;
kurumsal itibarı artırmak, kurumsal performansı arttırmak ve kurumsal
riskleri yönetmek. Standart kurumsal karne uygulamasının dışında kritik
başarı faktörlerine göre belirlenen perspektifler geliştirilerek; finansal,
müşteriler, teknolojik ilerleme, operasyonel süreklilik ve sosyal motivasyon
olarak belirlenmiştir. Perspektifler dönemsel planlama ihtiyaçlarına
göre gelişim ve değişim göstermektedirler.Nitekim 2014 yılında sosyal
motivasyon alanı sosyal duyarlılık ve insana yatırım olarak iki farklı alana
ayrıştırılmış, diğer perspektifler ise etkin hizmet yönetimi, teknolojik ilerleme,
sürdürülebilir hizmet kalitesi ve finansal perspektifler olarak tanımlanmıştır.
Bu sistemler bazında 2013 yılında kurum karnesinde toplamda 31 adet
stratejik amaç belirlenmiş ve toplamda bunların departmanlara kırılımları ile
birlikte şirket bünyesinde 10 adet scorecard, 58 adet kurum karne anahtar
performans göstergesi ve 136 adet bölüm anahtar performans göstergesi
tanımlaması yapılmıştır. 2014 yılında kurum karnesinde 32 stratejik
amaç bulunurken, 65 anahtar gösterge ve bağlı 103 adet bölüm göstergesi
konumlandırılmıştır. Kurumsal karnede yer alan her stratejik amaç için en az
bir anahtar performans göstergesi tanımlanmış olup, bu göstergeler kurumsal
kokpit değerini oluşturmaktadır. Kurum karnesinin oluşturulmasının
ardından bölümler kendi anahtar performans göstergeleri üzerinde çalışmalar
yaparak tüm yönetim takımı ve bölüm çalışan temsilcilerinin katılımıyla
şirket dışında oluşturulan karne ve analizleri değerlendirmek üzere İstişare
ve Değerlendirme Toplantısı düzenlenmektedir. Yaklaşık 3 gün boyunca
gerçekleştirilen toplantıda tüm amaç ve hedefler üzerinden önceki yıllar
karşılaştırılmalı olarak geçilerek nihai hedefler üzerinden konsensus sağlanır.
Tüm karneler elde edilen konsensus dahilinde güncellenir ve yönetim
sistemleri karne portföyüne ilave edilir. Yeni dönem stratejiler, amaçlar ve
hedeflerin belirlenmesinin ardından bu stratejiler bazında oluşan riskler risk
planında, oluşan yenilikçi projeler ise değişim planına dahil olur ve 3 aylık
süreçlerde ortaya konulan gelişim raporlamasında gidişata ilişkin analiz ve
yorumlar izlenir. Ortaya konulan sonuçların yayılımının sağlanması amacıyla
çalışanlar için planlanmış olan çalışan paylaşım toplantısı gerçekleştirilirken;
toplum, tedarikçi ve müşterilere bilgi vermek amacıyla bir basın toplantısı
düzenlenir. Bu döngünün hayata geçirilmesi ile her dönemki stratejik
planlama süreci kapanmış olur. Gerçekleşen sonuçların gözden geçirilmesi
amacıyla 3 aylık gelişim raporları oluşturulmakta aynı zamanda 6 aylık
sonuçları değerlendirmek amacıyla kurumsal performans ara değerlendirme
toplantıları düzenlenerek süreçte konulan hedeflerin durum analizleri ve
kaynak ihtiyaçları değerlendirilmektedir.
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process. Each one of the 4 dimensions of prepared SWOT analysis is used as
main data in the formation of strategies and strategic purposes. Master strategies
of year 2013 were determined in three areas; increasing corporate credibility,
increasing corporate performance and managing corporate risks. By developing
perspectives, determined according to the critical success factors outside the
standard balanced corporate scorecard application, they have been determined
as financial clients, technologic improvement, operational continuity and social
motivation. Perspectives show improvement and change according to periodical
planning needs and requirements. As a matter of fact the social motivation area
in 2014 was divided into two different areas as social awareness and investing
in people. The other perspectives on the other hand were described as effective
service management, technological improvement, sustainable service quality
and financial perspectives. On the basis of these systems, inside the corporate
scorecard in year 2013, total of 31 strategic purposes have been determined
and together with their breakdown into the departments, total of 10 in house
scorecards, 58 corporate scorecard key performance indicator and 136 department
key performance indicator descriptions were made. While finding 32 strategic
purposes in the corporate scorecard in 2014, 65 key indicators and 103 dependant
department indicators were positioned. At least one key performance indicator
has been described for each strategic purpose found in the corporate scorecard and
those indicators form the corporate cockpit value. Departments, following the
formation of corporate scorecard, conduct studies on their own key performance
indicators and with the participation of the entire management team and
department employee representatives, they organize a consultation and assessment
meeting to assess the scorecards and analyses formed outside of the corporation.
During the meeting, which continues for approximately 3 days, consensus is
established over the final targets after carefully comparing all the purposes and
targets of previous years. All scorecards get updated according to established
consensus and management systems get added into the scorecard portfolio. After
the determination of new period strategies, purposes and targets, the risks formed
on the basis of those strategies are added into the risk plan and innovative
projects on the other hand are added into the plan of change and the analyses
and comments regarding to the course of events in the development reporting
revealed by 3 month’s courses are followed. A press conference is organized to
provide information to the society, suppliers and clients, while the employee
sharing/communion meeting, which is planned for employees for the purpose of
establishment of distribution and spread of results revealed, is held. The strategic
planning course of each period gets closed with the implementation of this cycle.
3 months’ development reports are created for the purpose of reviewing the results
established as well as the status analyses and source requirements of the targets set
within the course are assessed by organizing corporate performance intermediate
assessment meetings for the purpose of assessing the results of 6 months.

2013
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Risk Yönetimi

Risk Management

Bursagaz’da şirket kültürünün temel yapı taşlarından birisi olan kurumsal risk
yönetimi yaklaşımı kurumsal risk planlamasının temelini oluşturmaktadır.
Geniş bir bakış açısı ile ele alındığında ise, entegre kurumsal risk yönetiminin
iç yönetimin ve kontrol sisteminin parçası olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımın
amacı; diğer alt sistemlerle birlikte (kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre
yönetimi gibi…) EWE Grubu tarafından uygulanan stratejik ve operasyonel
hedeflerinin, finansal raporlama hedeflerinin ve uyumluluk hedeflerinin düzenli
olarak yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. EWE Holding kültüründe stratejik
hedefler, yönetimsel hedefler, finansal raporlama hedefleri ve uyum hedefleri
ayrı ayrı belirlenmektedir. Kurumsal risk yönetiminin odak noktası, risklerin
önceden belirlenmesi, risklerin müteakip analizi ve önceliklendirilmesi, yönetimi
ve raporlanmasıdır. Kurumsal risk yönetimi kapsamında yönetsel riskler, itibar
riskleri, teknik riskler, tüm birimlerin kendilerini ilgilendiren süreç bazlı riskler ve
yönetim sistemleri uygulamalarından oluşan riskler incelenmektedir. EWE AG’nin
de büyük önem verdiği ve takip ettiği kurumsal risk yönetiminin raporlamaları
Almanya’ya düzenli olarak yapılmaktadır, yönetim sistemleri analizleri ise lokal
bazda takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Süreçler göz önüne alındığında yönetim
sistemleri denetimleri sonucu çıkan riskler, yönetsel bazda incelenen ve ortaya
çıkan riskler, iş etki analizleri sonucu ortaya çıkan riskler risk yönetim uygulama
prosedürlerine uygun olarak takip edilmektedir.

The approach of corporate risk management, which is one of the fundamental
building blocks of company culture in Bursa, constitutes basis of corporate risk
planning. When it is considered on a general perspective, it is seen that integrated
corporate risk management is part of internal management and control system.
The purpose of this approach is; to ensure the performance of strategic and
operational targets, financial reporting targets and compatibility targets applied
by the EWE Group together with other subsystems (such as quality management,
occuppational safety and environmental management..) regularly. In the culture
of EWE Holding, strategical targets, managertal targets, financial programming
targets, compatibility targets are stated separately. The focal point of corporate risk
management is the determination of risk previously, following analyses of risks
and prioritisation, their management and reporting. Within scope of corporate
risk management, managertal risks, reputation risks, technical risks, period basis
risks that concerns all units themselves are analyzed. Reporting of corporate risk
management which the EWE AG also gives big importance are made regularly
to Germany, also management systems analyses are being followed at local bases
and reported. When processes are taken to be considered, risks resulting from
management systems controls, risks analyzed and resulting at managertal basis,
risks resulting from occupation impact analysis are followed in compliance with
risk management application procedures.

Kurumsal risk yönetimi çerçevesinin tanımlanması, düzenli risk raporlama
süreci açısından uygun organizasyonel birimleri, risk kategorileri ve zorunlu
riskleri belirleyen bir ön karar alma sürecidir. Bu çerçevenin belirlenmesinin
amacı, özellikle, önemli birimler ve konular hakkındaki müteakip faaliyetlere
odaklanmaktır. Yönetim, risk ve uyum uygulamaları SAP’in GRC modülü
üzerinde takip edilmekte, EWE AG’ye yapılan raporlamalar bu sistem üzerinden
yapılmaktadır. Her yıl belirlenen süreçlerin sistem risk sahibi ve risk uzmanı
tarafından GRC sistemine girişi yapılmaktadır. Yapılan tüm girişlerde her riskin
detay tanımı, geçerlilik periyodu, mali ve mali olmayan etkisi ve etkilerinin 4 yıllık
projeksiyondaki gerçekçi, olumlu ve kötü baz senaryo değerleri her bir risk için
ayrı ayrı girilmektedir. Dolayısıyla risklerin geçmiş ve gelecek dönem projeksiyon
ve gerçekleşenlerine ait karşılaştırmaların analizi mümkün olmaktadır. Bu sisteme
girilen riskler her yıl EWE AG tarafından yayımlanan zorunlu risk kataloğu göz
önünde alınarak belirlenir. Her yıl belirlenen süreçler sistem risk sahibi ve risk
uzmanı tarafından GRC sistemine giriş yapılmaktadır. Değerlendirilen bölüm
ile ilgili düzenli kurumsal risk yönetimi raporlama süreci her çeyrek dönemde
gerçekleşir. Tüm riskler yılda bir kez tamamen güncellenmektedir; tüm kilit
kontroller etkinlikleri açısından yılda bir kez gözden geçirilir. Ek olarak, önemli
riskler her çeyrek dönemde bir kez güncellenmektedir. Belli bir parasal miktardan
daha fazla net mali zarar ortaya çıkaran veya net nitesel değerlendirmede “sarı”
veya “kırmızı” olarak sınıflandırılan riskler önemli olarak sayılırlar. Grup çapında
geçerli standart risk kataloğu ve standart süreç kataloğu, risklerin ve kontrollerin

Definition of corporate risk management’s frame is an significant decision
making process that determines appropriate organizational units, risk categories
and compulsory risks in terms of regular risk reporting process. The purpose
of determining this frame is, to focus on following activities concerning in
particular significant units and subjects. Management, risk and compatibility
applications are followed on GRC module of SAP, reportings to EWE AG are
made through this system. Entrance of processes determined each year, are made
to GRC systems by risk owner and risk expert. In every entries made, detailed
definition, validity period, finacial and nonfinancial effect and reality, positive
and bad base scenario values of their effects in 4 years of projection is entered
separately for each risk. Therefore, analysis of past and upcoming periods of
risks and comparisions belonging to these which have been realized, is possible.
Risks that are entered into this system are determined by considering compulsory
risk cataloq published every year by the EWE AG. The entrance of processes
determined each year are made to GRC system by risk holder and risk expert.
Regular corporate risk management reporting process concerning the evaluated
part realizes in every trimester. All risks are updated once a year; all key controls
are revieved once a year for their effectiveness.In addition significant risks are
updated once each trimester. Risks revealing net financial loss more than certain
amount of monetary amount or classified as ‘’yellow’’ or ‘’red’’ in net qualitative
evaluation are notible as significant. Standard risk cataloq and standart process
catalog valid in group-wide constitutes basis in recording the risks and controls.
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kayıt altına alınmasında temel teşkil eder. Risk kataloğu, EWE Gruba uygun
olan risk kategorilerini belirtmekte ve böylece grup risklerinin sistematik olarak
kaydedilmesine hizmet etmektedir. Benzer şekilde, süreç kataloğu raporlamaya
uygun olan süreçleri ve alt süreçleri belirtmektedir. Risk analizi sırasında
grup için önemli risklerin gözden kaçırılmamasının (istemsiz olarak) ve/veya
önemsenmemesinin önlenmesi için Grup Yönetim Kurulu ile mutabık kalarak
zorunlu riskler EWE AG tarafından belirlenebilmektedir. Zorunlu riskler katılan
tüm birimler tarafından analiz edilmelidir. Her risk bir süreçle eşleştiği gibi her
riskin aynı zamanda süreciyle eşleşen bir kontrolü de sistemde bulunmaktadır.
SAP GRC’de değerlendirme 3 adımda yapılmaktadır. Bu adımlar; riskin ortaya
çıkma olasılığının değerlendirilmesi, risk sebebi ile oluşan potansiyel zararın
belirlenmesi ve kontrollerin risk azaltıcı etkilerinin belirlenmesidir.
Riskin ortaya çıkma olasılığının değerlendirilmesi adımında; ortaya çıkma olasılığı,
riskin tek bir mali yılda ortaya çıkma olasılığının ne kadar muhtemel olduğunu
göstermektedir. Değerlendirmede azaltıcı kontrollerin olmadığı varsayılır ve
brüt değerlendirmenin yapılması şarttır. Risk sebebi ile oluşan potansiyel zararın
belirlenmesi adımında; zararı hafifleten kontrollerin olmadığı ve/veya etkili olmadığı
varsayılır. Kontrollerin risk azaltıcı etkilerinin belirlenmesi adımında; riskin brüt
değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, mevcut kontrollerin SAP GRC’de
atanmış olması ve akabinde ortaya çıkma olasılığı ve zarar seviyesi üzerindeki risk
azaltıcı etkisiyle ilişkili olarak ayrı ayrı değerlendirilir ve sonrasında SAP GRC
aracı tarafından otomatik olarak, söz konusu risk için hedef ve net değerlendirmesi
hesaplanır. Net değerlendirme bir birim için artık riski açıklamaktadır. Hedef
değerlendirme eğer tüm mevcut ve planlanan kontroller etkin ise gelecekteki riski
belirler. SAP GRC’deki kilit kontrollerin dokümantasyonu entegre birimler ile risk
yöneticisinin bir araya gelmesi ile belirlenir. Mevcut kontrol zayıflıkları ve bunları
düzeltmek için planlanan tedbirler aynı şekilde SAP GRC aracına kaydedilir ve
durumları düzenli olarak en az üç ayda bir (her çeyrek dönemde) güncellenir. Bu
sistem tamamı ile İngilizce olup anlık rapor çekilebilme özelliğine sahiptir. 2014 yılı
itibarı ile Bursagaz kurumsal risk yönetimi ile ilgili olarak sistemde kayıtlı toplam 21
adet risk ve bu riskler ile ilişkilendirilmiş toplam 58 adet kontrol bulunmaktadır.
Bunların yanı sıra; risk planlama çalışmalarında farklı görüş ve bakış açılarından
yararlanmak ve bağlamda planlama sürecini daha etkin yürütmek adına
Bursagaz bünyesinde bir risk komitesi oluşturulmuştur. Bu risk komitesinde her
müdürlükten kendi alanlarında yetkin kişiler bölüm müdürleri tarafından önerilmiş
olup, komite üyelerinin müdürlüklerinin tüm süreçleri hakkında detaylı bilgi sahibi
olmalarına önem verilmiştir. Her müdürlükten toplam 11 personelin bulunduğu
risk komitesi ile her ay düzenli toplantılar yapılmakta ve kendi müdürlüklerinin
risklerinin üzerinden geçilerek güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu toplantılar
neticesinde elde edilen güncel veriler ise 3 aylık periyodlarda yapılan toplantılar
ile Bursagaz üst yönetimi ile paylaşılmakta ve onaylandıktan sonrasında tüm
çalışanların şirketin güncel kurumsal riskleri hakkında bilgi sahibi olması
sağlanmaktadır.
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The risk cataloq indicates risk categories appropriate for the EWE Group, thus
served for registration of group risks systematically. Similarly, process cataloq
indicates the processes and subprocesses available for reporting. During risk
analyses, compulsory risks are determined by the EWE AG agreeing with the
Group Boards Management for preventing of fail to notice(involuntarily)
and/or to be neglected. Compulsory risks have to be analysed by all units that
participated. As each risk matches with a process, each risk has control system
matching with its period at the same time.
In the SAP GRC, evaluation is made in three steps. These steps are; evaluating
the probability of risk occurance, determining the effects of potential loss caused
by risk and determining the risk decreasing effects of controls.
In the step of evaluating the probability of a risk to occur; the occurance
probability indicates how possible is the risk to occur in one financial year. It
is assumed that there are no decreasing controls in the evaluation and gross
evaluation must be done. In the step of evaluating potential loss caused by
risk; it is assumed that there are no lightening controls of loss and/or they are
not effective. In the step of determining risk decreasing effects of controls; after
completing gross evaluation of risk, being appointed of current controls in SAP
GRC and subsequently their probability of occurance and their risk decreasing
effect on loss level are evaluated separately. From now on, net evaluation indicates
the risk for one unit. Target evaluation determines the future risk if all current
and planned controls are active. Documentation of key controls in SAP GRC
are determined with aggregation of integrated units and risk manager. Current
control inadequacies and cautions planned to correct these, are recorded to SAP
GRC vehicle in the same way and their conditions are updated once every three
months(in every trimester)updated. This system is complete in English and has
the ability to dispatch insant report. As of 2014, there are total of number of 21
risks registered in the system concerning Bursagaz corporate risk management and
there are number of 58 controls related with these risks.
Besides, a risk committee has been established within Bursagaz in order to benefit
from different opinions and point of views and in this context to work more
efficiently on the planning process. In this risk committee, authorized persons
in their own field from each management are recommended by department
managers and it is given importance that committee members have detailed
knowledge about all processes of their managements. Each month regular
meetings are made with the risk committee consisting of 11 personnel from each
management and update works are made by passing over the risks of their own
management. Current data achieved as result of these meetings are shared with
Bursagaz top management by meetings held in the 3-months period and after
being approved, it is ensured that all employees have knowledge concerning the
company’s currrent corporate risks.

ŞIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI VE ILETIŞIM
COMPANY INFORMATION POLICY AND CONTACT
Paydaş Odaklı İletişim Yaklaşımı

Stakeholder Oriented Communication Approach

Bursagaz her yıl stratejik planlama süreci kapsamında gerçekleştirdiği
paydaş beklentileri dengeleme çalışması ile paydaşlarını gözden geçirerek,
strateji ve temel faaliyetler üzerinde konumlandırılmalarını sağlayarak
onlar için iletişim ve geri bildirim mekanizmaları geliştirmektedir.
Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, toplum ve hissedardan oluşan 5 temel
paydaşını en uygun iletişim stratejisi ile eşleştiren Bursagaz, beklentilerin
alınması konusunda yönettiği iletişim araç ve planlamalarıyla stratejilerini
ilişkilendirmektedir.

Bursagaz is engaged in stakeholder expectations balancing work every year as
part of the strategic planning process in order to review its stakeholders, position
them on strategies and basic activities and develop communication and feedback
mechanisms for them. Bursagaz matches its 5 basic stakeholders, namely
employees, customers, suppliers, society and shareholders, with the most suitable
communication strategies and associates its strategies with the communication
tools and plans aimed at receiving expectations.

Bursagaz’da Bilgi Üretilir ve Paylaşılır

Bursagaz is where Information is Produced and Shared

Kurumsal bilginin paylaşımının öneminin artarak yenilikçilik ve yaratıcılığın
gelişmesine baz oluşturması adına şirket bünyesinde geliştirilen uygulamalar,
Bursagaz’ın kurum içi bilgi paylaşımını ve bilgiden üretim stratejilerini de
her geçen gün geliştirmektedir. Stratejilerle bağlantılı olarak Bursagaz’da
üretilen projelerin, takım çalışması ürünlerinin, toplantı çıktılarının,
süreç değerlendirme çıktılarının ve daha pek çok bilgi çıktısının paylaşımı
toplantı, açılış ve kapanış sunuşları, birebir görüşmeler gibi sistematik olan
araçlarla yapılmaktadır. Bursagaz iç iletişim uygulamaları kurgulanırken
objektiflik, şeffaflık, profesyonellik ve güvenilirlik ilkeleri baz alınarak
tanımlamalar yapılmış ve bağlı aksiyonlar alınmıştır. Hayata geçirilen
iletişim geliştirme uygulamaları kurum kültürü ve stratejiler ile etkileşimde
kalmakta olup, Bursagaz kurum karnesinde son 3 yıldır paydaşlarla etkin
iletişim kurmak, kurum içinde bilgi ve fikir üretimini desteklemek ve
ulusal/uluslararası know how transferi yapmak stratejik amaçları ile bu
uygulamaların inisiyatif olarak planlamada yer almasına katkı sağlanmıştır.

The practices that have been developed within the company in order to increase
the sharing of corporate information for development of innovation and
creativity also help improve corporate information sharing in Bursagaz and
strategies of production using information. In association with the strategies,
projects, team work products, meeting outputs, process assessment outputs and
output of other information produced in Bursagaz are shared through systematic
tools including meetings, opening and closing representations, one-on-one
discussions. During the development process of Bursagaz internal communication
applications, definitions have been made based on the principles of objectivity,
transparency, professionalism and reliability and relative actions have been
taken. The implemented communication improvement practices are interacted
with corporate culture and strategies and the strategic purposes of establishing
effective communication with stakeholders, supporting information and opinion
production in the company and making national/international know how
transfer, which have been in the Bursagaz scorecard in the last 3 years, these
practices are also included in the plans as initiatives.

Proje Paylaşımları

Project Sharing

Bursagaz proje yönetim anlayışının bir parçası olan proje açılış ve kapanış
toplantıları ile kurum içerisinde gerçekleştirilmekte olan projelerin
kapsamını, proje planlarını ve iletişim planlarını çalışanlarla paylaşmaktadır.
Sonuçlanan projelerin her biri için kapanış toplantıları düzenlenmekte
olup, kapanış toplantılarında projelerin gerçekleşme düzeyleri ve elde edilen
başarıların paylaşılmasının yanında, gidişat boyunca çıkarılan derslere ilişkin
sunumlar da gerçekleştirilmektedir. Projelerin planlanan süreleri içerisinde
takibi yapılarak, aylık bazda proje ilerleme raporları tüm Bursagaz çalışanları
ile paylaşılmaktadır.

Through project opening and closing meetings which are part of project
management approach, Bursagaz has been sharing with employees the scope
of projects being implemented in the company, the project plans and the
communication plans. Closing meetings are convened for each one of the
completed projects where the level of project realisation and the achievements are
shared as well as making presentations about the lessons learned during the course
of work. The projects are monitored during the planned periods and monthly
project progress reports are shared with all Bursagaz employees.
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İç İletişim Toplantıları

Internal Communication Meetings

Bursagaz’da gerçekleştirilen toplantılar kurum içi faaliyetlerin paylaşılmasını
sağlamanın yanında, süreçler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla da
planlanmaktadır. Her Pazartesi günü gerçekleştirilen üst yönetim koordinasyon
toplantıları, aylık birim yöneticileri toplantıları, aylık birim ve bölüm
toplantıları, genel müdür çalışan toplu görüşme toplantıları bu yayınlanmış
olan toplantı iletişim planlamasının bir bölümünü oluşturmaktadır. Aynı
zamanda çalışanların üst yönetimle iletişimini kuvvetlendirmek amacıyla
kurgulanan ‘Şeffaf Oda’ uygulaması ile çalışanlar doğrudan genel müdür ile
bire bir görüşme imkanını konudan bağımsız olarak elde etmektedirler.

The meetings in Bursagaz are planned for sharing internal activities of the
company as well as ensuring coordination among processes. Top management
coordination meetings that convene every Monday, monthly meetings of unit
managers, monthly unit and department meetings, collective meetings of the
general manager and employees constitute part of this meeting communication
planning. The ‘Transparent Room’ project is used for reinforcing communication
between employees and top management gives employees the opportunity to
establish direct contact with the general manager, regardless of the subject
matter.

Yaşama Saygı Komitesi

Committee of Respect for Life

Bursagaz etik yönetim anlayışının ve çalışanların yaşayan değerlere uyumunun
sağlanmasına ilişkin uygulamalarının bir sonucu olan ‘Yaşama Saygı
Komitesi’, çalışanların etik prensiplere uyumunu perçinleme ve kurum
içinde çeşitliliği destekleme, yönetme ve yönlendirme amacıyla kurulmuştur.
Komitenin ana amacı Bursagaz bünyesinde doğruluk, güvenilirlik ve adalet
prensiplerinin yaygınlaştırılmasının sağlanması ve bunun çalışanlardan bire
bir şeffaf bir şekilde geri bildirim alınarak yapılmasının sağlanmasıdır. Komite
aylık toplantılar gerçekleştirerek çalışanlardan gelen tüm geri bildirimleri
değerlendirerek aksiyon alınması konusunda üst yönetime rapor sunmaktadır.
Komitenin en önemli özelliği iç iletişimde bire bir objektiflik ve kişisel gizlilik
ilkesine saygı gösteren davranış ilkelerini benimsemesidir.

‘Committee of Respect for Life’, a result of the ethical management approach
of Bursagaz and the efforts to ensure that employees stick to the living values,
has been established to reinforce the conformance of employees with ethical
principles and to support, manage and direct diversity in the institution. The
committee is mainly aimed at spreading the principles of integrity, reliability
and equality within Bursagaz and making this on the basis of obtaining
one-on-one open feedback from the employees. The committee holds monthly
meetings in order to evaluate all feedback received from the employees and
report any possible actions to the top management. The most important feature
of the committee is that it has adopted behavioural principles of respecting the
one-on-one objectivity and personal confidentiality in internal communication.

SOKAK Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Kulübü

SOKAK Social and Cultural Activities Club

Bursagaz iş ve yaşam dengesinin iç iletişime pozitif yansımalarını entegre
etmek amacıyla, çalışanların kendilerinin yetke kullanarak kurdukları SOKAK
(Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Kulübü) uygulamalarını destekleyerek iş
yaşantısı dışındaki faaliyetlerle takım çalışmasını desteklemeyi amaç edinmiştir.
Aktif 8 kulübün yer aldığı aktivite olgusunda çalışanlar, kendilerine verilen
bütçeyi optimum düzeyde kullanarak bağımsız aktiviteler düzenlemektedirler.
Bursagaz çalışanlarının % 76’sının üye olduğu kulüp uygulamalarında;
inovasyondan fotoğrafçılığa, yüzmeden bahçecilik kulübüne kadar farklı hobi
alanlarındaki aktiviteler desteklenmektedir.

Bursagaz has aimed to support team work with activities outside business hours
by supporting the practices of SOKAK (Social and Cultural Activities Club)
established by employees in order to have positive reflections of working life and
personal life balance in internal communication. In this activity, which involves
8 active clubs, employees organize independent activities by making optimum
use of the allocated budget. The practices of the club, where 76% of Bursagaz
employees are members, include activities in different areas of interest ranging
from innovation to photography, from swimming to gardening.

Fonksiyonel Etkinlikler
Her yıl hazırlanan iletişim planı kapsamında Bursagaz çalışanları için
planlanarak düzenlenen aktiviteler; aynı zamanda iç iletişim faaliyetlerinin
etkin yönetilmesi için tasarlanmış olan puzzleın en önemli parçasını
oluşturmaktadır. Bowling, voleybol gibi sportif faaliyetlerden iftar, brunch
gibi ailelerin katılımıyla düzenlenen ortak faaliyetlere kadar pek çok etkinlik,
her yıl Bursagaz çalışanlarının tam katılımı ile gerçekleştirilmekte ve kurum
kültürünün içselleştirilmesine katkı sağlamaktadır.
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Functional Activities
The activities which are planned and organised for Bursagaz employees within
the scope of annual communication plan are also the most important part of the
puzzle designed for effective management of internal communication activities.
Many activities including sports such as bowling, volleyball and common
activities involving the participation of families such as Ramadan dinner and
brunch are organised every year with full presence of Bursagaz employees and
contribute to the internalisation of corporate culture.

Çalışan Paylaşım Toplantısı

Employees Sharing Meeting

Yılda bir kez düzenlenen ve stratejik planlama sürecinin yayılım planının bir
parçası olan çalışan paylaşım toplantısı, tüm Bursagaz çalışanlarının şirket
dışında bir organizasyon kapsamında buluşarak, kurumun stratejik yönetimi
ve performansı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hayata
geçirilmektedir. Biten yılın gerçekleşmelerinin, yeni yıl amaç ve hedeflerinin
paylaşıldığı toplantılarda çalışanlar bölümlerine ilişkin teatral sunumlar
gerçekleştirmekte, iş sağlığı güvenliği ve sürdürülebilirlik yönetimi gibi
konularda bilgi edinmektedirler.

Employees sharing meeting, organised once a year as part of the strategic planning
process, takes place with all Bursagaz employees meeting in a location outside the
company in order to receive information about corporate strategic management
and performance. In the meeting where achievements of the previous year and
aims and objectives for the next year are discussed, employees make theatrical
presentations about their departments and are informed about occupational
health and safety and sustainability management.

Kurum İçi E-Bülten
Her ay şirket içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin bölümler bazında kırılımlarını
sunan kurum içi e-bülten hazırlığı yapılarak tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır.
Kurum içi e-bülten aynı zamanda günümüz önde gelen iklim, yakıt düzenleri,
kirletici etmenler gibi çevresel faktörler hakkında bilgi içeren bir köşeye ve
sağlıklı yaşam tüyolarına ilişkin bir köşeye sahip olarak, çalışanların farklı
açılardan da bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

Görsel Bilgi Kütüphanesi
Günümüz dünyasında görselliğin ön planda olduğu düzene uyum sağlamak
ve paylaşılan bilginin kalitesini ve onun da ötesinde anlaşılabilirliğini
sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan görsel bilgi kütüphanesi uygulaması,
video araçları kullanılarak yapılan bilgilendirmelerin endekslenmesinden
oluşturulmuş bir paylaşım platformudur. Çalışanlar bu alandan bilgi
edinecekleri gibi kendileri de bu alana uygulama veya bilgi paylaşım videoları
ile katkı sunabilmektedirler.

Bursagaz’da Dış Paydaşlarla İletişim Geliştirilir

E-Bulletin of the Corporation
Every month an e-bulletin of the corporation, including the activities that were
carried out in each department, is issued and shared with all employees. The
corporate e-bulletin also gives different types of information to the employees
through a section with information about the environmental factors such as
climate, fuel systems, polluting factors and another section with tips on a healthy
life.

Visual Information Library
The visual information library, which is set up in order to adapt to the present
system where it is visually in the foreground and to ensure that quality and,
more importantly, comprehensible information is shared, is a social platform
that includes information indexing by means of video tools. Employees can use
this area both to obtain information and to share information through videos or
applications.

Communication is Developed with External Stakeholders in
Bursagaz

Kurumsal paylaşımlar sadece kurum içi paydaşlar için değil aynı zamanda
üçüncü taraf paydaşlar için de son derece önemli bir etki taşımaktadır.
Bu kapsamda iletişim planı dahilinde gerçekleştirilen faaliyetler ile hem
operasyonel hem de sosyal gelişmeler paydaşlarla paylaşılmaktadır.

Corporate sharing is very significant not only for in-house stakeholders but also
for third party stakeholders as well. The activities that are carried out within the
framework of communication plan are a means for sharing both operational and
social developments with the stakeholders.

Basın Yoluyla Paylaşımlar

Sharing via Press

Bursagaz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler için planlama kapsamında
basın bültenleri hazırlanarak basın ile paylaşılmakta, her sene stratejik
planlama dönemi sonunda gerçekleştirilen basın toplantısı ile Bursa
halkına kurumsal performans ve yeni projeler hakkında bilgi verilmektedir.
Kurumsal bütünlüğü temsil eden şeffaf yönetim anlayışının bir parçası olarak
kampanyalar, sponsorluklar gibi faaliyetler basın toplantıları aracılığıyla
paylaşılmaktadır. Bursagaz aynı zamanda kurumsal faaliyetlerini her ay
düzenli olarak hazırladığı kurumsal dış bülten aracılığıyla, sisteminde mail

Press bulletins are prepared for the activities carried out in Bursagaz in order
to share them with the press and a press meeting is held annually at the end of
strategic planning period to inform Bursa citizens about corporate performance
and new projects. As part of the transparent management approach that represents
corporate integrity, activities such as campaigns and sponsorships are shared
through press meetings. Bursagaz also prepares a corporate external bulletin every
month to share its corporate activities with all customers and stakeholders with
registered e-mail addresses and to mention the social benefits of activities. Besides
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adresi kayıtlı tüm müşterileri ve paydaşları ile paylaşarak, gerçekleştirilen
faaliyetlerin toplumsal katkılarına da değinmektedir. Kurum dışı bülten, şirket
faaliyetlerinin yanında toplumsal sağlık adına önerileri içeren bir bölümle de
okuyucularına yön göstermektedir.

announcing company activities, the external bulletin also gives direction to readers
through a section with recommendations on social health care.

Kıyaslama Çalışmaları

Believing in the fact that each piece of information shared creates value and
contributes to development, know how and other information, also including the
results obtained within the institution, are shared with companies in or outside
the sector for comparison in order to lead the way to developing valuable projects
for the sector. Each department in Bursagaz has comparative project targets. Each
comparative project is implemented as an interactive activity aimed, beyond
information sharing, at developing the stakeholders.

Paylaşılan her bilginin değer ürettiği ve gelişime katkı sağladığına olan inançla
kurum içerisinde üretilen sonuçları da kapsayan know how ve diğer bilgiler;
kıyaslama amacıyla sektör içinden ve dışından kuruluşlarla paylaşılarak sektöre
değer üretecek olan projelerin hayata geçirilmesinde öncülük etmektedir.
Bursagaz’da bulunan her bölümün bu anlamda kıyaslama projeleri hedefleri
bulunmaktadır. Her kıyas projesi kurum dışında bilgi paylaşımının ötesinde
paydaşları geliştirme adına bir etkileşim faaliyeti olarak hayat bulmaktadır.

Sosyal Medya
Sosyal medya uygulamaları ile 32’den fazla mecrada kullanıcılar ile buluşan
Bursagaz, hem sektöründe hem de şirket genelinde gerçekleştirilen faaliyetleri
paydaşları ile paylaşmaktadır. Sosyal medya kampanyalarını yürüten
Bursagaz, kurumsal bilinirliliğin arttırılması ve marka konumlandırılmasının
optimizasyonu amacıyla, her dönem belirli öne çıkan konulara odaklanarak
ulusal ve uluslararası alanda sosyal medya aracılığıyla paylaşımlarda
bulunmaktadır.

Toplumsal Katkı
Sosyal sorumluluk projelerinin şirket hedeflerine entegrasyonunun sağlanması
adına kalkınma ajansları ile kurulan iletişimlerle hem Bursagaz stratejileri
odağında gerçekleşen projelerin lansmanı sağlanmakta hem de toplumun
kalkınma ajansı desteklerinden daha etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak
amacıyla, ajansların gönüllü tanıtımını üstlenen lansmanları organize
edilmektedir.

Tedarikçi Paylaşımları
Tedarikçiler ile planlama kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme
ve inceleme ziyaretleri ile Bursagaz ürün ve hizmet sorumluluğunu
değerlendirirken, aynı zamanda tedarikçilerin ürün ve hizmetlerini
geliştirmeleri için onlarla kurumsal ve sektörel know-how’ını paylaşmaktadır.
Bu iletişim bazlı paylaşım, tedarikçi yetkinliklerinin geliştirilerek onların birer
Bursagaz merkezli kuruluşlar olarak çalışmalarını sağlayarak, kazan-kazan
ilkesinin yerine getirilmesini sağlamaktadır.
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Social Media
Bursagaz uses social media applications to come together with the users in more
than 32 channels and shares with its stakeholders the activities carried out in
the sector and in the company. Bursagaz conducts social media campaigns and
uses social media to share things in national and international areas with special
focus on prominent subjects in order to increase corporate awareness and optimize
brand positioning.

Social Contribution
Communication is established with developmental agencies to integrate social
accountability projects to company objectives by means of which the projects
in line with Bursagaz strategies are launched and the launches for voluntary
introduction of developmental agencies are organised so that society makes better
use of agency support.

Suppliers’ Sharing
In the evaluation and review visits paid to the suppliers within the scope of
planning, Bursagaz evaluates products and service responsibility while sharing
corporate and sector know how, at the same time, with the suppliers so that they
can develop their products and services. With this communication-based sharing,
supplier competencies are improved and the win-win principle is applied so that
they can operate as Bursagaz-centered organizations.

