


1

İÇERİK / CONTENTS

-- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values

-- Tarihçe / History

-- Kalite Politikası / Quality Policy

-- İSG ve Çevre Politikası / OHS and Environment Policy

-- Anahtar Finansal Rakamlar / Key Financial Figures

-- Kurumsal Yönetim / Corporate Governance

-- Yatırımlar / Investments

-- Satış ve Pazarlama / Sales & Marketing

-- İZGAZ GDF SUEZ Sanayinin Yanında / IZGAZ GDF SUEZ Supports Industry

-- İZGAZ Online (Web Sitesi) / IZGAZ Online

-- İş Sağlığı ve Güvenliği / Occupational Health and Safety

-- İnsan Kaynakları / Human Resources

-- Sosyal Projeler / Social Projects

-- İZGAZ’dan Yenilikler / Innovations by IZGAZ

-- Kocaeli 18 Yıldır Bizimle Isınıyor / Heating Kocaeli for 18 Years

-- İletişim Bilgileri / Contact Details





5

OUR VISION
To be a company that is accepted as a benchmark in natural gas sector and that produces values for all its shareholders considering 
energy and the environment a part of progress and development. 

OUR MISSION
Being aware of our social and legal responsabilities, to provide environmentally - friendly, people - oriented, trustable, quality and 
uninterruptable natural gas service to all our customers wıthin our license area. 

VALUES
Drive
to guarantee performance over the long term for all stakeholders.

Commitment
to associate the Group’s development with respect for the planet.

Daring
to live in the present with optimism while preparing for the future with creativity.

Cohesion
to make energy and the environment sustainable sources of progress and development.

Entrepreneurship
To carry on our customer oriented activities with a team which can take the initiative and able to manage the activities in order to 
make our company known in Turkey and in the world by continuous development.

Respect
To carry on all our activities by respecting ideas, humanity, environment, shareholders and differences. 

VİZYONUMUZ
Enerji ve çevreyi; ilerleme ve gelişmenin bir parçası olarak görüp, sektöründe kıyas kabul edilen ve tüm paydaşları için değer üreten 
bir firma olmaktır.

MİSYONUMUZ
Lisans sınırlarımız dahilinde tüm müşterilerimize sosyal ve hukuki sorumluluklarımızın bilincinde, çevreye saygılı, insan odaklı, 
güvenli, kaliteli ve sürekli doğal gaz hizmeti sunmaktadır.

DEĞERLERİMİZ
Kararlılık
Müşterilerimize ve kamuoyuna hizmet alanında devamlı olarak verimliliği ve yeniliği takip ederek, hissedarlarımız için uzun süreli 
performans garanti etmek.

Sorumluluk
İnsanlarımız için gerekli hizmetleri sağlarken, Grup gelişimini “dünyamıza saygı” ile bütünleştirmek.

Cesaret
Bugünü iyimserlikle yaşamak ve geleceği yaratıcılıkla kurmak.

Bütünlük
Tüm gücümüzü ortak bir takım ruhu ile seferber ederek enerji ve çevreyi, ilerleme ve gelişmenin sürdürülebilir kaynağı haline 
getirmek.

Girişimcilik
Şirketimizin sürekli gelişimle Türkiye ve dünyada bilinir olmasını sağlamak üzere, müşteri odaklı faaliyetlerimizi inisiyatif sahibi ve 
olayları yönetebilen ekiple gerçekleştirmek.

Saygı
Tüm faaliyetlerimizi, fikre, insanlığa, çevreye, hissedarlara ve farklılıklara saygılı olarak gerçekleştirmek.
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IZGAZ was established under the leadership of IZMIT 
Metropolitan Municipality on 15.10.1992. It was 
authorized by the Cabinet Decree to establish natural 
gas plants, distribute and sell natural gas within 
boundaries of IZMIT Metropolitan Municipality in 1994. 

EMRA expanded boundaries of authority of IZGAZ 
throughout the city of Kocaeli except for Gebze and 
Karamursel pursuant to the Metropolitan law No. 5216. 
On April 26, 2005, BOTAS transferred the authority to 
provide natural gas to its industry in Kocaeli to IZGAZ.

İZGAZ is joined GDF SUEZ Group in early 2009. 
Supplying gas throughout Kocaeli except for Gebze and 
Karamursel, IZGAZ GDF SUEZ provides Turkey’s heart 
Kocaeli industry and 250 thousand house customers 
with services with its 10 units of RMS-A, 79 customer 
stations, 84 Regional Regulators and 3116 km natural 
gas network.

Expanding its natural gas distribution network up to 
villages of Kocaeli, IZGAZ GDF SUEZ delivered natural 
gas to the highest altitude in the world (1700 mt) with 
its construction works performed in Kartepe as well. 

IZGAZ which participated in GDF SUEZ Group on 
February 21, 2009 has ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 certificates. It is a member of IGU (International 
Gas Union) and EUROGAS (European Gas Union). 

	  

	  

İZGAZ 15.10.1992 yılında İZMİT Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kuruldu. 1994 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile İZMİT 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde doğal gaz tesisleri kurmak, doğal gaz dağıtmak ve satmak konusunda yetki verildi. 

EMRA, 2004 tarihinde EPDK 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’na istinaden İZGAZ’ın yetki sınırlarını Kocaeli ilinin Gebze ve 
Karamürsel hariç tamamına genişletti. 26 Nisan 2005 tarihinde BOTAŞ, Kocaeli’de kendisine ait olan sanayiye doğal gaz verme 
yetkisini İZGAZ’a devretti.

2009 yılının başında GDF SUEZ Gruba katılan ve Gebze ve Karamürsel dışında tüm Kocaeli’ye gaz arz eden İZGAZ GDF SUEZ, 
Türkiye’nin can damarı Kocaeli sanayisine ve 250 bin konut müşterisine 10 adet RMS-A, 79 adet müşteri istasyonu, 84 adet 
Bölge Regülatörü ve 3116 km doğal gaz şebekesiyle hizmet vermektedir.

Doğal gaz dağıtım şebekesini Kocaeli’nin köylerine varıncaya dek genişleten İZGAZ GDF SUEZ, aynı zamanda Kartepe’de 
gerçekleştirdiği yapım çalışmaları ile dünyada en yüksek rakıma (1700 mt) doğal gaz götürmüştür. 

21 Şubat 2009 tarihinde GDF SUEZ Gruba katılan İZGAZ, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 belgeleri sahibidir. IGU 
(Uluslararası Gaz Birliği) ve EUROGAS (Avrupa Gaz Birliği) üyesidir. 

TARİHÇE / HISTORY
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GDF SUEZ GROUP
GDF SUEZ develops its businesses around a model based on responsible growth to take uptoday’s major energy and environmental 
challenges: meeting energy needs, ensuring the security of supply, fighting against climate change and maximizing the use of 
resources. 

The Group provides highly efficient and innovative solutions to individuals, cities and businesses by relying on diversified gas-supply 
sources, flexible and low-emission power generation as well as unique expertise in four key sectors: liquefied natural gas, energy 
efficiency services, independent power production and environmental services.

GDF SUEZ employs 214,000 people worldwide in 2010 and achieved revenues of €84.5 billion in 2010. 

KEY FIGURES
Revenues: EUR 84.5 billion (+5.7%)
EBITDA: EUR 15.1 billion (+7.7%)
Net income - group share: EUR 4.6 billion (+3.1%)
Net capex: EUR 8.6 billion
“A” rating confirmed
Ordinary dividend: EUR 1.50 per share

GDF SUEZ in the world:
1st gas buyer in Europe
1st transmission and distribution network
2nd largest storage
In 5 continents
Employs 200,650 people worldwide
1,200 researchers and experts at 8 R&D centres 

IZGAZ GDF SUEZ in Kocaeli:
Serves 209.852 (BBS) customers
Maintains a 3.118 km of natural gas network
1.44 Gm3 natural gas transported in 2009
Employes 232 people
3rd largest natural gas distributer in Turkey 
1st company to carry natural gas to heights of more than 1,700 meters 
Is a member of GAZBIR 

GDF SUEZ GRUBU
GDF SUEZ Grubu, enerji ihtiyacının karşılanması, arz güvenliğinin sağlanması, iklim değişikliğine karşı mücadele ve kaynakların etkin 
kullanımının en üst seviyeye çıkarılması gibi günümüzün temel enerji ve çevre ihtiyaçlarını karşılamak için, faaliyetlerini sağduyulu 
büyümeye dayanan bir model etrafında geliştiriyor; 

Grup dört ana sektördeki (sıvılaştırılmış doğal gaz, enerji verimliliği hizmetleri, bağımsız enerji üretimi ve çevresel hizmetler) 
eşsiz uzmanlığının yanında, bireylere, şehirlere ve iştiraklere gaz tedarik kaynakları çeşitliliğine, esnek ve düşük emisyonlu enerji 
üretimine dayanan yüksek verimliliğe sahip ve yenilikçi çözümler sağlamaktadır.

GDF SUEZ 2010 yılında dünya çapında 214.000 kişiye istihdam sağlamış ve 84,5 milyar avro gelir elde etmiştir.

ÖNEMLİ RAKAMLAR
Gelirler: 84,5 milyar avro (+%5,7)
Faiz, vergi ve amortisman öncesi gelir: 15,1 milyar avro (+%7,7)
Net gelir - grup hissesi: 4,6 milyar avro (+%3,1)
Net yatırım: 8,6 milyar avro
“A” sınıfı puanlama
Kar hissesi: 1,5 avro / hisse

DÜNYADA GDF SUEZ
Avrupa’nın 1 numaralı doğal gaz alıcısı
Dünyanın en geniş doğal gaz taşıma ve dağıtım şebekesi
Dünyanın 2. en büyük depolama alanı 
5 kıtada 
Toplam 200.650 çalışan 
8 ARGE merkezinde görevli 1.200 araştırmacı ve uzman 

KOCAELİ’DE İZGAZ GDF SUEZ
209.852 (BBS) müşteriye hizmet sunar
3.118 km uzunluğunda doğal gaz şebekesi işletir
2009 yılında 1,44 Gm3 doğal gaz taşıma miktarı
232 çalışan 
Türkiye’nin 3. büyük doğal gaz dağıtıcısı 
1.700 metre rakımın üzerinde yer alan bölgelere doğal gaz taşıyan ilk şirket 
GAZBİR üyeliği

GDF SUEZ GRUP / GDF SUEZ GROUP
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KALİTE POLİTİKAMIZ

• Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

• Müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçmek.

• Paydaşlarımız için değer oluşturmak.

• Doğal gazın verimli kullanılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak.

• Sürekli gelişen, etkin bir kalite yönetim sistemini sürdürmek.

İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Çevre ve iş sağlığı ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak.

• Tüm faaliyetlerimizde, kirliliği kaynağında en aza indirgemek.

• Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutmak.

• Kaza risklerini gözden geçirmek ve en aza indirgemek.

• Kişisel koruma için en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlamak.

• Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmek.

• Sürekli gelişen, etkin bir çevre ve İSG Yönetim Sistemini sürdürmek.

OUR QUALITY POLICY

• Fulfill all our legal obligations related to our activities.

• Exceed expectations of our customers.

• Create value for our stakeholders.

• Carry out awareness raising activities for effective use of natural gas.

• Maintain an effective quality management system improving continuously.

OUR OHS AND ENVIRONMENT POLICY

• Comply with legal regulations and other requirements related to environment and occupational health.

• Minimize pollution at source in all our operations.

• Keep natural gas consumption under control.

• Review and minimize accident risks.

• Ensure use of the most appropriate machine, equipment and technology for personal protection.

• Raise awareness of our employees concerning environment, occupational health and safety.

• Maintain a continuously developing, efficient environment and OHS Management System.

POLİTİKALAR / POLICIES
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2010 YILINDA GAZ SATIŞ HACİMLERİNDE 23% ARTIŞ
INCREASE BY 23% IN GAS SALES VOLUMES IN 2010

2010’DA GAZ KULLANICI SAYISINDA 10% ARTIŞ
INCREASE BY 10% IN NUMBER OF GAS USER IN 2010

2010 yılı vergi ve amortisman öncesi net 
gelirimiz 2009 yılına göre yaklaşık 2’ye 
katlanmıştır (+ %117). Öncelikle gaz kârımız 
12 MTL yükselmiştir, 1,2 MTL diğer gelirlerimiz 
artmıştır ve son olarak 3 MTL’lik işletme 
faaliyet giderlerimiz düşmüştür.

Our net income before tax and amortization 
for the year of 2010 approximately doubled 
compared to the year of 2009 (+ %117). First, 
our gas profit increased to 12 MTL, other 
incomes of 1.2 MTL increased and finally our 
operating expenses of 3 MTL decreased.

2009 yılının aksine 2010 yılında hiçbir nakit 
destek almadan, İZGAZ GDF SUEZ , 2010 yılı 
sonunda nakit akışını pozitif olarak kapatmıştır.

Unlike the year of 2009, IZGAZ GDF SUEZ 
closed the year of 2010 with a positive cash 
flow without obtaining any cash support.

ANAHTAR FİNANSAL RAKAMLAR / KEY FINANCIAL FIGURES

2010 yılı net gaz satış kârımız 56,2 MTL’dir, 
diğer gelirlerimiz 2,5 MTL’dir, bu gelirlerimiz 
sayesinde 28,3 MTL’lik işletme faaliyet 
giderlerimizi ödeyip, 30,4 MTL’lik vergi ve 
amortisman öncesi net gelire ulaştık.

Our net gas sales profit for the year of 2010 
is 56,2 MTL, other incomes are 2,5 MTL and 
we paid our business operating expenses 
amounting to 28,3 MTL through these incomes 
and reached a net income before tax and 
amortization amounting to 30,4 MTL.

+12,22 MTL

+6,44 MTL
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SEGMENTLERE GÖRE TÜKETİM DAĞILIMI VOLUME DETAIL ON SEGMENTATION

2010
GERÇEKLE EN

2009
GERÇEKLE EN

%
DE M

K TLE PAZAR 153.589.279 143.491.462 7%

B REYSEL 122.965.289 114.256.956 8%

MERKEZ 26.145.576 25.176.906 4%

MUTFAK & BANYO 4.478.415 4.057.600 10%

KAMU F RMALARI 18.564.313 17.887.235 4%

ÖZEL SEKTÖR F RMALARI 16.792.967 15.360.981 9%

KONUTSAL TOPLAMI 188.946.558 176.739.678 7%

ZGAZ MÜ TER LER 76.412.254 307.133.757 -75%

SERBEST 67.666.099 296.426.363 -77%

SERBEST OLMAYAN 8.746.155 10.707.395 -18%

D ER MÜ TER LER 1.508.813.507 962.332.825 57%

DEV MÜ TER LER 1.178.233.029 906.641.182 30%

D ER 330.580.478 55.691.643 494%

SANAY  TOPLAMI 1.585.225.761 1.269.466.582 25%

GENEL TOPLAM 1.774.172.319 1.446.206.260 23%

KONUT / RESIDENTIAL SANAY  / INDUSTRIALTOPLAM / TOTAL
2005 119.571.207 642.157.762
2006 155.699.604 895.141.545
2007 172.234.562 1.046.798.330
2008 188.168.704 1.547.674.880
2009 176.739.678 1.446.206.260
2010 188.946.558 1.774.172.319
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2010
REALISED

2009
REALISED

%
DEVIATION

MASS MARKET 153.589.279 143.491.462 7%

INDIVIDUAL 122.965.289 114.256.956 8%

COLLECTIVE 26.145.576 25.176.906 4%

COOKING 4.478.415 4.057.600 10%

PUBLIC COMPANIES 18.564.313 17.887.235 4%

SERVICE COMPANIES 16.792.967 15.360.981 9%

TOTAL RESIDENTIAL 188.946.558 176.739.678 7%

IZGAZ CLIENTS 76.412.254 307.133.757 -75%

ELIGIBLE 67.666.099 296.426.363 -77%

NON-ELIGIBLE 8.746.155 10.707.395 -18%

OTHER CLIENTS 1.508.813.507 962.332.825 57%

GIANT CLIENT 1.178.233.029 906.641.182 30%

OTHER 330.580.478 55.691.643 494%

TOTAL INDUSTRIAL 1.585.225.761 1.269.466.582 25%

TOTAL 1.774.172.319 1.446.206.260 23%

KONUT / RESIDENTIAL SANAY  / INDUSTRIALTOPLAM / TOTAL
2005 119.571.207 642.157.762
2006 155.699.604 895.141.545
2007 172.234.562 1.046.798.330
2008 188.168.704 1.547.674.880
2009 176.739.678 1.446.206.260
2010 188.946.558 1.774.172.319

JANUARY - DECEMBER

GAS VOLUME in cubic meter
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Kâr Odaklı Satış Faaliyetleri
Yeni talep süreci ile aboneler ile gaz kullanıcılar arasındaki fark azalmıştır. Abonelikten gaz kullanımına geçiş süresi kısalmaktadır.

ABONE VE GAZ KULLANICI SAYILARI ARASINDAKİ FARKTA AZALMA 
DECREASE BETWEEN THE NUMBER OF SUBSCRIBER AND GAS USER

Profitability Oriented Sales Actions
With new demand process, the GAP between Subscribers and Gas Users has been decreased. The period between subscribing 

and getting to gas usage also is getting short.

SEGMENTLERE GÖRE TÜKETİM DAĞILIMI
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ETİK DEĞERLER 

Temel İlkeler
GDF SUEZ şirket değerleri çalışmalarımızda ifadesini bulur. Grubumuzun etik kuralları davranışlarımızı yönlendiren şu temel ilkelere 

dayanmaktadır; yasalara ve yönetmeliklere uygun davranma, bir doğruluk kültürü oluşturma, sadakat ve dürüstlük gösterme ve 

başkalarına saygı.

Yasalara ve Yönetmeliklere Uygun Davranma
Genel olarak ve her durumda Grup çalışanları, uluslararası, federal, ulusal ve yerel yönetmeliklere ve faaliyet alanları ile ilgili mesleki 

etik kurallarına uymalıdır. Bu, Grubun tek taraflı kararları ve diğer düzenlemeleri için de geçerlidir. Grubun özel kuralları ile ilgili olarak, 

birimlerin organizasyon biçimlerini değiştirme imkanları vardır. Bunu, örneğin yasalara uymak veya uygulamalarımızı yerel kültüre 

uyarlamak için yapabilirler.

Sadakat ve Dürüstlük Gösterme 
Grubumuz için, bir ilişkinin niteliği, özellikle sözleşme yapılırken, öncelikle muhatapların sadakati ve dürüstlüğüne dayanır. Bu 

nitelikler verilen sözleri tutmayı ve tutamayacağımız sözleri vermemek için kapasitemizin sınırlarını iyi bilmeyi gerektirir. Bu nedenle, 

muhataplarımızla her iletişim kurduğumuzda, bunu iyi niyetle, yapıcı bir zihniyetle, herkesin beklentilerine saygı duyarak ve samimi, 

kesin ve tam bir bilgi verme ve alma kaygısıyla yaparız.

Bu ilke, yalnızca GDF SUEZ’in müşterileriyle, hissedarlarıyla, yatırımcılarıyla, tedarikçileriyle veya sivil toplum kuruluşları ve halkla 

ilişkileri için değil, aynı zamanda Grubun içinde, çalışanlar ve servisler arasındaki veya sosyal partnerlerimizle olan ilişkiler için de 

geçerlidir. Grubumuz ortakları ile uzun süreli ilişkiler sürdürmeyi istemektedir. Bu perspektif, karşılıklı güvenin yerleşmesi için

zorunlu olan sadakat ve dürüstlükten ayrı düşünülemez. Fakat bunun da ötesinde ve her durumda, GDF SUEZ’in başarısı her şeyden 

önce itibarına bağlıdır. Bu bakış açısından, sadakat ve dürüstlük görevlerinin yerine getirilmemesi, şirketin imajının, hissedarlarının ve 

çalışanlarının geleceğini tehlikeye atmak anlamına gelir.

Başkalarına Saygı
Başkalarına saygı ilkesi karşılıklılığı gerektirir, çünkü her birimizin saygı 

duyulması gereken hakları ve yerine getirilmesi gereken görevleri vardır. 

Bu nedenle, GDF SUEZ ister gerçek kişi ister tüzel kişi olsun, herkese 

aynı derecede değer vermektedir. Bu ilke özellikle kişilerin haklarına ve 

saygınlıklarına her durumda riayet etmeyi, kültürlere ve özgünlüklere 

saygı duymayı içerir. Bu ilke başkalarına ait maddi ve manevi varlıklar 

için de geçerlidir.Grup çalışanlarından mesleki faaliyetlerini yürütürken 

uygulamaları talep edilen başkalarına saygı ilkesi, GDF SUEZ’in tüm 

birimlerinin birbirleriyle ilişkisini de belirler. Bu ilke Grubumuzun 

özel hayata, çeşitliliğe saygı, ayrımcılığa karşı mücadele, tacizin 

önlenmesi ve tacize karşı yaptırım uygulama politikasını da yönetir. 

Daha genel olarak değerlendirildiğinde, GDF SUEZ’in muhataplarıyla 

ilişki politikalarını ve ihtilafları çözme ilkelerini yönlendirir. GDF 

SUEZ çalışanlarından her şartta, meslekleri, sorumluluk düzeyleri ve 

muhatapları ne olursa olsun, profesyonel çerçevede bu etik ilkelerine 

uygun şekilde davranmalarını beklemektedir. Yöneticiden çalışana 

kadar her birimizin GDF SUEZ’in etik uygulamalarıyla ilgili en ufak bir 

kuşku uyandırmayacak şekilde davranma yükümlülüğümüz vardır.

KURUMSAL YÖNETİM / CORPORATE MANAGEMENT
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ETHICS VALUES

Fundamental Principles

GDF SUEZ’s corporate values are expressed in the way we work. The Group’s ethical standards are reflected in the fundamental 

principles that guide our practices: compliance with laws and regulations, integrity, fairness, honesty and respect for others.

Acting in Accordance with Laws and Regulations

As a general rule and in all circumstances, Group employees must observe the international, federal, national, local regulations 

and ethical and professional codes of practice applicable to their activities. The same is true of unilateral decisions and other 

regulations issued by the Group.

However, Group policies and practices may be adapted by Group entities to comply with local laws or fit in with certain aspects of 

local cultures which differ from standard Group policies and practices.

Establishing a Culture of Integrity

GDF SUEZ accepts no compromise in the matter of integrity, which must govern all its day-to-day business relations and 

professional practices. This being the case, the Group attaches the greatest importance to the moral qualities of its employees. 

We must all be aware of the fact that our reputation depends on our actions. It is therefore imperative that each of us should 

act in a morally correct manner in all circumstances and permanently foster a culture of integrity. In practice, integrity demands 

that we should avoid any situation likely to create a conflict between our personal interests and those of the Group. Acting with 

integrity also means we always maintain our fundamental values, which helps to establish a climate of trust and acts as a shield 

against corrupt practices, which are a serious risk to the commercial survival of any business.

Behaving Fairly and Honestly

For our Group, the quality of a relationship depends primarilyon the fairness and honesty of the parties, especially in the 

performance of contracts.These qualities mean that we honor the commitments we make and know the limits of our capacities, 

so that we do not make promises that we cannot keep. 

This means that each time we communicate with other parties, we do so in good faith, in a constructive spirit, with an awareness 

of the other’s needs and with the intention of providing genuine, accurate and comprehensive information. 

This principle applies not only to GDF SUEZ’s relations with customers, shareholders, investors, suppliers, or with non-

governmental organizations (NGOs) and the public, but also to the Group’s internal communication, with employees, between 

departments or with the trade unions. 

Our Group’s aim is to establish long-term relations with its partners. This ambition cannot be realized without fair and honest 

behavior, which constitutes the bedrock of mutual trust. However, beyond this and in all circumstances, GDF SUEZ’s success 

depends above all on its reputation.

From this point of view, a failure to act fairly and honestly represents a threat to the future of the company, to its image, its 

shareholders and its employees.

KURUMSAL YÖNETİM / CORPORATE MANAGEMENT
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YATIRIMLAR / INVESTMENTS

2010 yılına kadar yapılan yatırımlar ile İZGAZ GDF SUEZ şehir 

nüfusunun %95’lik bir kesimini doğal gaz kullanımına hazır hale 

getirmiş ve özellikle ana dağıtım hattı yatırımının neredeyse 

%100’ü tamamlanmıştır. 

2010 yılına gelindiğinde, kentin değişen ihtiyaçlarına cevap 

verecek bir yatırım stratejisi belirleyen İZGAZ GDF SUEZ, abone 

olan müşterilerin taleplerine öncelik vererek kentteki gaz 

kullanımını yaygınlaştırmıştır.

IZGAZ GDF SUEZ made a part of the city population representing 95% ready for consumption of natural gas with the investments 

made up to 2010 and almost 100% of main distribution line investment was completed in particular. 

In 2010, IZGAZ GDF SUEZ which adopted an investment strategy to meet changing requirements of the city gave priority to demands 

of subscribed customers and accelerated gas consumption in the city.

 

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yaptığı altyapı yaptırımları ile aynı doğrultuda kentin kutu ve hat altyapı değişiklik 

talepleri karşılandı. Türkiye’nin en çok göç alan kentlerinden biri olma özelliğini taşıyan Kocaeli’nin artan konut ihtiyacı, 2010 yılı 

yatırımlarına da yön verdi. Özellikle yeni yerleşim bölgeleri ve toplu konut bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran İZGAZ GDF SUEZ, 

Kent Konut ve TOKİ’ye ait toplu konutların altyapı yatırımlarını tamamlayarak yaklaşık 2500 konutun doğal gaz ihtiyacını karşıladı.

Infrastructure investments made by the Metropolitan Municipality and district municipalities met the demands for box and line 

infrastructure changes of the city in the same direction. Increasing house need of Kocaeli which is one of the cities of Turkey 

mostly allowing immigrants also directed investments for the year of 2010. IZGAZ GDF SUEZ which especially focused on new 

residential areas and mass housing regions completed infrastructure investments of housing estates of Kent Konut and TOKI and 

met natural gas need of approximately 2500 houses. 

2010 YILI YATIRIMLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI 
DISTRIBUTION OF INVESTMENTS FOR THE YEAR OF 2010 BY MONTHS

2010 YILI ÇELİK HAT İMALATININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI
STEEL LINE CONSTRUCTION IN 2010

m
t
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YATIRIMLAR / INVESTMENTS

Dağıtım hattı yatırımlarını büyük ölçüde tamamlamış olan İZGAZ GDF SUEZ, 2010 yılında servis hattı ve servis kutusu 

taleplerini karşılamaya öncelik vermiştir. Yürüttüğü çalışmalarla 2010 yılında servis hattı uzunluğu 30.000 metre 

genişleterek 796.000 metreye ulaşmıştır. 2.700 adet yeni servis kutusu konularak şehirdeki kutu sayısı 85.000 

rakamına ulaşmıştır.

IZGAZ GDF SUEZ which substantially completed its distribution line investments gave priority to meet demands for 

service line and service box in 2010. It reached 796.000 meters by expanding its service line length by 30.000 meters 

through its efforts in 2010. Number of boxes in the city reached the figure of 85.000 by placing 2.700 new service 

boxes.

2010 YILI PE HAT İMALATININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI
PE LINE CONSTRUCTION IN 2010

2010 YILI SERVİS HATTI/ SERVİS KUTUSU AYLARA GÖRE DAĞILIMI
SERVICE LINE/SERVICE BOX CONSTRUCTION IN 2010
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ŞEBEKE YAPIM ÇALIŞMALARI NETWORK CONSTRUCTION WORKS

      
      

Çelik letim Hatları 
(Metre) 

2009 Sonu 
Kümülatif  

2010 Yılı Sonu tibariyle malatlar 

2010 
Toplamı Genel Toplam 

311.144 

haleli 
ler 3719,98 

315.000 
Di er 

ler 136,00 

Toplam 3.855,98 
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2009 Sonu 
Kümülatif  

2010 Yılı Sonu tibariyle malatlar 

2010 
Toplamı Genel Toplam 

1.958.572 

haleli 
ler 23.233,60 

2.005.529,4 Di er 
ler 23.724,15 

Toplam 46.957,75 
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Toplamı Genel Toplam 
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ler 6.643 

Toplam 29.718 
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2009 Sonu 
Kümülatif 

 

2010 Yılı Sonu tibariyle malatlar 

2010 
Toplamı 

Genel Toplam 

82.145 

haleli 
ler 1989,00 

84.841 Di er 
ler 707,00 

Toplam 2696,00 
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Steel 
Line 

(Meter) 

End of 2009  
Cumulative   

Constructions by the end of 2010 

Constructions by the end of 2010 

Constructions by the end of 2010 

Constructions by the end of 2010 

2010 Total Overall Total 

311.144 

Works 
with 

Tender 
3719,98 

315.000 
Others 
works 136,00 

Total 3.855,98 
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1.958.572 

Works 
with 

Tender 
23.233,60 2.005.529,4 

Others 
works 22.001,15 1.723,00 23.724,15 

Total 42.006,55 4.951,20 46.957,75 

      

Se
rv

ic
e 

L
in

e
 (M

et
er

) 

End of 2009  
Cumulative   2010 Total Overall Total 

766.386 

Works 
with 

Tender 
23.074 

796.103 Others 
Works 6.643 
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İÇ TESİSAT AKTİVİTELERİ INTERNAL INSTALLATION DEPARTMENT ACTIVITIES
.?@A?%_S%D__Q%UVHI%ZIeH[L%K?@A?@?%gY%S%K?@A?%H[GHIKLI%i%WNLjLI?G%VWK@?@k%lZIVHNHeH]LOm%

ç Tesisat Aktiviteleri 

INTERNAL INSTALLATION DEPARTMENT ACTIVITIES 
                              

  

2009 
TOPLAM Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2010 

TOPLAM 

Gelen Proje Sayısı 11.880 808 677 1.057 1.170 1.392 1.431 1.476 1.401 1.280 2.093 1.424 2.149 16.358 

Kontrol Edilen Proje Sayısı 11.880 808 677 1.057 1.170 1.392 1.431 1.476 1.401 1.280 2.093 1.424 2.149 16.358 

Onay Verilen Proje Sayısı 11.719 836 680 1.013 1.163 1.377 1.389 1.522 1.388 1.273 1.974 1.523 1.736 15.874 

Kontrol Edilen Tesisat (+Kolon)  25.804 1.488 1.320 1.420 1.851 2.019 2.797 2.435 2.742 2.583 3.382 3.091 3.032 28.160 

Onay Verilen Tesisat Sayısı 23.041 1.329 1.205 1.312 1.691 1.846 2.537 2.236 2.511 2.358 3.083 2.791 2.733 25.632 

Onay Verilmeyen Tesisat Sayısı 2.763 159 115 108 160 173 260 199 231 225 299 300 299 2.528 

Talep Edilen Gaz Açım Sayısı 23.750 1.391 1.480 1.658 1.939 2.151 2.897 2.548 2.874 2.690 3.439 3.132 3.033 29.232 

Gazı Açılan Tesisat Sayısı 20.987 1.232 1.365 1.550 1.779 1.978 2.637 2.349 2.643 2.465 3.140 2.832 2.734 26.704 

Tadilat Nedeniyle Gaz Boşaltma  1.453 100 136 100 123 152 170 161 165 132 243 217 194 1.893 

Di er lemler 18.234 1.272 1.152 1.401 1.356 1.285 1.670 2.095 1.986 2.674 3.625 1.719 2.243 22.478 
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Activities 
                              

  

2009 
TOTAL Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 2010 

TOTAL 

Number of received project 11.880 808 677 1.057 1.170 1.392 1.431 1.476 1.401 1.280 2.093 1.424 2.149 16.358 

Number of controlled project 11.880 808 677 1.057 1.170 1.392 1.431 1.476 1.401 1.280 2.093 1.424 2.149 16.358 

Number of approved project 11.719 836 680 1.013 1.163 1.377 1.389 1.522 1.388 1.273 1.974 1.523 1.736 15.874 

Controlled Installation (colon) 25.804 1.488 1.320 1.420 1.851 2.019 2.797 2.435 2.742 2.583 3.382 3.091 3.032 28.160 

Approved Installation 23.041 1.329 1.205 1.312 1.691 1.846 2.537 2.236 2.511 2.358 3.083 2.791 2.733 25.632 

Non approved installation 2.763 159 115 108 160 173 260 199 231 225 299 300 299 2.528 

Number of gas opening demand 23.750 1.391 1.480 1.658 1.939 2.151 2.897 2.548 2.874 2.690 3.439 3.132 3.033 29.232 

Number of gas opened installation 20.987 1.232 1.365 1.550 1.779 1.978 2.637 2.349 2.643 2.465 3.140 2.832 2.734 26.704 

Gas take off for repair 1.453 100 136 100 123 152 170 161 165 132 243 217 194 1.893 

Other Operations 18.234 1.272 1.152 1.401 1.356 1.285 1.670 2.095 1.986 2.674 3.625 1.719 2.243 22.478 
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Yıl içerisinde yürütülen ve müşterilere cazip imkanlar sunan 

kampanyalarımız ile kentte doğal gaz kullanım yaygınlığını 

büyük oranda artırmayı başardık. Ekim ayı itibarıyla en büyük 

hedeflerimizden biri olan 200 bininci gaz kullanıcısına ulaşarak 

yıl sonunda bu sayıyı 209.843 gaz kullanıcına çıkardık.

We achieved to considerably increase penetration of natural gas 

consumption in the city with our campaigns conducted during 

the year and offering attractive facilities to customers. As of 

October, we reached the 200.000 gas users which was one of 

the major targets of us and increased number of gas users to 

209.843 at the end of the year.

İZGAZ: Kent için vazgeçilmez, yaşam için 
vazgeçilmez!
Bu anahtar sayı, İZGAZ’ın Kocaeli şehri için vazgeçilmezliğinin 

en büyük göstergesidir. İZGAZ bugün 200.000’i aşkın gaz 

kullanıcısına konforlu bir yaşam, yaşanabilir bir kent ve nefes 

alınabilir bir çevre sunmak için kesintisiz hizmet vermektedir. 

IZGAZ: Indispensable for the city,
indispensable for life!
This key figure is the main indicator of indispensable nature 

of IZGAZ for the city of Kocaeli. IZGAZ provides uninterrupted 

service to present a comfortable life, a livable city and 

breathable environment to gas users over 200.000 today.

SATIŞ VE PAZARLAMA / SALES & MARKETING

 

İZGAZ GDF SUEZ “Doğal Gaz ve Çevre Konulu Resim Yarışması” / IZGAZ GDF SUEZ Painting Contest Themed “Natural Gas and Environment”
Muhammed Hakkı Said Sadi - Tüpraş İlköğretim Okulu
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HAYATI KOLAYLAŞTIRAN KAMPANYALAR
Doğal gaz konforuna geçmeyi kolaylaştıran kampanyalarımızla, müşterilerimizi özellikle iç tesisat maliyetlerini karşılamada 

rahatlatacak çözüm önerileri getirdik. Yıl boyunca yürütülen ve Sociéte Général iş birliği ve güvencesi ile gerçekleştirilen İç Tesisat 

Kampanyası ile müşterilerimize iç tesisat maliyetlerini %0 faiz ve 12 ay taksitle ödeme imkanı sağladık. Ayrıca ödemeleri 3 ay 

erteleme fırsatı sunan bu kampanya ile müşterilerimiz özellikle kış döneminde yaptırdıkları iç tesisatlarının masraflarını baharda 

ödemeye başlayarak, konforlu bir kış dönemi geçirdiler.

CAMPAIGNS FACILITATING LIFE
We made solution proposals to help our 

customers especially in meeting interior 

installation costs with our campaigns 

facilitating to utilize natural gas comfort. 

We allowed our customers to pay interior 

installation costs by 12-month installments 

with 0% interest through the Interior 

Installation Campaign conducted during the 

year in cooperation with Sociéte Général. In 

addition, our customers had a comfortable 

winter period by starting to pay in spring their 

costs of interior installments especially made 

in winter season under this campaign offering 

an opportunity to postpone payments for 

3 months.

SATIŞ VE PAZARLAMA / SALES & MARKETING
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İZGAZ GDF SUEZ YATIRIMLARINIZDA SİZE YARDIMCI OLUR

Türkiye’nin sanayi şehri Kocaeli’yi yabancı yatırımcılara tanıtmayı hedefleyen İZGAZ GDF SUEZ, “Kocaeli’de Yatırım” projesini 

hayata geçirerek kente kattığı değere farklı bir boyut kazandırdı.

MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) iş birliği ile Kocaeli’yi yabancı yatırımcılar için cazip hale getiren İZGAZ GDF SUEZ, 

müşterilerine eşsiz bir hizmet sunabilmek amacıyla sahip olduğu uluslararası gücü yerel tecrübeyle birleştirmektedir. 

IZGAZ GDF SUEZ HELPS YOU IN 
YOUR INVESTMENTS
Targeting to introduce Kocaeli, industrial city of 

Turkey, to foreign investors, IZGAZ GDF SUEZ 

provided a different dimension in its contribution 

in the city by implementing the project of 

“Investment in Kocaeli”.

IZGAZ GDF SUEZ which made Kocaeli attractive 

for foreign investors in cooperation with MARKA 

(East Marmara Development Agency) combines 

its international power with local experience in 

order to offer a unique service to its customers. 

	  

SATIŞ VE PAZARLAMA / SALES & MARKETING
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SATIŞ VE PAZARLAMA / SALES & MARKETING

İzgaz Evini ziyaret edin,
bu sıcaklığı siz de hissedin!

İZGAZ GDF SUEZ ŞEHİR MERKEZİNDE 
“SIMSICAK” BİR BİLGİLENDİRME OFİSİ AÇTI
İZGAZ GDF SUEZ, yenilikçi bir proje ile müşterilerine sımsıcak bir ev ortamında hizmet vermeye başladı.

Şehir merkezinde kurulan İZGAZ tanıtım evinde doğal gaz aboneliği, kampanyalar ve iç tesisata ilişkin her türlü bilgi alınabiliyor.

İZGAZ evi, evlerdeki tüm konforunu sunuyor. Müşteriler bir yandan rahat bir koltukta dinlenirken, diğer yandan da İZGAZ’ın görevli 

personeli doğal gaza ilişkin her türlü soruyu yanıtlıyor.

Yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çeken İZGAZ, 2010 yılında yürüttüğü başarılı kampanyalar ve müşteri memnuniyetini ön plana 

çıkaran uygulamaları ile Kocaeli halkına artık sadece evinde değil, İZGAZ tanıtım evinde de konfor sunuyor.

İZGAZ GDF SUEZ LAUNCHED A SMALL INFORMATION HOUSE IN CITY CENTER
İzgaz GDF Suez launched a new information office in city center to inform customers about natural gas. The decoration of the house 

was animating warm family environment with red comfortable sofa to offer customers the same comfort as their home while they 

are taking information about natural gas. 

GDF SUEZ offers a compfortable life not in the hauses, but also in IZGAZ offices.
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Kojenerasyon ve Trijenerasyon: Kocaeli’de enerjiyi verimli olarak kullanarak 
gerçekleştirilecek kalkınma için güçlü bir araç 

Doğal gazın alternatif kullanım alanları konusunda müşterilerini bilinçlendirme konusunda aktif çalışmalar yapan 

İZGAZ GDF SUEZ, özellikle 2010 yılında Kojenerasyon ve Trijenerasyon konusunda GDF SUEZ Cofely ile önemli 

gelişmeler kaydetmiştir.

Enerji alanında en büyük verimi sağlayan son teknoloji ürünler olan Kojenerasyon ve Trijenerasyon projelerini 

(tasarım, tesis kurulumu ve bakımı) GDF SUEZ COFELY iş birliği ile İZGAZ GDF SUEZ müşterilerine sunmaktadır.

Kojenerasyonun Avantajları
• Enerjinin kullanım veriminde artış 

• %90’a varan ısı verimi 
• %15-40 arasında enerji tasarrufu
• Daha az sera gazı emisyonu 

• Artan rekabet gücü 

• Artırılmış tedarik güvenliği 

Cogeneration and Trigeneration: 
A strong tool for development to be 
achieved by using energy efficiently
in Kocaeli 

IZGAZ GDF SUEZ which conducted active studies for 

raising awareness of its customers regarding alternate 

fields of use for natural gas recorded significant 

developments with GDF SUEZ Cofely especially regarding 

Cogeneration and Trigeneration in 2010.

IZGAZ GDF SUEZ offers to its customers Cogeneration 

and Trigeneration projects which are state of the art 

technology products providing the greatest efficiency 

in the field of energy (design, plant installation and 

maintenance) in cooperation with GDF SUEZ COFELY.

Advantages of Cogeneration
• Increase of use efficiency of energy 

• Heat efficiency up to 90% 

• Energy saving in between 15-40%

• Less greenhouse gas emission 

• Increased competitive power 
• Increased supply safety 

İZGAZ GDF SUEZ SANAYİNİN YANINDA / IZGAZ GDF SUEZ SUPPORTS INDUSTRY

Doğal Gaz: Çevreye duyarlı bir işletme
için en iyi ortak 

İZGAZ GDF SUEZ, Kocaeli Sanayi Odası ve 
profesyonel temsilcilerle birlikte çalışarak 
görsel markalı doğal gaz kullanan şirketleri 
desteklemektedir. 

Doğal gaz çevreye en az zarar veren fosil 
yakıtıdır. Doğal gazın yanma süreci neredeyse 
mükemmel işlediğinden atmosfere kirletici 
madde olarak çok az sayıda yan ürün salınır.  

İŞ YERİMDE DOĞAL GAZ 
KULLANIYORUM

Çevreye duyarlıyım
Müşterilerimin rahatını düşünürüm

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gaz Kullanıcı Sayısı (*1000) SO

m
g/

m
3

2

Doğal gaz; 
Kocaeli’de havanın temizliği için bir kazanç



41

İZGAZ GDF SUEZ SANAYİ BÜLTENİ

Sanayi müşterilerimize yönelik olarak hazırladığımız 

aylık Sanayi Bülteni ile doğal gazın verimli kullanımı, 

karşılaştırmalı tablolar, doğal gazın alternatif 

kullanım alanları, doğal gaz sözleşmelerine 

ilişkin faydalı bilgiler ve sektörel analizler sanayi 

müşterilerimizle yıl boyunca paylaşıldı.

KOCAELİ SANAYİSİ 
İZGAZ GDF SUEZ İLE GÜÇLENİYOR
KOCAELI INDUSTRY GAINS 
STRENGTH WITH IZGAZ GDF SUEZ

IZGAZ GDF SUEZ INDUSTRY 
BULLETIN

Efficient consumption of natural gas, comparative 

tables, alternate fields of use of natural gas, 

useful information about natural gas contracts 

and sector-specific analyses were shared with 

our industrial customers during the year with the 

monthly Industry Bulletin that we prepared for our 

industrial customers.

Mart 2011
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Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak ŞubatDönem

İzgaz Tarife

Fiyatlara KDV dahil değildir. Birim: TL/Sm3

Serbest

Serbest Tüketicilerde
Fiyat Oluşumu

Şubat 2011 fiyatları üzerinden, birim TL/Sm3

SANAYİCİLER İÇİN
YAKIT KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Misyonumuz 

Lisans sınırlarımız dahilinde tüm müflterilerimize 

sosyal ve hukuki sorumluluklarımızın bilincinde, 

çevreye saygılı, insan odaklı, güvenli, kaliteli ve 

sürekli doğal gaz hizmeti sunmaktır. 

 

Vizyonumuz 

Enerji ve çevreyi, ilerleme ve geliflmenin bir parçası 

olarak görüp, sektöründe kıyas kabul edilen ve

tüm paydaflları için değer üreten bir firma olmaktır.

 

Değerlerimiz
Kararlılık
Müflterilerimize ve kamuoyuna hizmet alanında 

devamlı olarak verimliliği ve yeniliği takip ederek, 

hissedarlarımız için uzun süreli performans garanti 

etmek.

 

Sorumluluk
İnsanlar için gerekli hizmetleri sağlarken grup 

geliflimini “dünyamıza saygı” ile bütünlefltirmek.

 

Cesaret
Bugünü iyimserlikle yaflamak ve geleceği

yaratıcılıkla kurmak.

 

Bütünlük
Tüm gücümüzü ortak bir takım ruhu ile seferber 

ederek enerji ve çevreyi, ilerleme ve geliflmenin 

sürdürülebilir kaynağı haline getirmek.

Tedarikçi
Satışı
0,471348

ÖTV
0,023000

İZGAZ
0,027072

KDV
0,093856

Serbest
Tüketici Fiyatı
0,615276

Fiyatlara KDV dahil değildir. Birim: TL/Sm3

2010 2011

Kaynak: Dökme LPG – İpragaz
Kömür – Aker ve Namer Madencilik

İzgaz Serb. 
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Serb.

İthal
Kömür

Fuel Oil
No: 6

Fuel Oil
No: 4

Elektrik Dökme
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Gazyağı – Motorin – Fuel Oil – Petrol Ofisi
Elektrik – SEDAŞ (Tek zamanlı, Tek terimli, Ticarethane)
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Mart 2011

Serbest Olm.

0,520399

0,611663

0,520699

0,612614

0,520833

0,613041

0,521153

0,614058

0,521070

0,613794

0,521420

0,614905

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak ŞubatDönem

İzgaz Tarife

Fiyatlara KDV dahil değildir. Birim: TL/Sm3

Serbest

Serbest Tüketicilerde
Fiyat Oluşumu

Şubat 2011 fiyatları üzerinden, birim TL/Sm3

SANAYİCİLER İÇİN
YAKIT KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Misyonumuz 

Lisans sınırlarımız dahilinde tüm müflterilerimize 

sosyal ve hukuki sorumluluklarımızın bilincinde, 

çevreye saygılı, insan odaklı, güvenli, kaliteli ve 

sürekli doğal gaz hizmeti sunmaktır. 

 

Vizyonumuz 

Enerji ve çevreyi, ilerleme ve geliflmenin bir parçası 

olarak görüp, sektöründe kıyas kabul edilen ve

tüm paydaflları için değer üreten bir firma olmaktır.

 

Değerlerimiz
Kararlılık
Müflterilerimize ve kamuoyuna hizmet alanında 

devamlı olarak verimliliği ve yeniliği takip ederek, 

hissedarlarımız için uzun süreli performans garanti 

etmek.

 

Sorumluluk
İnsanlar için gerekli hizmetleri sağlarken grup 

geliflimini “dünyamıza saygı” ile bütünlefltirmek.

 

Cesaret
Bugünü iyimserlikle yaflamak ve geleceği

yaratıcılıkla kurmak.

 

Bütünlük
Tüm gücümüzü ortak bir takım ruhu ile seferber 

ederek enerji ve çevreyi, ilerleme ve geliflmenin 

sürdürülebilir kaynağı haline getirmek.

Tedarikçi
Satışı
0,471348

ÖTV
0,023000

İZGAZ
0,027072

KDV
0,093856

Serbest
Tüketici Fiyatı
0,615276

Fiyatlara KDV dahil değildir. Birim: TL/Sm3

2010 2011

Kaynak: Dökme LPG – İpragaz
Kömür – Aker ve Namer Madencilik

İzgaz Serb. 
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Elektrik Dökme
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Gazyağı – Motorin – Fuel Oil – Petrol Ofisi
Elektrik – SEDAŞ (Tek zamanlı, Tek terimli, Ticarethane)
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Serbest Olm.

0,519775

0,609681

0,520268

0,611247

0,520877  

0,613180

Nisan Mayıs

0,520572

0,612212

Haziran

0,520441

0,611796

Temmuz Ağustos

0,520399

0,611663

EylülDönem

İzgaz Tarife 2010

Fiyatlara KDV dahil değildir. Birim: TL/Sm3

%4,26ÖTV
%3,75 KDV %15,25

Serbest Tüketicilerde
100 Kuruş Dağılımı

%76,76

Serbest

Kaynak: Dökme LPG – İpragaz
Kömür – Aker ve Namer Madencilik

İzgaz Serb. 
Olm.

İzgaz
Serb.

İthal
Kömür

Fuel Oil
No: 6

Fuel Oil
No: 4

Elektrik Dökme
LPG

Motorin Gaz
Yağı

Gazyağı – Motorin – Fuel Oil – Petrol Ofisi
Elektrik – SEDAŞ (Tek zamanlı, Tek terimli, Ticarethane)

SANAYİCİLER İÇİN
YAKIT KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Misyonumuz 

Lisans sınırlarımız dahilinde tüm müflterilerimize 

sosyal ve hukuki sorumluluklarımızın bilincinde, 

çevreye saygılı, insan odaklı, güvenli, kaliteli ve 

sürekli doğal gaz hizmeti sunmaktır. 

 

Vizyonumuz 

Enerji ve çevreyi; ilerleme ve geliflmenin bir parçası 

olarak görüp, sektöründe kıyas kabul edilen ve

tüm paydaflları için değer üreten bir firma olmaktır.

 

Değerlerimiz
Kararlılık
Müflterilerimize ve kamuoyuna hizmet alanında 

devamlı olarak verimliliği ve yeniliği takip ederek, 

hissedarlarımız için uzun süreli performans garanti 

etmek.

 

Sorumluluk
İnsanlar için gerekli hizmetleri sağlarken grup 

geliflimini “dünyamıza saygı” ile bütünlefltirmek.

 

Cesaret
Bugünü iyimserlikle yaflamak ve geleceği

yaratıcılıkla kurmak.

 

Bütünlük
Tüm gücümüzü ortak bir takım ruhu ile seferber 

ederek enerji ve çevreyi, ilerleme ve geliflmenin 

sürdürülebilir kaynağı haline getirmek.
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İZGAZ GDF SUEZ SANAYİNİN YANINDA / IZGAZ GDF SUEZ SUPPORTS INDUSTRY
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İzgaz GDF SUEZ yenilenen yüzü ile müşterilerine sunduğu online hizmetlerini genişletti. www.izgaz-gdfsuez.com adresi ile 

yeni web sitesini hayata geçiren İZGAZ GDF SUEZ, artan müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için artık daha pratik çözümler 

üretiyor. 

Yenilenen web sitesi, hem mevcut müşterilere hem de henüz gaz kullanıcısı 

olmayanlara yönelik uygulamaları içerecek şekilde tasarlanarak farklı ihtiyaçlara 

yönelik kanallar oluşturuldu. 

Konut müşterileri için tasarlanan ekranlar ile doğal gaz aboneliğine ilişkin her 

türlü işlem online olarak sağlanıyor. Fatura ödeme, randevu alma, geçmiş dönem 

faturalarını karşılaştırma ve indekse göre tahmini fatura hesaplama işlemlerinin 

yanı sıra, doğal gazın güvenli ve verimli kullanımına ilişkin faydalı bilgiler konut 

müşterilerini doğal gaz kullanımı konusunda bilinçlendiriyor.

Sanayi müşterileri için tasarlanan ekranlar, profesyonel çözümlerin yanı sıra, enerji 

verimliliği, sektörel değerlendirmeler, sanayi bültenleri, tarifeler ve karşılaştırmalı 

tabloları sanayicinin kullanımına sunuyor. 

Henüz doğal gaz kullanıcısı olmayanlara doğal gaza geçmek için gerekli her türlü 

bilgiyi sağlayan web sitemizde, abonelik süreci, iç tesisata ilişkin öneriler ve iç 

tesisat firmalarına ilişkin detaylı bilgiler müşterilerin hizmetine sunuluyor. Yeni 

web sitemiz ayrıca müşteri servis hattı ve servis kutusu taleplerinin online olarak 

iletilebilmesine olanak veriyor. 

İZGAZ ONLINE / IZGAZ ONLINE

	  

Izgaz GDF SUEZ expended its online services to its customers with its renewed view. IZGAZ GDF SUEZ which 

implemented a new website at the address www.izgaz-gdfsuez.com produces more practical solutions to meet 

increasing customer needs from now on. 

The renewed website has been designed to include applications for both existing 

customers and those who are not gas user yet establishing channels for different 

needs. 

All transactions are made online with the screens designed for house customers. 

In addition to transactions of invoice payment, getting appointment, comparison 

of past period invoices and calculation of estimated invoice according to index, 

useful information about safe and efficient use of natural gas raises awareness of 

house customers regarding use of natural gas.

The screens, designed for industrial customers, offers energy efficiency, sector-

specific evaluations, industrial bulletins, tariffs and comparative tables for use of 

the industrialist in addition to professional solutions. 

On our website providing all information for those who are not gas user yet 

required to pass to natural gas, proposals for subscription process and interior 

installation and detailed information about interior installation companies are 

served to customers. Our new website also allows for online delivery of demands 

for service line and service box of customers. 
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Kişiye Özel Sayfa

Web sitemizde abonelerimiz kendi kişisel sayfalarını olutuşturarak doğal gaz kullanımları hakkında tüm bilgilere anında sahip 

olabiliyorlar. Aynı zamanda web sitesini önemli bir proje ile bütünleştiren İZGAZ GDF SUEZ, oluşturdukları kullanıcı adı ve 

şifreleriyle web sitemizi ziyaret eden ilk 7 bin müşterisi adına bir fidan dikiyor.

Personal Page

On our website, our 

subscribers may prepare their 

personal page and get all 

information about natural gas 

consumptions immediately. 

In addition, IZGAZ GDF 

SUEZ which integrated the 

website with a significant 

project plants a sapling on 

behalf of the first 7 thousand 

customers who visit our 

website with user name and 

passwords they designate. 

	  

	  

	  

İZGAZ ONLINE / IZGAZ ONLINE
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In addition to largely fulfilling requirements of OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System Certificate in 

our company, we continuously improve by adapting approach of GDF SUEZ to which our Group is connected towards OHS to our 

system. Our ultimate goal on this matter is 0 occupational accident. 

A sustainable safety conscious is established in our company through such trainings given to personnel of all contracting 

companies making business with our company, other infrastructure agencies and Municipalities as well as the trainings we 

provide to our personnel, personnel of contracting company, infrastructure agencies and Municipalities.

Studies carried out with Group companies under the Benchmark studies that we make with the National Gas Distribution 

Companies and Gas Platform Meeting held by participation of OHS Officers of the Group Gas Distribution Companies are clear 

evidence of our conduct of successful studies regarding OHS. The ultimate target of 0 occupational accident may be achieved 

through adoption and application of OHS Policy and Rules both by all personnel from each level, the Group and our company. 

Şirketimizde sahip bulunduğumuz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nın gereklerini aşarak yerine 

getirmenin yanı sıra, bağlı bulunduğumuz Grubumuz olan GDF SUEZ’in İSG’e olan yaklaşımını sistemimize adapte ederek sürekli 

gelişiyoruz. Bu konuda nihai hedefimiz 0 iş kazasıdır. 

Gerek personelimize, gerekse yüklenici firma personeli, altyapı kuruluşları ve belediyelere verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra, 

şirketimize iş yapan tüm yüklenici firma personeline, diğer altyapı kuruluşları ve belediyelere verilen eğitimler ile şirketimizde 

sürdürülebilir bir güvenlik bilinci yerleştirilmektedir. 

Ulusal Gaz Dağıtım Şirketleri ile yaptığımız Kıyaslama Çalışmaları kapsamında Grup şirketleri ile gerçekleştirilen çalışmalar ve  

Grup Gaz Dağıtım Şirketlerinin İSG Sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilen Gaz Platformu Toplantısı, İSG konusunda başarılı 

çalışmalar yürüttüğümüzün açık kanıtlarıdır. Bununla birlikte her kademeden tüm personelin hem Grup hem de şirketimizin İSG 

Politika ve Kurallarını benimsemesi ve uygulamasıyla nihai hedef olan 0 iş kazasına ulaşılabilecektir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ / OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
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ANAHTAR RAKAMLAR
2010 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri

Kaza Sıklık Oranı: 1.49

Kaza Ağırlık Oranı: 0.004

Gün Kayıplı İş Kazası:1

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri: 5.153

Sivil Savunma Tatbikatları: 2

KEY FIGURES
Occupational Health and Safety 
Data for the year of 2010

Accident Frequency Rate: 1.49

Accident Severity Rate: 0.004

Lost Day Occupational Accident: 1

Occupational Health and Safety Trainings: 5.153

Civil Defence Exercises: 2

PROJE VE FAALİYETLER
Yıl boyunca çok yoğun eğitim programları kapsamında tüm personelimize verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra, şirketimize iş yapan 

tüm yüklenici firma personeline, diğer altyapı kuruluşları ve belediyelere de eğitimler verilmiştir. Bunun yanı sıra tüm yönetici 

personelimiz, GDF SUEZ Üniversitesinin düzenlemiş olduğu Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Eğitimine katılmıştır. Teknik personelimize 

dış eğitim şeklinde aldırdığımız eğitimler ve şirketimizde gerçekleştirdiğimiz acil durum tatbikatları, yoğun eğitim programımızı 

oluşturmuştur. Dışarıdan alınan ve iç eğitim şeklinde gerçekleştirilen eğitimlerle, personelimizin 2010 yılında İSG ve Çevre 

konularında 5271 saat eğitim alması sağlanmıştır. 

PROJECT AND ACTIVITIES
In addition to trainings we provide all our 

personnel under the intensive training 

programs during the year, trainings were 

also given to personnel of all contracting 

companies working for our company, other 

infrastructure agencies and Municipalities. 

All our executive personnel participated in 

the Health and Safety Management Training 

organized by GDF SUEZ University. Trainings 

which we ensured our technical personnel 

to receive in the form of external training 

and emergency exercises we conduct in our 

company constituted our intensive training 

program. Our personnel were ensured to be 

trained regarding OHS and Environment issues 

for 5271 hours with the trainings provided 

externally and in the form of internal training. 

	  

İZGAZ GDF SUEZ “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” KONULU RESİM YARIŞMASI / İZGAZ GDF SUEZ “OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY” THEMED PAINTING CONTEST. 
Merve Gürel - Ulusal Egemenlik ilköğretim Okulu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ / OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
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HUMAN RESOURCES POLICIES AND STRATEGIES
Our Human Resources Policy

• Ensure all our personnel to have a point of view focused on “human” and “continuous improvement” in conduct of Human 

Resources applications. 

• Follow a transparent and open management policy for our personnel.

• Prioritize motivation and loyalty of our personnel. 

• Behave to each personnel equally in planning the trainings.

KEY SOCIAL FIGURES

232 personnel of IZGAZ GDF SUEZ produce services achieving satisfaction of our customers with the common values they share 

under its profile of Young and Dynamic Human Resources.

IZGAZ GDF SUEZ which provides safe natural gas service continuously with its experienced technical staff increases percentage of 

natural gas use in the city fast with its strong commercial team.

One of our main Human Resources targets is to increase number of woman employees and number of woman directors. We aim at 

increasing share of number of woman directors within the total to 30% by 2015.

İNSAN KAYNAKLARI / HUMAN RESOURCES

İNSAN KAYNAKLARI
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
İnsan Kaynakları Politikamız

• İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütürken, 

tüm personelimizin, “insana” ve “sürekli 

gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip 

olmalarını sağlamak. 

• Personelimiz için şeffaf ve açık bir yönetim 

politikası izlemek.

• Personelimizin motivasyonunu ve bağlılıklarını 

ön planda tutmak. 

• Eğitimlerin planlanmasında her personele eşit 

davranmak. 

ANAHTAR SOSYAL RAKAMLAR

Genç ve Dinamik İnsan Kaynakları profili ile İZGAZ GDF SUEZ’in 232 çalışanı, paylaştıkları ortak değerler ile müşterilerimizin 

memnuniyetini sağlayan hizmetler üretiyorlar.

Deneyimli teknik kadrosu ile güvenli doğal gaz hizmetini kesintisiz olarak sunan İZGAZ GDF SUEZ, güçlü ticari ekibiyle de şehirdeki 

doğal gaz kullanım oranını hızla arttırmaktadır. 

İnsan Kaynakları hedeflerimizin başında bayan çalışan sayımızı ve bayan yönetici sayımızı arttırmak gelmektedir. 2015 yılına kadar 

bayan yönetici sayımızın toplam içindeki payını %30’a çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Cinsiyet/ Gender Yaş ortalaması / Age average 

Bayan / Woman 35 

Bay / Man 36 

Ortalama / Average 36 
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İNSAN KAYNAKLARI / HUMAN RESOURCES

EĞİTİM FAALİYETLERİ TRAINING ACTIVITIES

İÇ EĞİTİMLER

• Toplam gerçekleşen eğitim saati : 13.110 

• Kişi başı gerçekleşen eğitim saati : 43 

• Eğitim etkinliği oranı : %83

INTERNAL TRAINING

• Total Training Hours : 13.110 

• Training Hour per Employee : 43 

• Training Efficiency Ratio : 83%

KURUM DIŞI VERİLEN EĞİTİMLER

• 19 Okulda 2.000 öğrenciye doğal gaz bilgilendirme eğitimi verildi. 

• Sponsor olduğumuz çocuk tiyatrosunda 4.000 öğrenciye doğal gaz 

bilgilendirme eğitimi verildi. 

• Diğer kurumlara 1307 saat eğitim verildi.

İngilizce Outdoor Eğitimi / Outdoor Training For English

İlk Yardım Eğitimi / First Aid Training

Okullara Doğal Gaz Eğitimi / Natural Gas Training in the Schools Gesotim’e Doğal Gaz Eğitimi / Natural Gas Training to GESOTIMİtfaiyeye Doğal Gaz Eğitimi/ Natural Gas Training to Fire Department 

Süreç Yönetimi Eğitimi/ Process Management Training

EĞİTİM GRUPLARI
EĞİTİM 
SAATİ

YÜZDELİK 
ORAN %

Yabancı Dil 4726,26 36,05

Kalite, Çevre ve Güvenlik 4230,5 32,27

Profesyonel ve Teknik 2640,5 20,14

Diğer 1513,5 11,54

TOPLAM 13110,76 100

EXTERNAL TRAININGS

• Natural Gas tranings have been given by IZGAZ to 2.000 students in 19 schools 

• Natural Gas tranings have been given by IZGAZ to 4.000 students within the sponsorship of Children Theather. 

• 1307 hours of training have been given by IZGAZ to other entities. ( Customers, NGOs. Etc.) 

TRANINGS HOURS RATIO %

Language 4726,26 36,05

Quality, Environment and 
Safety

4230,5 32,27

Professional Techniques 2640,5 20,14

Others 1513,5 11,54

TOTAL 13110,76 100
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İZGAZ GDF SUEZ KENTİN 
VE SANATIN YANINDA…

İzmit Sanat Tiyatrosu
İzmit Sanat Tiyatrosu, İZGAZ GDF SUEZ’in 

sponsorluğunda, Miyavlara Cısss adlı oyunu 

10 kez sahneledi. Kocaeli’deki ilköğretim 

öğrencilerine ücretsiz gösterilen oyun, yaklaşık 

6 bin çocuğa ulaştı.

IZGAZ GDF SUEZ STANDS 
BY THE CITY AND ART…

Izmit Art Theatre
Izmit Art Theatre put on the stage the play 

named Miyavlara Cisss for 10 times under 

sponsorship of IZGAZ GDF SUEZ. The play which 

was displayed to primary school students in 

Kocaeli free of charge reached to approximately 

6 thousand children.

SOSYAL PROJELER/ SOCIAL PROJECTS

	  

İZGAZ GDF SUEZ “Doğal Gaz ve Çevre Konulu Resim Yarışması” / IZGAZ GDF SUEZ Painting Contest Themed “Natural Gas and Environment”
Onur Uçar - Ahmet Taner Kışlalı İlköğretim Okulu
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IZGAZ GDF SUEZ STANDS BY THE CITY AND SPORTS

Gebze High Technology Institute - Oar Team 
Gebze High Technology Institute Oar Team participated in the Oar 

Championship among Universities organized by Nantes University under the 

sponsorship of IZGAZ GDF SUEZ. 

Kocaeli University Solar Powered Car

The solar energy car designed by undergraduates of Kocaeli University Mechatronics Engineering Department participated in Formula 

G races (Solar energy car races) in Izmir under the sponsorship of IZGAZ GDF SUEZ. 

Rewards of Drawing Competition Organized by IZGAZ 
GDF SUEZ found their owners.

IZGAZ GDF SUEZ allowed children to express the clean 

environment they dream with the drawing competition 

regarding “Natural Gas and Environment” organized 

among the 6th, 7th and 8th classes of primary school. 

The winning drawings which were found worthy of 

exhibition were displayed with the award ceremony 

organized in exhibition saloon of Old Station building.

	  

Izgaz is Natural Gas Teacher of Turkey 

Approximately 2.500 primary school and high school 

students in 19 schools were informed about conscious 

use of natural gas and brand awareness was raised 

through Natural Gas trainings.

	  

Mert Buğra Yıldız -Donanma İlköğretim Okulu

İZGAZ GDF SUEZ KENTİN VE SPORUN YANINDA

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Kürek Takımı 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kürek Takımı, İZGAZ GDF SUEZ’in 

sponsorluğunda Nantes Üniversitesinin düzenlemiş olduğu Üniversitelerarası 

Kürek Şampiyonasına katıldı. 

Kocaeli Üniversitesi - Formüla G Güneş Arabası

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin tasarladığı güneş enerjili araç, İZGAZ GDF SUEZ’in 

sponsorluğunda İzmir’de Formula G yarışlarına (Güneş enerjili araba yarışlarına) katıldı. 

İZGAZ GDF SUEZ’in Düzenlediği Resim Yarışmasının 
Ödülleri Sahiplerini Buldu

İZGAZ GDF SUEZ, ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıflar arasında 

düzenlediği “Doğal Gaz ve Çevre” konulu resim yarışmasıyla 

çocukların hayal ettikleri temiz çevreyi anlatmalarına olanak 

verdi. Kazanan ve sergilenmeye değer görülen resimler, Eski 

Gar binası sergi salonunda düzenlenen ödül töreni ile birlikte 

sergilendiler.

	  

Türkiye’nin Doğal Gaz Öğretmeni İzgaz 

19 Okulda yaklaşık 2.500 ilköğretim ve lise öğrencisine 

verilen doğal gaz eğitimleriyle, doğal gazın bilinçli kullanımı 

konusunda bilgi verilmiş ve marka bilinirliği arttırılmıştır.

SOSYAL PROJELER/ SOCIAL PROJECTS
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KOCAELİ IS HEATED BY US FOR 18 YEARS…

The success of reaching the 200 thousandth gas user was celebrated in the dinner participated by the company employees, 

representatives from the natural gas sector, interior installation companies and the press.

IZGAZ GDF SUEZ celebrated its 18th anniversary with a special night organized at Grand Yukselis Hotel. The night was participated 

by representatives of universities and natural gas sector, interior installation companies and press members in addition to the city 

protocol. 

At the night where approximately 650 persons were present, IZGAZ personnel participated with their partners in addition to GDF 

SUEZ Eastern Europe President and IZGAZ GDF SUEZ Board Chairman Eric Stab and Board Members Sezer Turktan, Gilles Guegan 

and Yvonnick David. The personnel who completed their 5th, 10th and 15th years in IZGAZ GDF SUEZ were presented a plaque for 

their services.

One sapling for a greener Kocaeli 
At the end of the night when success of IZGAZ GDF SUEZ to reach the 200 thousandth gas user was celebrated, the invitees were 

presented a reward. IZGAZ which works for a greener and more livable city gave a sapling as a gift to each of the guests to ensure 

everybody to have a planted tree. 

	  

KOCAELİ 18 YILDIR BİZİMLE ISINIYOR… 

Şirket çalışanları, doğal gaz sektöründen temsilciler, iç tesisat firmaları ve basının katılımı ile gerçekleşen akşam yemeğinde aynı 

zamanda 200 bininci gaz kullanıcısına ulaşma başarısı kutlandı.

İZGAZ GDF SUEZ, kuruluşunun 18. yıldönümünü Grand Yükseliş Otelde düzenlediği özel bir gece ile kutladı. Geceye il protokolünün 

yanı sıra, üniversitelerin ve doğal gaz sektörünün temsilcileri, iç tesisat firmaları ve basın mensupları da katıldı. 

Yaklaşık 650 kişinin bulunduğu gecede, GDF SUEZ Doğu Avrupa Başkanı ve İZGAZ GDF SUEZ Yönetim Kurulu Başkanı Eric Stab ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri Sezer Türktan, Gilles Guegan ve Yvonnick David’in yanı sıra İZGAZ personeli de eşleriyle birlikte katıldı. İZGAZ 

GDF SUEZ’de 5, 10 ve 15’inci yıllarını tamamlayan personele hizmetlerinden ötürü plaket takdim edildi.

	  

Daha yeşil bir Kocaeli için birer fidan 
İZGAZ GDF SUEZ’ in 200 bininci gaz kullanıcısına ulaşma başarısının da kutlandığı gecenin sonunda davetlilere anlamlı bir hediye 

takdim edildi. Daha yeşil ve nefes alınabilir bir kent için çalışan İZGAZ, herkesin dikili bir ağacı olsun diye davetlilere birer çam 

fidanı hediye edildi. 
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INNOVATIONS

Certified Interior Installation Companies
Quality of services offered by interior installation companies which are 

no doubt the most important solution partners in natural gas service 

also constitutes the most significant key for efficient, safe and economic 

consumption of natural gas by our customers. Therefore, IZGAZ GDF SUEZ 

implemented an important project in order to increase service quality of interior 

installation companies and make them an active player of the process to move 

to natural gas. IZGAZ GDF SUEZ which conducted a logo study with the interior 

installation companies in the license region has ensured the customers to 

reach certified companies reliably and aimed at bringing a corporate approach 

to the solutions offered by interior installation companies. 

Our Customer Offices 
Payment and subscription transactions were separated from each other in the customer centers established by IZGAZ GDF SUEZ 

with its renewed face. Customer representatives interview with customers face-to-face and thus complete transactions as soon as 

possible any more. In our centers, we also inform our customers regarding benefits of natural gas, cheap fuel and environment-

friendly energy for those who desire to get information about natural gas. 

Solution Points 
At the Solution Point newly created in the centers, our customer representatives provide face-to-face services to our customers 

who want to obtain information both about subscription and interior installation conversion etc. Our representatives who guide 

customers with detailed and explanatory information regarding subscription process facilitate their transition to natural gas comfort 

as soon as possible.

INNOVATIONS BY IZGAZİZGAZ’DAN YENİLİKLER

YENİLİKLER

Sertifikalı İç Tesisat Firmaları
Doğal gaz hizmetinde şüphesiz en önemli çözüm ortakları olan iç 

tesisat firmalarının sunduğu hizmetin kalitesi, müşterilerimizin doğal 

gazı verimli, güvenli ve ekonomik kullanmalarının da en önemli anahtarı 

niteliğindedir. Bu sebeple İZGAZ GDF SUEZ, iç tesisat firmalarının hizmet 

kalitesini arttırmak ve onları doğal gaza geçme sürecinin aktif birer 

oyuncusu haline getirmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Lisans 

bölgesinde bulunan iç tesisat firmaları ile bir logo çalışması yapan 

İZGAZ GDF SUEZ, müşterilerin sertifikalı firmalara güvenilir bir şekilde 

ulaşmalarını sağlarken, iç tesisat firmalarının sunduğu çözümlere 

kurumsal bir yaklaşım getirmeyi amaçlamıştır. 

Müşteri Ofislerimiz 
İZGAZ GDF SUEZ’in yenilenen yüzüyle oluşturduğu müşteri merkezlerinde, ödeme ve abonelik işlemleri birbirinden ayrıldı. Müşteri 

temsilcileri müşterilerle birebir görüşerek işlemleri artık en kısa sürede tamamlıyor. Merkezlerimizde aynı zamanda, doğal 

gaz hakkında bilgi almak isteyenlere de yardımcı olarak doğal gazın faydaları, ucuz yakıt ve çevreci enerji olması konularında 

müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. 

Çözüm Noktaları 
Merkezlerde yeni oluşturulan Çözüm Noktası’nda müşteri temsilcilerimiz hem abonelik, hem de iç tesisat dönüşümü gibi konularda 

bilgi almak isteyen müşterilerimize birebir hizmet veriyorlar. Abonelik süreci ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler ile müşterileri 

yönlendiren temsilcilerimiz, onların en kısa sürede doğal gaz konforuna geçmelerini kolaylaştırıyor.
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INNOVATIVE PAYMENT CHANNELS
IZGAZ increases customer satisfaction not only with uninterrupted and high quality natural gas service but also different payment 

options it offers. IZGAZ GDF SUEZ which developed new payment channels to meet needs of different customer groups which are 

different and changing day by day implemented alternate payment channels in 2010 successfully. 

FIXED PAYMENT
Fixed Payment System that we established for 

our customers who have difficulty in payment 

of their natural gas invoices increasing in 

winter period allows payment of natural gas 

invoices in equal portions during the year. Our 

former gas users including the initial gas users 

are offered a payment scheme on a fixed sum 

they may pay on such dates they determine. 

WEB
Our customer may easily pay their invoices with their subscription on our website without visiting offices thanks to online payment 

facility. They may also access to their past period invoice details, make monthly comparison and estimate their future invoices.

AUTOMATIC PAYMENT
With this application eliminating the necessity to keep invoice dates in mind, our customers feel the comfort of uninterrupted gas 

service with their automatic payment instruction to banks. 

ATM BARCODE SYSTEM
With this application providing the facility to pay invoice from Yapi Kredi ATMs in anywhere in Turkey for 24 hours, our customers 

may simply perform their transactions by ensuring the barcode on their invoice to be read by ATM.

KIOSK
Our customers may pay their invoices easily and without 

awaiting their turn with the KIOSK application we 

developed for our customers owning a credit card. We 

have developed our KIOSKs in our customer offices which 

are open for Internet use to enable our customers to pay 

them online in our offices without awaiting their turn at 

any time.

	  

YENİLİKÇİ ÖDEME KANALLARI
İZGAZ, müşterinin memnuniyetini sadece kesintisiz ve kaliteli doğal gaz hizmeti ile değil, aynı zamanda sunmuş olduğu farklı ödeme 

seçenekleriyle de arttırmaktadır. Farklı müşteri gruplarının farklı ve gün geçtikçe değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ödeme 

kanalları geliştiren İZGAZ GDF SUEZ, 2010 yılında alternatif ödeme kanallarını başarıyla hayata geçirdi. 

SABİT ÖDEME
Kış döneminde yükselen doğal gaz faturalarını 

ödemekte güçlük çeken müşterilerimiz için 

oluşturduğumuz Sabit Ödeme Sitemi doğal 

gaz faturalarının yıl içerisinde eşit olarak 

ödenmesine olanak veriyor. İlk gaz kullanıcıları 

dahil, eski gaz kullanıcılarımıza belirledikleri 

tarihlerde ödeyebilecekleri sabit bir tutar 

üzerinden ödeme planı sunulmaktadır. 

WEB
Online ödeme kolaylığı ile, müşterilerimiz internet sitemiz üzerinde oluşturdukları üyelik ile ofislere gelmeden faturalarını rahatlıkla 

ödeyebilmektedirler. Aynı zamanda geçmiş dönem fatura bilgilerine ulaşarak aylık karşılaştırma yapabilmekte ve gelecek faturalarını 

öngörebilmektedirler.

OTOMATİK ÖDEME
Fatura tarihlerini akılda tutmaya son veren bu uygulama ile müşterilerimiz bankalara verecekleri otomatik ödeme ile kesintisiz gaz 

hizmetinin konforunu yaşıyorlar. 

ATM BARKOD SİSTEMİ
Türkiye’nin her yerinde Yapı Kredi ATM lerinden 24 saat fatura ödenebilmesi kolaylığını getiren bu uygulama ile, müşterilerimiz 

sadece faturanın üzerindeki barkodu ATM’ye okutarak işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

KIOSK
Kredi kartı sahibi müşterilerimiz için geliştirdiğimiz 

KIOSK uygulaması ile müşterilerimiz sıra beklemeden, 

kolaylıkla faturalarını ödeme imkanı buluyorlar. Müşteri 

ofislerimizde yer alan internet kullanımına açık KIOSK’ 

larımızı, müşterilerimiz dilediklerinde ofislerimizde sıra 

beklemeden internet üzerinden ödeyebilmeleri için 

geliştirdik.

	  

INNOVATIONS BY IZGAZİZGAZ’DAN YENİLİKLER
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ONLINE İŞLEMLERLE HIZLI SERVİS / FAST SERVICE BY ONLINE TRANSACTIONS

Sayaç faaliyetlerinde online data transferi: Sayaç okuma 

programları ve sayaçlarla ilgili iş emirlerinde online data transferi. 

Okuma bilgileri sisteme GPRS aracılığı ile aktarıldı. Elle data 

girişi ve hata ihtimali ortadan kaldırıldı. Bu sistem ile müteahhit 

firmalarımızın da daha hızlı ve doğru data transferi yapmaları 

sağlandı.

Gaz açımında online sistem: Iphone vasıtasıyla iç tesisat 

projelerinin yerinde görüntülenmesi. Onay ve gaz açımlarının müşteri 

hizmetleri yönetimi programında bilgi eksikliğine mahal vermemek 

için sisteme online olarak yüklenmesi. Artan bilgi güvenliği ve azalan 

hata ve hile ihtimali. 

Online data transfer in meter operations: Online data transfer in meter reading 

programs and work orders related to meters. Reading details were transferred 

to the system via GPRS. Manual data entry and possibility of error was 

eliminated. This system also enabled our contracting companies to make faster 

and more accurate data transfer.

Online system in gas opening: Imaging interior installation projects in place through I-phone. Loading approval and gas 

openings in the system online to prevent lack of data in customer services management program. Increased data security 

and reduced error and fraud possibility.

ZETACAD-MOBILE PHONE-ABYS ENTEGRASYON PROJESİ

İZGAZ, doğal gaz proje onay sürecini hızlandıran teknoloji ile 

müşterilerine daha hızlı hizmet sunuyor.

 

İZGAZ’a sunduğunuz doğal gaz projesine ilişkin her şey artık 

daha hızlı Tekhnelogos, DİPOS Plus altyapısını, yeni ürünü 

DİPOS mobile ile 3G hızıyla mobil telefon cihazlarıyla entegre 

ediyor. Bu yeni sistem ile randevu almadan gaz açmadaki 

tesisat ve proje kontrollerine kadar tüm işlemler dijital ortamda 

e-imzalı olarak yapılabiliyor. 

Bu yeni teknoloji sayesinde İZGAZ Gaz Açma Mühendisi yer ve 

zaman sınırlaması olmadan mobil telefon cihazı ile bir projeyle 

ilişkin tüm evrakları imzalanmış bir şekilde dijital bir dosya 

içersinde görüyor, kontrol ediyor, hiçbir baskıya gerek kalmadan 

sahada projeyi açıp tesisat ile uyumluluğunu kontrol ederek 

uygunluk bilgisini İZGAZ’a anında iletebiliyor. Sertifikalı firmalar 

ise projelerinin anlık durumunu, gaz açma randevusu alabilecek 

niteliğe sahip olup olmadığını online olarak takip edip, imalat 

aşamasında ya da sonrasında projelerine anında ulaşarak 

tesisat-proje uygunluğu kontrollerini yapabiliyor. 

IZGAZ, customer saving time by using lastest 

technology which provides faster natural gas project 

aproval process.

 

Everything regarding your natural gas project is 

accesible easily in DİPOS mobile Tekhnelogos 

integrates DİPOS Plus infrastructure with DIPSOS 

mobile and mobile phone 3G technology. With this 

new system, installation and project control process 

and other procedures can be made with digitally 

without appointment. 

Thanks to this new technology, IZGAZ engineers are 

be able to sign digitally all the documents regarding 

gas opening proces without any limitation of time 

and place. Engineers can open the projects with their 

mobile phone, make installation controls without 

print out and send instantly necessary information to 

IZGAZ. Certified companies also reach information 

about status of their project online in order to follow 

up the process from installation to gas opening. 
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MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE HIZLI ÇÖZÜM: CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) PROJESİ FASTER SOLUTIONS IN CUSTOMER SERVICES: CRM (Client Relations Management) PROJECT

MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE  HIZLI ÇÖZÜM: CRM  ( Müşteri İlişkileri Yönetimi) PROJESİ 

 

 Müşteri öneri ve taleplerinin,  

 Toplanması 

 Sınıflandırılması 

 İlgili birimlere sevki 

 Müşteriye geri bildirimi 

 Takibi 

 Raporlaması 

 Arşivlenmesi 

 

 

 

 

Aşamalarını tek bir süreçte toparlayan CRM projesi ile müşterilerimizden gelen talepler anında veri tabanına işlenerek süreç sorumlularının ekranına 
aktarılıyor. Bu yeni müşteri hizmetleri projesi ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vererek onların memnuniyetini sağlıyoruz. 

 

  

 

Sayfa 65 

 

FASTER SOLUTIONS IN CUSTOMER SERVICES : CRM ( Client Relations Management) PROJECT 

 

Thanks to CRM Project customer demands and 
suggestions are: 

 Collected  

 Categorized, 

 Sent to related departments  

 Given a feedback to Client  

 Followed  

 Reported  

 Archived  

  

 

 

 

We are offering our customers the fastest  service and solutions for their needs from a centralized system. Demands and suggestions received by custumers are 
diverted automaticaly to the  process owners which are assign ed according to the subject. 

 

Sayfa 20-21 ‘den sonra bu dört sayfa eklensin 

 

Sayfa 1 

Müşteri öneri ve taleplerinin, 

• Toplanması

• Sınıflandırılması

• İlgili birimlere sevki

• Müşteriye geri bildirimi

• Takibi

• Raporlaması

• Arşivlenmesi

Thanks to CRM Project customer demands and suggestions are:

• Collected 

• Categorized

• Sent to related departments 

• Given a feedback to client 

• Followed 

• Reported 

• Archived 

Aşamalarını tek bir süreçte toparlayan CRM projesi ile müşterilerimizden gelen talepler anında veri tabanına işlenerek süreç 

sorumlularının ekranına aktarılıyor. Bu yeni müşteri hizmetleri projesi ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vererek 

onların memnuniyetini sağlıyoruz.

We are offering our customers the fastest service and solutions for their needs from a centralized system. Demands and 

suggestions received by custumers are diverted automaticaly to the process owners which are assign ed according to the subject.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT DETAILS
İZGAZ GDF SUEZ 

Cumhuriyet Mah.Güneş Cad. No:2 

41100 İzmit- Kocaeli / TÜRKİYE

Tel: +90 262 318 40 00 

Fax:+90 262 318 40 35




