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We accomplished many significant 
achievements which are closely 
followed. We have realized substantial 
improvements with regards to our 
processes and applications which made 
IZGAZ name a pioneer and strong brand 
in gas sector.
As well as we put customer needs at the 
heart of our activity, for IZGAZ it is also 
a priority to ensure safe and improving 
working environment for its valuable 
employees. IZGAZ has always been a 
supporter of professional development 
through trainings, new organization 
models, ethical codes and corporate 
governance.
 
Being a stakeholder in the development 
of this city, IZGAZ will continue its 
success and development in strong 
collaboration with leaders, industrials, 
customers, construction companies and 
the 80 internal installation companies of 
the city.
IZGAZ is extremely proud of where 
it stands today. But it is a continuous 
commitment. We will be driven by 
our enthusiasm, professionalism and 
determination to bring our name to the 
future.

Kocaeli halkının yaşamlarında 
önemli değişiklikler yaparak 
geçen 20 yıl… Doğal gaz 
sektöründe 20 yılı başarı ile 
tamamlamamızı sağlayan 
çalışanlarımıza, müşterilerimize 
ve tüm paydaşlarımıza sonsuz 
teşekkürler.

Gilles Guegan
Genel Müdür
Ceo

İZGAZ olarak, geçtiğimiz 20 yıl içinde 
müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına 
dikkate alarak, kesintisiz ve güvenli 
enerji hizmetleri sağlamak için çok 
çalıştık.
 
Bu motivasyonla birlikte, şehrimize 
sürekli yatırım yapmaktayız. 20 yıl 
önce başlayan bu yolculukta, 2012 
yılında yaklaşık 300 bin müşteriye 
ve 260 bin gaz kullanıcısına ulaştık. 
Üreten bir şehir olan Kocaeli’nin 
tüketimi ile, dağıtılan gaz hacmimizi 
2,07 milyar m3’e çıkardık. İZGAZ, 
faaliyetleri sayesinde ailelere konforlu 
bir yaşam şekli sağladı.

Over the past 20 years, IZGAZ has 
worked hard to provide continuous 
and safe energy services considering 
the changing needs of its customers 
despite the challenges.
 
With this motivation, we have been 
continuously investing in our city. We 
reached 296.000 subscribers and 
260.000 gas users in the journey that 
started 20 years ago. We increased the 
delivered volumes to 2,07 bcm with the 
consumption of the producing city of 
Kocaeli. Through its activities, IZGAZ 
has also provided a comfortable life 
style to families.

İZGAZ olarak çok yakından takip 
edilen başarılara imza attık. Süreç 
ve uygulamalarımızda çok önemli 
ilerlemeler gerçekleştirerek adımızı, 
sektörü yönlendiren öncü ve güçlü bir 
marka haline getirdik. 
 
İZGAZ için faaliyetlerinin temeline 
müşteri ihtiyaçlarını koymak kadar, 
değerli çalışanlarımız için güvenli ve 
gelişen bir çalışma ortamı sağlamak 
da en büyük önceliğimiz olmuştur. 
İZGAZ, eğitimlerle, yeni organizasyon 
modelleriyle, etik kurallarla ve 
kurumsal yönetim ilkeleri ile her zaman 
profesyonel gelişimin destekçisi 
olmuştur.
 
Kentimizin gelişimine katkı 
sunan bir paydaş olarak İZGAZ, 
şehrimizdeki liderler, sanayiciler, 
müşterilerimiz, yapım şirketleri ve 80 
iç tesisat firması ile kurduğu güçlü 
iş birliği ile başarılarını ve ilerlemesini 
sürdürecektir.
İZGAZ bugün bulunduğu noktadan 
son derece gurur duymaktadır. 
Ama bu devamlı bir sorumluluktur. 
Heyecanımız, profesyonelliğimiz 
ve azmimiz ile adımızı geleceğe 
taşıyacağız.

20 years passed by making a difference 
in the lives of Kocaeli people... Thanks 
to all our customers, employees and all 
other stakeholders to make us succesfully 
complete 20 years in natural gas sector.
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VizyonVision
Enerji ve çevreyi; ilerleme ve gelişmenin bir parçası 
olarak görüp, sektöründe kıyas kabul edilen ve tüm 
paydaşları için değer üreten bir firma olmaktır.

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.

Kararlılık
Müşterilerimize ve kamuoyuna hizmet alanında 
devamlı olarak verimliliği ve yeniliği takip 
ederek, hissedarlarımız için uzun sürel i
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.

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.

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

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

MisyonMission

DeğerlerValues

© GDF SUEZ / DUPONT CYRILLE. Tüm hakları saklıdır.



11PolitikalarPolicies

Kali̇te Poli̇ti̇kası
• 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 Politikası
•  Çevre; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 

yerel yasal düzenlemelere, Grup Kurallarına 
ve diğer gerekliliklere uymak.

•  Tüm faaliyetlerimizde, kirliliği kaynağında 
en aza indirgemek.

• Doğal kaynak tüketimini kontrol altında 
tutmak.

•  Güvenli çalışma ortamı oluşturmak ve 
sürdürmek.

•  Çevre ve İSG konularında çalışanlarımızı 
ve paydaşlarımızı bilinçlendirmek.

Sosyal Sorumluluk 
Poli̇ti̇kası
İZGAZ GDF SUEZ İnsan haklarına saygı gösteren ve bu 
alanda sürekli olarak çalışanlarının çalışma şartlarını 
iyileştiren bir firmadır.

Bu amaçla, SA 8000 sosyal sorumluluk 
standartının ve ulusal-uluslararası yasal mevzuatın 
gerekliliklerini çalışanları, yöneticileri, müşterileri, 
tedarikçileri ve diğer paydaşları için takip etmekte 
ve uygulamalarını sürekli iyileştirmektedir.

İZGAZ GDF SUEZ sosyal sorumluluk 
prensiplerini yerine getirmek için 
aşağıdaki ilkeleri doğruluk, dürüstlük ve 
etik değerlere bağlı kalarak oluşturur. 
Çocuk İşçi: Hiçbir çalışanımız yasanın izin verdiği minimum 
çalışma yaşının altında olamaz. Şirketimiz bünyesinde bunun için 
gerekli önlemler alınmıştır. 
Zorla Çalıştırma: Şirket bünyesinde hiçbir çalışan herhangi bir 
yöntemle zorla çalıştırılamaz. Gönüllülük prensibi esastır.
İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlar için güvenlik ve sağlık 
koşullarının yaratıldığı çalışma ortamını oluşturmak ve sürekliliğini 
sağlamak esastır. Kaza ve yaralanmaları önleyen sistemler 
geliştirmek ve uygulamak şirketimizin taahhütüdür. 
Ayrımcılık: Çalışanlara herhangi bir şekilde cinsiyet, yaş, ırk, 
dil, din vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak ayrımcılık 
yapılamaz. Çalışanların görevlendirmesi, niteliklere uygunluk ve işte 
gösterdikleri performansa göre yapılmaktadır.
Disiplin Uygulamaları: Çalışanlar herhangi bir şekilde fiziksel ve 
psikolojik olarak şiddete tabi tutulamaz. 
Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü: Tüm çalışanların 
kendi özgür iradeleri içinde örgütlenme hakkı mevcuttur. Bu 
sebeple hiçbir çalışana herhangi bir sebeple disiplin cezası, maaş 
kesintisi, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulanamaz.
Ücretlendirme: Çalışanlar, şirketimizin belirlediği minimum geçim 
standartları ve şirketin taraf olduğu sözleşme, toplu sözleşme ve 
benzeri sözleşmeler dikkate alınarak ücretlendirilir.
Çalışma Saatleri: Çalışma saatleri yasal limitler ile belirlenen 
çalışma ve fazla çalışma saatlerine uygun olarak uygulanır 
ve çalışanlara yasalarda belirlenen fazla çalışma hükümleri 
doğrultusunda hakları ödenir. 

Bu ilkeler İZGAZ’ın tüm tedarikçileri için de 
geçerlidir. İZGAZ, yukarıdaki kriterlere uygun 
olarak çalışmayan tedarikçilerle çalışmayı 
reddeder.

Child Labor: No employee can be below the minimum working 
age that is permitted by law. The necessary measures are taken 
within the company in order to comply with this.

Forced Labor: No employee within the company can be forced 
by any means to work. Voluntariness principle is essential.

Health and Safety: Creating secure and healthy working 
conditions and to ensure continuity of these conditions for 
employees is essential. Developing systems to prevent accidents 
and injuries and applying them is the commitment of our company.

Discrimination: Company never discriminates its employees 
by taking gender, age, race, language, religion etc criteria into 
consideration. Assignment of employee to new jobs is done 
according to suitability to qualifications and performance at the 
work. 

Discipline Applications: Employees are never subject to any 
physical and psychological violence in any way. Related to this 
issue, the necessary measures have been taken and the rules are 
determined in the Personnel Regulation.

Freedom of Association and Collective Agreement: All 
employees have right to associate with their own will. No discipline 
punishment, wage deduction, physical and psychological violence 
in any means can be implemented to any of the employees for this 
reason.

Remuneration: Employees are remunerated by taking into 
account the minimum living standard that is determined by the 
company and the agreements, collective agreements and etc. that 
are cosigned by the company. 

Working Hours: Working hours and overtimes are applied in 
accordance with legal limits and employees are paid for overtime 
in accordance with the provisions of the laws. 

Those principles are also valid for all IZGAZ’s 
suppliers. IZGAZ refuses to work with suppliers 
that are not complying with the above criteria.

Social Responsibility 
Policy
IZGAZ GDF SUEZ is a company that respects 
human rights and that continuously improve the 
working conditions of its employees.

With this purpose, IZGAZ GDF SUEZ 
follows-up SA 8000 Social Responsibility 
Standard, national and international legal 
regulations and their requirements for its 
employees, managers, clients, suppliers 
and other stakeholders and continuously 
improve its implementations.

IZGAZ GDF SUEZ forms below 
principles by complying with 
honesty, rightfulness and ethical 
values in order to fulfill its social 
responsibility. 

Quality Policy
• To fulfill all legal obligations in connection with 

our  activities. 
• To go beyond expectations of our customers. 
• To create a value for stakeholders. 
• To make customers conscious of efficient usage 

of natural gas.
• To carry on progressive and effective quality 

management system.

Ohs And Environment Policy
•  To comply with all applicable local health and 

safety legislation, other requirements and group 
rules.

• To reduce the environmental pollutions at 
source to minimum level in our all activities.

• To control the natural sources consumption. 
• To establish and maintain the safe working 

environment.
• To make conscious all our employers and 

partners about OHS. 
• To carry on program and effective OHS 

management system.
İZGAZ olarak politikamız, bu prensipleri periyodik 
olarak gözden geçirmek ve tüm çalışanlarımızın, 
taşeronlarımızın, paydaşlarımızın ve istenildiği 
takdirde kamuoyunun dikkatine sunmaktadır.

As IZGAZ our policy is to review these principles 
periodically and to present to all our employees, to our 
subcontractors, to our stakeholders and to the attention 
of the public when requested. 
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İZGAZ 15.10.1992 
yılında İzmit Büyükşehir 
Belediyesi öncülüğünde 
kuruldu. 1994 yılında 
Bakanlar Kurulu Kararı 
ile İzmit Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içinde 
doğal gaz tesisleri 
kurmak, doğal gaz 
dağıtmak ve satmak 
konusunda yetki verildi.

İZGAZ was established 
under the leadership of İzmit 
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 İzmit Metropolitan 
Municipality in 1994.

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 yaklaşık 300.000 konut 
müşterisine 10 adet RMS-A, 111 adet müşteri istasyonu, 85 adet bölge 
regülatörü ve 3353 km doğal gaz şebekesiyle hizmet vermektedir. 
İZGAZ GDF SUEZ, dağıtım şebekesini Kocaeli’nin köylerine varıncaya 
dek genişletmektedir.

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.

IZGAZ joined GDF SUEZ Group in early 2009. Supplying gas throughout Kocaeli 
IZGAZ GDF SUEZ provides Turkey’s heart Kocaeli industry and nearly 300,000 
subscribers with services with its 10 units of RMS-A, 111 customer stations, 85 
regional regulators and 3353 km natural gas network.
IZGAZ GDF SUEZ expands its natural gas distribution network up to villages of 
Kocaeli.

İZGAZ, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
belgeleri sahibidir. 

IZGAZ has ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 certificates.
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Etik Değerler
GDF SUEZ yaptığımız her işte mükemmelliği 
taahhüt eder. GDF SUEZ Grubu’nun 
değerlerini uygulayan aşağıdaki değerlerimiz 
grup ruhu ve enerjisini oluşturmaktadır ve 
etik bir şirket olarak GDF SUEZ’in temel 
taşını teşkil eder: Kararlılık, Sorumluluk, 
Cesaret, Bütünlük.

GDF SUEZ’in değerleri çalışmalarımızda ifadesini 
bulur. GDF SUEZ etik standartları uygulamalarımızı 
yönlendiren şu temel ilkelere dayanmaktadır: Yasalara 
ve yönetmeliklere uygunluk, doğruluk, adil ve dürüst 
olma ve başkalarına saygı.

Yasalara ve yönetmeliklere 
uygun davranma 
Her durumda uygulanabilir kapsamlı bir ilke 
olarak GDF SUEZ çalışanları uluslararası, 
federal, ulusal, yerel kanun ve yönetmeliklere 
ve faaliyetleri için uygulanabilir etik ve mesleki 
davranış kurallarına uymalıdır. Aynı şekilde 
GDF SUEZ verdiği dahili kararlara ve diğer 
düzenlemelere de bağlı kalacaklardır. GDF 
SUEZ birimleri yerel kanunlara uymak veya 
yerel kültürlerin bazı yönlerini uyarlamak 
için GDF SUEZ’in politika ve uygulamalarını 
benimseyebilirler. Bununla birlikte, GDF SUEZ 
bu uyarlama yetkisini sınırlama hakkını saklı 
tutar.

Bir doğruluk kültürü oluşturma
GDF SUEZ gündelik iş ilişkileri ve mesleki 
uygulamalarında gereken doğruluktan
taviz vermemeyi kabul eder. Bu itibarla GDF SUEZ 
çalışanlarının hem iş arkadaşlarına hem de üçüncü 
taraflara karşı etik, profesyonel davranışına büyük 
önem verir. Tüm GDF SUEZ çalışanları GDF SUEZ’in 
itibarının yaptığı işlere dayandığının bilincinde olmalıdır. 
Bu nedenle, her GDF SUEZ çalışanı her zaman ve her 
durumda doğru davranmalı ve bir doğruluk kültürünü 
yaymaya devam etmelidir. Uygulamada, doğruluk 
GDF SUEZ çalışanlarının kişisel çıkarlar ve GDF 
SUEZ’in çıkarları arasında çatışma yaratabilecek her 
türlü durumdan kaçınmayı gerektirir. Doğru hareket 
etme, bir güven ortamının oluşturulmasını kolaylaştıran 
ve bir şirketin ticari sürekliliğinin önünde ciddi bir risk 
yaratan yolsuzluk uygulamalarına karşı bir kalkan 
oluşturan temel GDF SUEZ değerlerinin korunması 
anlamına da gelir.

Acting in Accordance with Laws 
and Regulations 
An overarching principle is that in all 
circumstances, GDF SUEZ employees 
must observe the international, federal, 
national, local laws and regulations, and 
ethical and professional codes of practice 
applicable to their activities. They will 
equally adhere to internal decisions and 
other regulations issued by GDF SUEZ.
GDF SUEZ’s policies and practices may 
be adapted by GDF SUEZ entities to 
comply with local laws or fit in with certain 
aspects of local cultures. However, GDF 
SUEZ reserves the right to limit this 
power of adaptation. 

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, GDF SUEZ attaches the greatest 
importance to ethical professional 
behaviour of its employees, both towards 
colleagues and third parties.
GDF SUEZ employees must all be 
aware of the fact that GDF SUEZ’s 
reputation depends on their actions. It 
is therefore imperative that each GDF 
SUEZ employee should act in a manner 
that permanently and in all circumstances 
fosters a culture of integrity.
In practice, integrity demands that 
GDF SUEZ employees should avoid 
any situation likely to create a conflict 
between personal interests and those 
of GDF SUEZ. Acting with integrity also 
means always maintaining GDF SUEZ’s 
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.

Ethic Values
GDF SUEZ is committed to excellence in 
everything we do. Our values, implementing 
the GDF SUEZ Group’s values, embody the 
spirit and energy of GDF SUEZ and form 
the cornerstone of GDF SUEZ as an ethical 
company: Drive, Commitment, Daring, 
Cohesion.

GDF SUEZ values are expressed in the way we work. 
GDF SUEZ ethical standards are reflected in the 
fundamental principles that guide our practices: 
Compliance with laws and regulations, integrity, fairness, 
honesty and respect for others.

Kararlılık
Sorumluluk
Cesaret
Bütünlük

Drive
Commitment
Daring
Cohesion

Kurumsal YönetimCorporate Governonce



17Adil ve Dürüst Olma Başkalarına Saygı 

Behaving Fairly and Honestly

GDF SUEZ için, bir ilişkinin niteliği, özellikle 
sözleşmeler ifa edilirken tarafların adilliği ve 
dürüstlüğüne dayanır. Bu nitelikler verilen sözleri 
tutma ve tutamayacağımız sözleri vermemek 
için kapasitemizin sınırlarını bilme anlamına gelir. 
Yani diğer taraflarla her iletişim kurduğumuzda, 
bunu iyi niyetle, yapıcı bir zihniyetle, diğer tarafın 
ihtiyaçlarının bilincinde olarak ve samimi, kesin 
ve tam bir bilgi verme düşüncesiyle yaparız. 
Bu ilke, yalnızca GDF SUEZ’in müşterileriyle, 
hissedarlarıyla, yatırımcılarıyla, tedarikçileriyle, sivil 
toplum kuruluşları ve halkla ilişkileri için değil, aynı 

zamanda GDF SUEZ dahilinde çalışanlarla ve 
departmanlar arasında veya sendikalarla iletişim 
için de geçerlidir. GDF SUEZ’in amacı ortakları 
ile uzun süreli ilişkiler kurmaktır. Bu amaç karşılıklı 
güvenin temelini teşkil eden adillik ve dürüstlük 
olmadan gerçekleştirilemez. Fakat bunun da 
ötesinde ve her durumda, GDF SUEZ’in başarısı 
her şeyden önce itibarına bağlıdır. Bu bakış 
açısıyla, adil ve dürüst olmamak şirketin geleceğini, 
imajını, hissedarlarını ve çalışanlarını tehlikeye 
atmak anlamına gelir.

For GDF SUEZ, the quality of a relationship depends 
primarily on the fairness and honesty of the parties, 
especially in the performance of contracts. These 
qualities mean that we honour 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, non-governmental 
organizations (NGOs) and the public, but also to GDF 

SUEZ’s internal communication, with employees, 
between departments or with the trade unions. GDF 
SUEZ’s aim is to establish long-term relations with its 
partners. This ambition cannot be realized without fair 
and honest behaviour, 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.

Karşılıklı saygı ilkesi karşılıklı 
olma ile ilgilidir, her birimizin 
talep edeceğimiz hakları 
ve yerine getireceğimiz 
görevleri vardır. Bu nedenle, 
GDF SUEZ ister gerçek 
kişi ister tüzel kişi olsun 
herkese aynı derecede 
değer vermektedir. Bu 
ilke özellikle kişilerin 
haklarına, her durumda 
onurlarına ve farklılıklarına 
saygı ve de kültürlerine 
saygı için geçerlidir. Bu 
ilke başkalarına ait maddi 
ve manevi varlıklar için 
de geçerlidir. Çalışanlar 
için görevlerini yerine 
getirirken uymaları 
gereken bir koşul olarak, 
başkalarına saygı bir 
GDF SUEZ biriminin 

çalışanlarıyla ilişkileri 
için de geçerlidir. Bu 
ilke GDF SUEZ’in özel 
hayata, çeşitliliğe 
saygı, ayrımcılıkla 
mücadele, zorbalık ve 
tacizin önlenmesi ve 
cezalandırılmasına dair 
politikasını da yönetir. 
Daha genel bir bakış açısıyla, 
GDF SUEZ’in tüm taraflarla 
ilişkilerine ve ihtilafların 
çözümlenmesine ilişkin 
politikalarını yönlendirir. 
GDF SUEZ çalışanlarından 
her durumda ve hangi görev 
veya sorumluluk düzeyine 
sahip olurlarsa olsunlar tüm 
ilişkilerinde bu etik ilkelerine 
uygun şekilde davranmalarını 
beklemektedir. 

Kurul üyesinden çalışana kadar şirketin her 
düzeyinde GDF SUEZ‘in etik doğruluğu
konusunda en ufak bir şüphe yaratmayacak 
şekilde hareket etmekle yükümlüyüz.

Respecting Others

The principle of mutual respect is about reciprocity, 
each of us having rights to claim and duties to fulfill.
That is why GDF SUEZ attributes equal value to 
both, whether in its dealings with people or with 
corporate entities.
This principle applies particularly to respect for 
the rights of individuals, for their dignity in all 
circumstances and for their differences, as well as 
the respect for cultures. It also applies to tangible 
and intangible goods belonging to others.
An imperative for employees in the performance 
of their functions, respect for others also governs 
the relations of any GDF SUEZ entity with its 
employees. 
This principle governs GDF SUEZ’s policy on the 
respect for private life and diversity, the fight against 
discrimination and the prevention and punishment of 
bullying and harassment. From a wider perspective, 
it guides GDF SUEZ’s policies on relations with all 
parties and on conflict resolution.
GDF SUEZ expects its employees to act in keeping 
with these ethical principles in all their dealings, in all 
circumstances and whatever their role and level of 
responsibility.

At every level of the company, from board 
member to employee, we all have an absolute 
duty never to act in a way that could cast the 
slightest doubt on GDF SUEZ‘s ethical integrity.
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2011 yılında 1,6 MTL net kar elde edilmiştir. 2012 yılında 
FAVÖK 2,5 MTL azalmış, ancak EUR/TL kur değişiminin 
karşılıkları azaltan etkisi, faiz gelirlerinde artış, depozito 
yükümlülükleri güncelleme farklarının bilançoya yansıtılması 
ve ertelenmiş vergi etkisiyle 2012 yılı sonunda FAVÖK’deki 
düşüşe rağmen, 7,8 MTL net kâr elde edilmiştir.

Net income was MTL 1.6 in Year 2011. In Year 2012, 
EBITDA has decreased by MTL 2.5. However, 
7.8 MTL of Net income was achieved as EUR/TL rate 
movement decreased the provisions, interest income 
has increased, deposit escalation differences are 
recognised in balance sheet and the deferred tax effect 
was booked. Despite the decrease in EBITDA net 
income increased to 7,8 MTL.
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2011 yılında FAVÖK 53.9 MTL’dir. 2012 yılında gaz 
ve taşıma brüt satış karındaki 2,5 MTL azalış, 
diğer satşlardaki 0.6 MTL artış ve işletme faaliyet 
giderlerimizdeki 0,5 MTL artışın etkisiyle; FAVÖK 51,5 
MTL olarak gerçekleşmiştir.

Year 2011 EBITDA was MTL53.9, Year 2012 EBITDA 
is MTL 51.5 due to lower net gas and transportation 
gross margin by MTL 2.5, higher other sales by 
MTL 0.6 and higher OPEX by MTL 0.5 MTL. 
Decrease in consumption lowered EBITDA by 
2,4 MTL in comparison with 2011.



23
Tekni̇k BölümTechnical Division
2012 İZGAZ Teknik Bölümü için değişimlerle dolu bir yıl olmuştur. 
Faaliyetlere yönelik aldırılan eğitimlerle ilgili projemiz 
“TRACTION” 2012 yılında uygulanmaya başlandı. 
Değişim programımız beklentilerin üzerinde sonuç vermeye başlamıştır. 

Yeni organizasyonel düzenlemeler ile önemli OPEX 
tasarrufları gerçekleştirildi. İZGAZ CO2 emisyonu 
önemli derecede azaltıldı. Bu düşüş önümüzdeki 
yıllarda da devam edecektir. 

SCADA sistemi (şebekenin uzaktan izlenmesi) 
geliştirildi. Başlangıç güncelleme planının 
basitleştirilmesi ile CAPEX tasarrufu sağlandı. 

2012 yılında bağlantı süreçleri yeniden tasarlandı. 
Proseslerin basitleştirilmesi, düşük OPEX, daha iyi 

CAPEX yönetimi ve düşük proses çevrim zamanları 
sonucunda olumlu sonuçlar alınmaya başlandı. 
Proje 2013 yılında geliştirilmeye devam edecektir. 

25 bar çelik şebeke için Master plan hazırlanmıştır. 
Sert iklim koşulları ve olaylarla ilgili araştırma 
yapılmıştır. 

Oluşturulan çalışma grupları ile müşterilerimizin 
talep ve önerileri hızlı bir şekilde ele alınarak çözüme 
kavuşturulmuştur.

The year 2012 was for the technical 
division of IZGAZ a year of changes. 
The project TRAINING for ACTION, 
named TRACTION started beginning 
of 2012. The transformation program 
starts to give more than the expected 
results.

Thanks to a new organization which has been 
put in place, substantial OPEX savings have 
been realized. CO2 emission of IZGAZ has been 
significantly reduced. This reduction will be 
recurrent in next years.

The SCADA system (Supervisory Control and 
Data Acquisition) has been upgraded. CAPEX 
savings were made by simplifying the initial 
planned upgrade.

The connection process was re-engineered. 
Following the process simplification, lower 
OPEX and better CAPEX management and 
lower process flow times efforts, positive 
results have been achieved. The project will 
lead further improvements in the year 2013.

A master plan for the 25 bar steel grid has been 
made in 2012. The supply safety has been studied 
for extreme weather conditions and in case of 
incidents. 

Working groups have been created for the 
better evaluation of customer demands and 
suggestions and solutions have been offered. 

Gaz Kullanıcı
Gas Users

BBS 191.017 209.232 235.393 259,000

Dağıtılan Gaz
Gas Distributed

(Twh) 15,39 18,89 24,11 21,93

CAPEX (MTL) 14,10 5,62 6,56 -
Şebeke Uzunluğu
Network Length 

km 2.270 2.321 2.378 2.476

Çelik
Steel

km 311 315 316 317

PE km 1.959 2.006 2.062 2.159
Servis Hattı Uzunluğu
Length of Service Line

km 766 796 831 877

Servis Kutusu
Service Box unit 82.145 84.841 87.940 92.159

2009 2010 2011 2012
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Anahtar Rakamlar
Kaza Sıklık Oranı: 0
Kaza Ağırlık Oranı: 0
Gün Kayıplı İş Kazası: 0
Kazasız Geçen Gün Sayısı: 427
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri: 5.450 saat

İZGAZ GDF SUEZ İş Sağlığı ve Güvenliğini 
çalışmalarının merkezine konumlandırmaktadır. 
Bu sebeple, gerek oluşturduğu komiteler, 
görevlendirdiği departman temsilcileri ve 
çalışanlarına verdiği eğitimler ile, gerekse 
düzenlenen güvenlik turları ve saha denetimleri 
ile İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin sürekli 
iyileştirilmesini sağlamaktadır. Oluşturulan 
Fresh Eyes sistemi ile çalışanların her birinin 
kendisini birer İş Sağlığı ve Güvenliği temsilcisi 
olarak görmesi ve sisteme aktif birer gözlemci 
olarak katılmaları sağlanmaktadır. 
Aynı şekilde müteahhit ve geçici süreli 
çalışanlar da dahil olmak üzere tüm 
çalışanlarından İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusundaki tüm gereklilikleri yerine 
getirmelerini ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
sisteminin sürekli iyileştirilmesi için öncü 
olmalarını beklemektedir.

Yasal şartların yerine getirilmesinin 
yanı sıra, GDF SUEZ Grup Kuralları 
da İZGAZ’ın tüm faaliyetlerinde 
eksiksiz olarak uygulanmakta ve 
tüm İZGAZ çalışanları bu kuralları 
faaliyetlerine yansıtmaktadırlar.

External training for our technical 
personnel and emergency practices 
performed in our company 
constituted our intensive training 
schedule. 5450 hours of training 
were realized in 2012.

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği anlamında da başarıyla 
sonuçlandırılmış ve sıfır iş kazası hedefine ulaşılmıştır. 

Key Figures
Accident Frequency Rate: 0
Accident Severity Rate: 0
Lost Day Occupational Accident (LTA): 0
Number of Days Without Accident: 427
Occupational Health and Safety 
Trainings: 5.450 hours

IZGAZ GDF SUEZ puts Health and Safety in the heart 
of its activities. Therefore it ensures the continous 
improvement in Health and Safety system through 
safety visits and site audits as well as created 
commitees, department representatives and trainings. 
With the Fresh Eyes system, each employee considers 
him/herself as a Health and Safety representative and 
they are involved in the sytem as an active observers. 
All IZGAZ employees, including contractor or 
temporary ones, are expected to fulfill the principles 
in terms of Health and Safety and to be leader for 
continuous improvement of Health and Safety system. 
In addition to compliance with all legal terms on 
Health and Safety, GDF SUEZ Group principles are also 
practiced completely and all employees reflect these 
rules to their activities. 
2012 was a successful year also in terms of Health 
and Safety results. IZGAZ reached the Health and 
Safety targets on 2012 by achieving zero occupational 
accident.

OHS Trainings
Intensive training schedule
was conducted throughout 
the year. Within the frame of 
this programme, contractor 
companies, other 
infrastructure organizations 
and municipalities have 
been trained as well as our 
employees.

İSG Eğitimleri 
Yıl boyunca İş Sağlığı ve Güvenliğine 
ilişkin yoğun bir eğitim programı 
uygulanmıştır. Bu program doğrultusunda 
personelimize verdiğimiz eğitimlerin yanı 
sıra, şirketimize iş yapan tüm yüklenici 
firma personeline, diğer altyapı kuruluşları 
ve belediyelere de eğitimler verilmiştir. 
Teknik personelimize dış eğitim şeklinde 
aldırdığımız eğitimler ve şirketimizde 
gerçekleştirdiğimiz acil durum tatbikatları, 
eğitim programımızı oluşturmuştur. 

2012 yılında toplam 
5450 saat eğitim 
gerçekleşmiştir. 

© GDF SUEZ / INTERLINKS IMAGE / BORGEAUD ANTONIN. Tüm hakları saklıdır.
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Diğer Altyapı Kuruluşlarına Verilen Eğitimler
Trainings for Other Infrastructure Organizations

Doğal gaz bulunan cadde ve 
sokaklardaki altyapı çalışmaları 
sırasında alınacak tedbirler 
ve acil durumda yapılması 
gerekenler konusunda Körfez ve 
Kandıra Belediyeleri çalışanlarına 
ve müteahhitlerine eğitimler 
düzenlenmiştir. Bu eğitimlere 67 kişi 
katılmış ve 134 saat eğitim almıştır. 
Lisans sınırlarımız içerisindeki diğer 
belediyelerde de bu eğitimler 2013 
yılı içerisinde verilecektir. 

Trainings about preventive measures 
to be taken during infrastructure 
works on streets and locations of 
natural gas and actions to be done 
in case of emergency were carried 
out for contractors and employees 
of Körfez and Kandıra Municipalities 
workers. 67 persons participated 
in the trainings and received 134 
hour trainings. These trainings will 
be provided for other municipalities 
within the borders of license in 2013. 

Baş Tetkikçi Eğitimi 
İç tetkikçilerimiz OHSAS 18001 Baş Tetkikçi eğitimine katılmış ve IRCA onaylı 
Baş Tetkikçi Sertifikası almışlardır.
Lead Auditor Training
Internal auditors participated OHSAS 18001 Lead Auditor Training and got approved 
lead auditor certificate by IRCA at the end of this training.

Sertifikasyon Denetimleri
2012 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Tetkiki 
TUVNORD tarafından gerçekleştirilmiştir. Tetkikte dokümantasyon çalışmalarımız ve saha 
faaliyetlerimiz sırasındaki İSG uygulamaları incelenmiş ve tetkik başarı ile tamamlanmıştır.

Certification Audits
Certification audit of OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management 
System) was carried out by TUVNORD in 2012. H&S activities during field operations and 
documentation works were inspected during audit and completed successfully. 

Tehlike Analizi ve 
Risk Değerlendirme 
Çalışmaları 
Tüm faaliyetleri kapsayan risk analizleri 
Tehlike Analizi ve Risk Değerlendirme 
prosedürü doğrultusunda yapılmıştı. 
Bununla birlikte her faaliyet çalışma 
alanında incelenerek TARD çalışmalarının 
ilgili saha çalışanı (faaliyeti gerçekleştiren), 
departman İSG-çevre temsilcisi, 
departman şefi ve/veya müdürü, iş yeri 
hekimi, teknik emniyet uzmanı, 
İSG-Çevre Yönetim Sistemleri Şefi ve İSG 
Yönetim Temsilcisi’nin katılımlarıyla gözden 
geçirilmesine başlanmıştır. Böylelikle, 
çalışanlar, işleri ile ilgili tehlike ve risklerin 
tanımlanmasında ve azaltılmasına yönelik 
tedbirlerin planlanmasında yer almıştır.

Risk Assessment Works
Risk analysis for all activities have 
been made according to Hazard 
Analysis and Risk Assessment 
(HARA) Procedure. All activities 
is investigated in the field and 
risk assessment is reviewed with 
related worker, department’s EHS 
representative, department’s chief 
and manager, workplace doctor, 
technical safety specialist, EHS 
management systems chief and 
H&S management representative. 
Accordingly, employees participated 
in determination of dangers and risks 
about their work and planning of 
precautions to reduce them.
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Güvenlik turları ile üst 
yönetimin de katılımıyla 
saha çalışmalarında 
incelemeler 
yapılmaktadır. 2012 
yılında 12 adet 
Güvenlik Turu ve 723 
adet saha kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. 

Facility Tours
Facility tours are organized 
at our facilities with the 
participation of technical 
safety specialist, civil 
defense specialist and 
workplace doctor. 
Emergency preparations, 
physical safety, order, 
employee’s health and 
safety and dangerous 
conditions to cause 
accidents are examined. 
17 facility tours were 
carried out in 2012. 

Inspections are performed for field works with the participation of top 
management during safety tours. 
12 safety tours and 723 field controls were carried out in 2012. 

Tesis Turları
Tesislerimizde, teknik emniyet uzmanı, sivil savunma uzmanı ve iş yeri hekiminin 
katılımı ile tesis turları düzenlenmektedir. Bu turlarda tesislerimizin acil durum 
hazırlıkları, fiziki güvenlik, tertip düzen, çalışan sağlığı, güvenliği ve kazaya sebep 
olabilecek tehlikeli durumlar incelenmektedir. 2012 yılında 17 adet Tesis Turu 
gerçekleştirilmiştir. 

İSG ve Çevre 
Haftası 
Etkinlikleri
Events of H&S and 
Environment Week  
4-10 Mayıs tarihleri ülkemizde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 
olarak belirlenmiştir. Bu hafta 
dolayısıyla tüm yurtta çeşitli 
etkinlikler düzenlenmekte ve iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda 
bilinç artırılmaya çalışılmaktadır. 
İZGAZ da, iş sağlığı ve güvenliği 
bilincini geliştirmek üzere çalışanların 
ilköğretim çağındaki çocuklarının 
katıldığı bir resim yarışması 
düzenlemiştir. Ayrıca İZGAZ 
personeli arasında da İSG konulu 
fotoğraf yarışması düzenlenmiş 
ve tüm resim ve fotoğraflar, tüm 
çalışanlarımızın ve ailelerinin katılımı 
ile gerçekleştirilen bir kokteyl ile 
sergilenmiştir.

Dates of 4th and 10th May were 
designated as the week of 
Occupational Health and Safety 
in our country. Various events are 
organized in our country to increase 
awareness of occupational health 
and safety. We organized a painting 
contest for the chidren of IZGAZ 
employees. Besides, we organized 
photography contest about H&S 
for our employees. All pictures and 
photographs were exhibited during a 
cocktail organized in our company with 
the participation of our employees and 
their families. 

Eser Boran Delice

Zeynep Ekinci

Melike Ekinci

Yasin Arslan
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İnsan Kaynakları 
Politikamız
• İnsan Kaynakları 

uygulamalarını yürütürken,
 tüm personelimizin, 

“İnsana” 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.

Genç ve dinamik insan kaynakları 
profili ile İZGAZ GDF SUEZ’in 231 
çalışanı, paylaştıkları ortak değerler 
ile müşterilerimizin memnuniyetini 
sağlayan hizmetler üretmektedir. 
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. 

231 personnel of IZGAZ GDF SUEZ, 
with the common values they share 
under its profile of young and 
dynamic human resources, produce 
services for the satisfaction of our 
customers. 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. 

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.

Cinsiyet / 
Gender

Yaş Ortalaması /
Age Average

Kadın/Female 36

Erkek/Male 38

177
%77

54
%23

Kadın/Female

Erkek/Male

Yönetici/ 
Manager

63
%27

138
%60

30
%13

Mavi yaka/ 
Blue collar

Çalışan Profi̇li̇ 
Employee Profile

Fonksiyonel Dağılım 
Functional Breakdown

110
%48

56
%24

Ticari/ 
Commercial

65
%28 Teknik/ 

Tecnical

Beyaz yaka/ 
White collar

Genel Yönetim/ 
General Management
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Eği̇ti̇m Konusu
Training Subject

Yabancı Dil  3.197 29,9
Language

Kalite Çevre ve Güvenlik/ 3.363 31,4
Quality, Environment and Safety

Profesyonel ve Teknik 1.911 17,9
Professional and Technical

Diğer  2.224 20,8
Others

TOPLAM  10.695 100
TOTAL

Eği̇ti̇m Saat
Hours

Yüzdeli̇k Oran %
Ratio 

KURUM İÇİ VERİLEN EĞİTİMLER 
Toplam Gerçekleşen Eğitim Saati:  10.695
Kişi Başı Gerçekleşen Eğitim Saati: 44,57

INTERNAL TRAININGS
Total Training Hours:   10.695
Training Hour Per Employee: 44,57

İZGAZ Kariyer Günleri
İZGAZ GDF SUEZ, Galatasaray Üniversitesi, Kocaeli 
Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nde düzenlediği 
kariyer günleri ile deneyimli kadrosunu yeni mezun 
yeteneklerle bir araya getirecek staj ve uzun dönemli 
istihdam imkanları sunmaktadır. 

IZGAZ Career Days
IZGAZ GDF SUEZ, offers
internship and long term 
employment opportunities which 
may gather its experienced 
personnel with new talents through 
the career days organized in 
Galatasaray University, Kocaeli 
University and Sakarya University.

2012 yılında Başiskele ve 
Kartepe İtfaiye teşkilatına 
doğal gaz riskleri 
hakkında toplam 76 
saat bilgilendirme eğitimi 
verildi. Ayrıca, Körfez 
ve Kandıra Belediyesi 
Fen İşleri Bölümü 
çalışanlarına toplam 134 
saat doğal gaz eğitimi 
verildi. Yıl içerisinde diğer 
paydaşlarımıza verilen 
eğitimler ile birlikte İZGAZ 
tarafından toplam 640 
saat eğitim verilmiştir. 
 

In 2012, 76 hours of 
informational tranings was 
given to Fire Department 
of Başiskele and Kartepe 
Municipality. Moreover, 134 
hours of natural gas training 
was given to technical 
directorate employees 
of Körfez and Kandıra 
Municipalities. Including other 
stakeholders, 640 hours of 
external trainings were given in 
2012. 
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İZGAZ’ın Ayakları 
Yerden Kesen 
20. Yıl Hediyesi 
Sahibini Buldu!

İZGAZ GDF SUEZ, kuruluşunun 
20. Yılı dolayısıyla bir müşterisine çekilişle 2013 Model 0 kilometre 
bir Honda CIVIC hediye etti!

15 Ağustos’ta başlayıp 15 Kasım’da sona eren 
İZGAZ 20. Yıl Kampanyası’na 195.905 kişi ve 
531.247 çekiliş numarasıyla rekor katılım sağlandı. 

Campaign was started 15th August and ended on 15th 
November with a record participation of 195.905 people with 
531.247 lottery numbers. 

IZGAZ GDF SUEZ gave one of its 
customers a 2013 Model 0 km 
Honda Civic as a gift special to its 
20th establishment anniversary. 

Wonderful 20th Year 
Gift Of Izgaz Found Its 
Owner!



43Satış ve Pazarlama 
Marketing and Sales

Müşteri Sponsorluğu 
Kampanyası 
Mevcut abonelerimizin memnuniyetlerini 
yakınlarına da aktarmaları için İZGAZ, 
müşteri sponsorluğu kampanyası 
düzenlemiştir. Kampanya kapsamında 
hem öneren, hem de abone 
olanlar MİGROS’tan hediye çeki 
kazanmışlardır. 

İzgaz’ın 20. Kuruluş Yılına Özel Yaz Kampanyası: 
Abone Olanlara 20 Bedava Kombi
İZGAZ, 20. kuruluş yılına özel düzenlediği bedava kombi kampanyası ile 2 
Temmuz 2012-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında abonelik yaptıranlardan her 
99. kişiye çekilişsiz kurasız bedava kombi hediye etti.

Kampanya Doğal Gaz Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(DOSİDER) katkılarıyla gerçekleştirildi.

Special Campaign 
By Izgaz For 20th 
Year: 20 Combi 
For Free To New 
Subscribers
IZGAZ gave combi for free to 
every 99th subscriber between 2 
July to 31 August special to 20th 
anniversary.

Campaign was realized with 
the support of Natural Gas 
Industrials and Businessmen 
Union (DOSIDER).Customer Sponsorship 

Campaign
Sponsorship campaign has been organized for 
existing customers to forward their satisfaction to 
their friends. Within the scope of the campaign 
both proponent and proposed people won Migros 
shopping cheque.
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İZGAZ 
Yemek 
Yarışması 
İZGAZ’ın, 2012 yılında 
ikincisini düzenlediği yemek 
yarışması ile hanımların 
doğal gazın yardımı ve kendi 
marifetleriyle yaptıkları değişik 
lezzetler bir kez daha ortaya 
çıktı. 

Mutfakta doğal gaz kullanımını 
yaygınlaştırmak amacıyla 
düzenlenen yarışmada 
dereceye girenler, 
Kent Alışveriş Merkezinde 
geçerli 1000 TL, 750 TL ve 
500 TL’lik hediye çeki ile 
ödüllendirildi. 

Cooking Contest 

IZGAZ organized 2nd Cooking Contest 
in order to encourage the use of natural 
gas in the kitchen. Once again new 
tastes were discovered by means of 
natural gas. 

The winners were awarded with 
gift cheques valued at 1000 TL, 750 
TL and 500 TL to be used in Kent 
Shopping Center.

İZGAZ Esnaflara 
Desteğini Sürdürüyor
Izgaz Continues To Support Tradesmen
İZGAZ’ın doğal gaza geçmek isteyen esnaf ve küçük 
işletmelere verdiği destek büyüyerek devam ediyor. 
İZGAZ, “İşini bilen esnaf, hesabını da bilir. Hesabını 
bilen esnaf doğalgaz kullanır!” sloganıyla, küçük 
ve orta ölçekli işletmeleri doğal gazın avantajlı 
ve ekonomik konforuna davet ediyor. Doğal gaz 
kullanarak üretim maliyetlerini en aza indirip müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye çıkartan ticari 
işletmelerin daha verimli çalıştığına inanan İZGAZ, 
işletmecilerin bir an evvel doğal gaz kullanımına 
geçmelerini cazip kampanyalar ile kolaylaştırıyor. 
2012 yılında esnaflar ve küçük ölçekli işletmeler için 
düzenlenen kredi destek kampanyası ile İZGAZ, 
henüz doğal gaz kullanımına geçmemiş olan restoran, 
kuaför, fırın gibi küçük-orta ölçekli işletmelerin, 
uygun kredi olanaklarından yararlanarak doğal gaza 
geçmelerini kolaylaştırdı. 

The support that IZGAZ gives to tradesmen and small 
enterprises continues by growing.
IZGAZ invites small and medium sized enterprises to the 
advantageous and economic comfort of natural gas by 
saying “ the tradesmen who knows business, knows also 
economy, the ones who knows economy use natural gas!” 
By emphasizing that the enterprises which reduce production 
cost to minimum and increase the customer satisfaction 
by using natural gas are more efficient, IZGAZ organizes 
campaigns in order that enterprises start to use natural gas 
immediately and easily.
IZGAZ facilitated to start using natural gas for small and 
medium enterprises such as restaurants, hair dressers and 
bakeries through credit support campaign organized in 2012.

Moreover, IZGAZ offered gift cards valued at 
100 TL to be used in METRO Kocaeli to the 
participants of the campaign.

Kampanya kapsamında katılımcılara ayrıca Metro 
Kocaeli mağazasında geçerli 100 TL değerinde 
hediye çeki verildi. 
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İZGAZ, kuruluşunun 20. yılına özel düzenlediği 
«20 ay faizsiz kredi kampanyası» ile 
müşterilerine sertifikalı iç tesisat firmaları 
üzerinden 20 ay faizsiz kredi imkanı sundu. 
Kampanya kapsamında, farklı ihtiyaçlara uygun 
olarak düzenlenmiş indirimli cihaz paketleri ile 
binlerce aile kısa sürede doğal gaz konforu ile 
buluşturuldu.
Ayrıca kampanyadan faydalanarak ilk kez gaz 
kullanımına geçenlere İZGAZ, 100 TL değerinde 
bedava doğal gaz hediye etti. 

IZGAZ offered an opportunity to use a special loan 
in 20 installments without interest on the occasion 
of 20th establishment anniversary. 
Within the frame of the campaign, discount 
installation packages were offered. Thousands 
of families have been introduced with natural gas 
comfort in a short time.
Besides, IZGAZ gave free natural gas valued at 100 
TL to those who become first gas user through this 
campaign.

İZGAZ doğal gaz aboneliğini 
kolaylaştırmak için hazırladığı 
karavanları ile Kocaeli sokaklarını 
dolaşıp, doğal gaz hizmetini 
müşterilerinin ayağına kadar götürüyor. 
İZGAZ Gezici Abonelik Karavanları 
ve yakıcı cihaz firmalarının bilgilendirme 
araçları bu yıl da Kocaeli’yi karış 
karış gezerek müşterilerine kendi 
mahallelerinde hizmet veriyor. 
İZGAZ’ın iki adet abonelik karavanı, 
önceden belirlenen takvime göre 
ilçeleri dolaşarak doğal gaz hizmetini 
müşterilerinin kapısına getiriyor. 
Abonelik karavanları ilk abonelik işlemi, 
ilk gaz kullanıcı depozito ve sayaç 
işlemleri, hat ve kutu talep işlemleri 
gerçekleştiriliyor. Ayrıca, İZGAZ’ın 
güncel kampanya katılım formları ve 
kampanya bilgileri da buradan elde 
edilebiliyor. 
 

IZGAZ brings natural gas service at the 
door of customers by visiting streets 
of Kocaeli. IZGAZ Mobile subscription 
Caravans and vehicles of burning device 
companies are visiting Kocaeli and give 
service to the customers at their place. 
2 caravans of IZGAZ are visiting districts of 
Kocaeli in line with a scheduled calendar 
in order to bring natural gas services to 
the customers’ door.
First subscription, first gas user deposit, 
meter transactions, line and service box 
demands are made at caravans. Besides 
application forms for current campaigns 
of IZGAZ and information can be obtain 
through caravans. 
Caravans have been visited by 
nearly 7.000 customers in 2012 
and nearly 3.000 transactions 
have been realized such as first 
subscription, deposit payment, 
meter and service box demand 
transactions. 

İZGAZ’IN 20. Yılında 
Faizsiz 20 Ay İç Tesisat Kredisi
20th Year Internal Installation Campaign

İzgaz Aboneli̇k Karavanı 
Kapınızda 
Izgaz Subscription Caravan Is At Your Door

Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören abonelik karavanlarında 2012 
yılında, ilk abonelik, depozito ve sayaç işlemleri ve kutu talepleri 
olmak üzere yaklaşık 3 bin işlem yapıldı. Karavanlar yıl boyunca 7 
bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi.
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Fatura Ödemede Kolaylık 
Facility For Payments 
İZGAZ GDF SUEZ, müşterilerinin fatura 
ödemelerinde sıra beklemesini önlemek 
için çok geniş bir ödeme ağı geliştirdi. 
Bu sebeple, İZGAZ Çınarlı ve Gölcük 
ofislerindeki ödeme işlemleri Kasım 2012 
itibariyle sona erdi.
İZGAZ ofislerinde daha önce fatura 
tahsilatı yapan veznelerin abonelik işlemi 
veznesine dönüştürülmesi ile, abonelik 
işlemleri daha hızlı tamamlanmış ve 
bekleme süresi de azaltılmış oldu.

IZGAZ GDF SUEZ has developed for its 
customer a vast array of payment facilities 
that avoid the customer to have to queue at 
our centers just to pay their bills. For that 
reason, the payment application in IZGAZ 
Çınarlı and Gölcük Offices are closed as of 
November 2012. 
IZGAZ subscription transactions became 
more faster as payment desks are 
converted to subscription desk and 
waiting time is reduced in subscription 
applications.

250’DEN FAZLA ÖDEME NOKTASI
İZGAZ GDF SUEZ, doğal gaz faturasını 
ödemede 250’den fazla ödeme noktası 
sunuyor. Bunların arasında PTT şubeleri, 
Bankalar ve Kolay Ödeme Noktalarının 
yanı sıra internetten ödeme imkanı da yer 
alıyor.

MORE THAN 250 PAYMENT POINT
IZGAZ GDF SUEZ, offers more than 250 
payment points such as PTT, Banks and 
Easy Payment Desks as well as online 
payment facility.
You can pay your IZGAZ bill without losing 
time or waiting in the queue, even without 
going outside of your home.

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. 
FIX 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.

Banks: IZGAZ bills can be paid without any additional 
fee to ABank, Akbank, AlBaraka, Anadolu Bank, Bank 
Asya, Denizbank, Finansbank, Halkbank, HSBC, ING, İş 
Bankası, Kuveyt Türk, Şekerbank, TEB, EuroTekfenbank, 
Türkiye Finans, Vakıfbank and Ziraat Bank.
Bank Atm: IZGAZ bill can be paid 7/24 through ATM of 
Denizbank, Garanti Bankası, Türkiye Finans, Vakıfbank 
and Yapı Kredi Bank. 
Automatic Payment Order: Automatic payment order 
can be given to the banks in order to ensure the payment 
in time.

Internet Branch Of Banks: IZGAZ bills can be paid 
through the internet branches of all the banks. 
Ptt Branches: All PTT branches in Turkey accepts IZGAZ 
payments without any additional fee. 
Easy Payment Desk: Easy Payment Desks are available 
for IZGAZ payments without additional fee. Besides, many 
private payment points such as Faturamatik, KredixShop 
and FaturaVizyon accepts payments with a small 
transaction fee.

İzgaz Web Sitesi: Kredi kartı ile 
ödemelerde, İZGAZ 
7 gün 24 saat açık bir İZGAZ web 
şubesi imkanı sunuyor. İZGAZ web 
sitesine girilerek sözleşme numarası 
ile ödenmemiş tüm faturalar 
görüntülenebiliyor ve kredi kartı ile 
ödeme gerçekleştirilebiliyor. 

Izgaz Web Site: IZGAZ website is available 7/24 for 
the payment with credit card. 
All unpaid bills can be seen on IZGAZ website and 
paid instantly with credit card.

Banka Şubeleri: ABank, Akbank, 
AlBaraka, Anadolu Bank, Bank Asya, 
Denizbank, Finansbank, Halkbank, 
HSBC, ING, İş Bankası, Kuveyt Türk, 
Şekerbank, TEB, EuroTekfenbank, 
Türkiye Finans, Vakıfbank, Ziraat Bankası 
şubelerinde İZGAZ faturanızı hiçbir ek 
ücret ödemeden yatırabilirsiniz.
Banka Atmleri: Denizbank, Garanti Bankası, 
Türkiye Finans, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası 
ATM‘lerinden 7 gün 24 saat boyunca İzgaz faturası 
ödenebiliyor. 
Otomatik Ödeme Talimatı: Tüm banka 
şubelerinden otomatik ödeme talimatı verilerek 
ödemelerin zamanında gerçekleşmesi 
sağlanabiliyor. 
Banka İnternet Şubeleri: Tüm bankaların internet 
şubesinden İZGAZ faturası yatırılabiliyor. 

Ptt Şubeleri: Türkiye’deki tüm PTT şubelerinden 
hiçbir ek ücret ödemeden İZGAZ faturaları 
ödenebiliyor.
Kolay Vezne: Kapısında kolay vezne etiketi olan 
her yerde işlem ücreti ödemeden İZGAZ faturası 
yatırabiliyor. Ayrıca, Faturamatik, KredixShop, 
FaturaVizyon gibi bir çok özel fatura ödeme noktası 
da İZGAZ faturalarının tahsilatını ufak bir işlem 
ücreti karşılığında yapmaktadırlar.
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51Kocaelidogalgaz.com: 
Kocaeli’nin ilk ve tek doğal gaz platformu
Kocaelidogalgaz.com: 
First and only natural gas platfrom of Kocaeli

İzgaz Sosyal Medyada 
Izgaz Is On Social Media

İZGAZ, doğal gaza geçmek isteyen 
müşterileri için yeni bir web portalı ile 
iş birliği yaparak sertifikalı doğalgaz 
firmalarıyla müşterilerini 
www.kocaelidogalgaz.com‘da bir 
araya getirdi.
Doğal gaz ile ilgili ne varsa tek bir tıkla 
ulaşılabilen internet sitesi ile doğal gaz 
tesisatı ve kombi cihazları ile ilgili olarak 
tüm doğal gaz firmalarından evden 
çıkmadan teklif alınabiliyor.
Tüm sertifikalı doğal gaz firmalarına ev 
sıcaklığında ulaşılmasını sağlayan bu 
uygulama ile Kocaeli’de faaliyet gösteren 
tüm sertifikalı iç tesisat firmalarına 
ulaşılıp fiyat teklifi istenebiliyor ve dükkan 
dükkan gezmeden fiyat karşılaştırması 
yapılabiliyor. 

Kocaelidogalgaz.com: First and only natural 
gas platfrom of Kocaeli
IZGAZ has created a new web portal for 
customers who want to start using natural 
gas and has brought all certified internal 
installation companies and customers 
together on Kocaelidogalgaz.com.
On this website, everything can be found 
regarding natural gas by one click. It can 
be also taken price offers for natural gas 
installation and combi equipment without 
come out from the house. 
Thanks to this application, all certified 
companies can be reached from home and 
price comparison can be made without 
visiting the companies door to door. 

İZGAZ 2012 yılında iletişim kanallarına sosyal 
medya platformlarını da ekledi. 
İZGAZ Facebook sayfası, kullanıcılarına interaktif 
bir iletişim ortamı sağlıyor. Twitter üzerinde de 
aktif olan İZGAZ, bu yolla müşterilerinin avantajlı 
kampanyalardan anında haberdar olmasını 
sağlıyor. 

Sosyal medya sayfasında takipçi sayısını hızla 
arttıran İZGAZ, gerek doğal gaza, gerekse 
sosyal aktivitelere dair bilgiler vermenin yanı sıra, 
özellikle Facebook uygulamaları ve düzenlediği 
yarışmalar ile de takipçilerinin eğlenceli vakit 
geçirmesini sağlıyor.

In 2012, IZGAZ included social media platforms in its 
communication channels. 
IZGAZ Facebook page offers an interactive 
communication platform for the users. 

IZGAZ is also present on Twitter, through which 
IZGAZ offers instant news about adventageous 
campaigns to the customers. 
IZGAZ increases number of followers on social 
media everyday. Useful information regarding 
innovations and efficiency in natural gas is shared on 
Facebook. IZGAZ also makes its followers enjoy its 
especially on Facebook platform with applications 
and contests.

Teklif isteme: Doğal gaza geçmek isteyen herkes, ister tüm firmalardan ister 
seçtiği firmalardan yaptıracağı iç tesisat için anında teklif isteyebiliyor. Web sitesi 
üzerinde bulunan forma, evinize ait bazı ölçüler doldurularak doğal gaz firmalarına 
gönderiliyor. Firmalar, bu bilgiler doğrultusunda eviniz için teklif hazırlıyor ve size 
fiyat teklifini gönderiyor.
Avantajlı Kampanyalar: Web sitesinde, İZGAZ’ın ve tüm sertifikalı doğal gaz 
tesisat firmalarının yeni kampanyalarının ayrıntıları yer alıyor.

Demand An Offer: Everybody who wants to use natural gas can take price offer whether 
from the all companies or from the preferred companies for the installation. You easily fill a form 
online with some measures of your house and natural gas installation companies send you a 
price offer considering the measures of your house. 
Advantageous Campaigns: Web site offers the details of new campaigns of IZGAZ and all 
certified internal installation companies.

İç Tesisat Hakkında Merak Ettikleriniz: 
Evinize veya iş yerinize yaptıracağınız iç 
tesisat ekipmanlarını belirleyebilmeniz için 
sunulan açıklayıcı bilgiler, ihtiyacınıza uygun 
iç tesisatı seçmenize yardımcı oluyor. 
Everything You want to Learn Regarding 
Internal Installation: 
Information is offered for helping you to choose 
the appropriate internal installation for your 
house or office in line with your needs. 

İZGAZ’ın sosyal medya platformlarına 

sayfasından ulaşabilirsiniz. 

You may visit Social Media platforms of 
IZGAZ through: 

facebook.com/izgazgdfsuez facebook.com/izgazgdfsuez



53Kocaeli̇ Sanayi̇si̇ İZGAZ ile Güçleniyor
Industry of Kocaeli Strengthens with IZGAZ Sanayideki tüm gelişmeler 

İZGAZ Aylık Sanayi 
Bültenleri ile müşterilerimiz 
ile buluşuyor.
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 paylaşılıyor.
Latest developments regarding 
industry reach our customers with 
IZGAZ Monthly Industrial Bulletin. 
Efficiency in natural gas, comparative tables, 
alternate fields of use of natural gas, useful 
information about natural gas contracts and 
sector-specific analyses are shared with our 
industrial customers during the year with the 
monthly Industry Bulletin that we prepared for 
our industrial customers.

İZGAZ GDF SUEZ’in müşteri 
portföyünü kamu, sanayi 
ve ticari alanda faaliyet 
gösteren şirketler ve 
konutlar oluşturmaktadır.
Her bir müşterimizin özel 
ihtiyaçlarını karşılamanın çok 
önemli olduğunu düşünüyor 
ve tüm operasyonlarımızda 
müşterilerimize üstün seviyede 
hizmet vermeye kendimizi 
adamış bulunuyoruz. 

Customer portfolio of IZGAZ GDF 
SUEZ consists of public, industrial 
and commercial companies as well 
as residentials.
We believe that it is essential 
to meet specific needs of each 
customer and we dedicate 
ourselves to give highest level of 
service to the customers in our 
operations.

Sanayiciler ile 
iş birliğimiz, 
sunduğumuz 
ücretsiz eğitim teklifi 
ile daha da güçleniyor.

Izgazmag aylık 
e-bülten ile 
müşterilerimiz İZGAZ 
ve enerji dünyasındaki 
yeniliklerden haberdar 
oluyor.
Our customers are 
always updated about 
IZGAZ and energy 
world through Izgazmag. Our collaboration with 

industrials grows stronger with 
our free training offers.
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İZGAZ tarafından 
Kocaeli ve Türkiye’nin 
önemli uzmanlarından 
oluşan konuşmacı 
kadrosu ile, doğal 
gaz piyasasındaki 
gelişmeleri sanayicilere 
aktarmak, yeni 
teknolojiler ve enerji 
verimliliği konusunda 
bilgi vermek ve fikir 
alışverişinde bulunmak 
amacıyla düzenlenen 
yemeğe yoğun ilgi 
gösterildi. TÜPRAŞ, 
İGSAŞ, Elektrik 
Üreticileri (Enerjisa-
Entek-Nuh Enerji), 
Ford, Hyundai, 
Tezcan Galvaniz 
gibi büyük sanayi 
kuruluşlarından küçük 
sanayicilere kadar 
geniş yelpazede şirket 
yöneticileri ile birlikte, 
Kocaeli Belediyesi ve 
çeşitli hastanelerin 
yetkilileri de katıldı.

A great interest was 

shown to the dinner which 

was prepared by IZGAZ 

with the participation of 

experts speakers from 

Kocaeli and Turkey in 

order to explain latest 

developments in natural gas 

industry, new technologies 

and energy efficiency as 

well as to exchange the 

ideas with industrials. 

Big industrial companies 

such as TÜPRAŞ, İGSAŞ, 

Electricity producers 

Enerjisa, Entek and Nuh 

Enerji, Ford, Hyundai, 

Tezcan Galvaniz as well 

as small sized industrials, 

Kocaeli Municipality and 

representatives from some 

hospitals attended the 

dinner. 

İZGAZ 
«Sanayiciler 
Yemeğinde» 
sanayiciler ile 
bir araya geldi
IZGAZ came together with 
industrials during 
«Industrials Dinner»

İZGAZ yöneticilerinin 
yanı sıra Kocaeli Sanayi 
Odası Genel Sekreteri 
Mehmet Turabi, Türkiye 
Kojenerasyon ve Temiz 
Enerji Teknolojileri Derneği 
Genel Başkanı Özkan Ağış 
ve Kocaeli sanayisinden 
önemli temsilciler katıldı.

IZGAZ directors, General 
Secretary of Kocaeli 
Chamber of Industrials 
Mehmet Turabi, Turkey 
Cogeneration and Clean 
Energy Technologies 
Organization President 
Özkan Ağış and important 
representatives from 
Kocaeli industry were 
present at the dinner.

Emine Filioğlu, Coordinator of Turkey Cogeneration and Clean 
Energy Technologies Organization, Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK 
from Kocaeli University Thermodynamics Technics Department 
and Hüseyin Özgür ÜNSAL, Expert of MARKA made presentations 
regarding cogeneration, micro-cogeneration applications, energy 
efficiency applications and new incentive law.

Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği 
Koordinatörü Emine FİLOĞLU, Kocaeli Üniversitesi 
Termodinamik ve Isı Tekniği A.B.D. Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK ve Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı Uzmanı Hüseyin Özgür ÜNSAL Kojenerasyon-
Mikrokojenerasyon Uygulamaları ve Faydaları, Enerji 
Verimliliği Uygulamaları ve Yeni Teşvik Yasası hakkında 
bilgiler içeren sunumlar gerçekleştirdiler. 

Paul Van de Heijning.
İZGAZ Ticari Genel Müdür Yardımcısı
Commercial Deputy General Manager of IZGAZ
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İZGAZ Çocuk Tiyatrosu
Toplumda çevreci bilincin gelişmesine katkıda 
bulunmak amacıyla İZGAZ GDF SUEZ, İzmit 
Sanat Merkezi iş birliği ile “Küçük Kahramanlar” 
adlı oyunu Kocaeli’deki ilköğretim öğrencileri için 
ücretsiz sahnelenmesine destek oluyor. 
İZGAZ GDF SUEZ ve İzmit Sanat Merkezi’nin 3 
yıldır başarıyla devam eden bu anlamlı projesi ile, 
2012 yılında 10 bin ve üç yılda 20 binin üzerinde 
çocuk, tiyatronun öğretici ve geliştirici atmosferi ile 
ücretsiz olarak buluştu. 
Senaryosu, Uzman Pedagoglar tarafından da 
dikkatle değerlendirilen ve çocuklar için uygunluğu 
onaylanan ve doğa sevgisi ile dostluk temalarının 
vurgulandığı oyun, İZGAZ için özel olarak yazıldı. 
Her oyun öncesinde, doğal gaz ile ilgili olarak 
İZGAZ tarafından özel olarak hazırlanan çizgi filmin 
çocuklara gösterimi geçekleştirilmekte; böylelikle 
doğal gaz güvenliği konusunda önemli bilgiler 
çocuklara aktarılmaktadır.

Izgaz Children Theater
In order to enhance the environmental awareness in 
the society, IZGAZ GDF SUEZ, with the collaboration 
of IZMIT Art Center, gives support for the presentation 
of the play “Little Heroes” to elementary school 
children for free. 
With this significant Project of IZGAZ and IZMIT Art 
Center, which has been performed for 3 years, 10, 000 
children met with atmosfere of theater for free in 2012 
and more than 20,000 children in 3 years. 
The play especially emphasizes on environment and 
friendship being exclusively written for IZGAZ. The 
play was also reviewed by pedagogues and approved 
for its appropriateness to the children. 
A cartoon movie prepared by IZGAZ shown to the 
children before each play in order to train them about 
natural gas and what to do in emergency cases. 
So that important information regarding natural 
gas safety is given to the children by means of this 
cartoon movie. 

İZGAZ GDF SUEZ Kenti̇n ve Sporun Yanında
Izgaz is Friend of City and Sport

İZGAZ, müşterilerine 
sunduğu hizmetin kalitesini 
her geçen gün arttırırken, 
bir yandan da kentte sanata 
ve spora verdiği destekle ön 
plana çıkıyor. Gebze Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü (GYTE) 
Kürek Takımı, İZGAZ GDF 
SUEZ’in katkılarıyla Fransa’da 
gerçekleştirilen uluslararası 
kürek şampiyonasına katıldı. 

GYTE Kürek Takımının Fransa’daki 
yarışlara katılımını 3 yıldır 
destekleyen İZGAZ GDF SUEZ, 
bu proje ile gençlerin çevre dostu 
sporlara olan ilgisini teşvik etmeyi 
ve Kocaeli’deki sosyal yaşama katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır.

IZGAZ GDF SUEZ has been supporting the participation of 
GYTE Rowing Team to the championship in France for 3 years. Through 
this support, IZGAZ aims to encourage young people for environmentally-
friendly sports and also to contribute to the social life in Kocaeli by 
promoting sport activities.

IZGAZ, while increasing the service 
quality offered to the customers, 
also comes into forefront with 
the support it gives to the art and 
sport in the city. Gebze Institute 
of Technology (GYTE) Rowing 
Team participated to rowing 
championship realized in France 
with the support of IZGAZ. 
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Türkiye’nin Doğal Gaz 
Öğretmeni İzgaz
Izgaz is Natural Gas 
Teacher of Turkey

İZGAZ, ilköğretim ve lise öğrencilerine 
yönelik okullarda düzenlemiş olduğu 
doğal gaz eğitimleri ile 2012 yılında 
1.500 öğrenciyi, doğal gazın güvenli 
kullanımı konusunda bilgilendirmiş ve 
doğal gazın çevre dostu yönü ve verimli 
kullanımına ilişkin farkındalığı arttırmıştır. 

IZGAZ organized natural gas trainings in 
elementary and high schools in 2012 and 
trained 1,500 students regarding safe use of 
natural gas and enhanced the awareness of its 
environmental aspect and efficiency. 

© GDF SUEZ / MEYSSONNIER ANTOIN. Tüm hakları saklıdır.

Kuruluş yıldönümü kutlamasında, şirkette 5., 
10. ve 15. yıllarını tamamlayan çalışanlara plaket 
takdim edilerek teşekkür edildi. 

İZGAZ, 20 yıldır insanların yaşam kalitesini 
iyileştirmeye ve Kocaeli’yi, nefes alınabilir bir kent 
haline getirme isteği ile hizmet etmektedir. İZGAZ’ın 
azimli çalışanları, sorumluluklarının bilincinde, 
Kocaeli halkına kesintisiz gaz hizmeti ve yüksek 
müşteri memnuniyeti sağlamak için canla başla 
çalışmaktadır. İZGAZ GDF SUEZ, sunmakta olduğu 
yenilikçi çözümlerle ve yüksek kalitede kesintisiz 
hizmet anlayışı ile kararlılığını sanayi alanında da 
göstermektedir. 

Employees having completed their 5th, 10th and 15th 
years in the company have been thanked by being 
given plaquets due to their services. 
 
IZGAZ GDF SUEZ has been working for 20 years full 
of desire to make people’s life better and make this 
city a place where breathing is a pleasure. Being 
aware of its responsibilities, a dedicated team of 
IZGAZ GDF SUEZ has been striving hard to provide 
continuous gas services and customer satisfaction 
for the people of Kocaeli. IZGAZ GDF SUEZ shows 
its strong commitment also in industrial market by 
its innovative solution offers and high quality and 
uninterruptable services.

İzgaz Kuruluşunun 20. Yıldönümünü Kutladı
Izgaz Celebrates Its 20th Anniversary

İZGAZ GDF SUEZ, 20. kuruluş yıldönümünü 20 
Ekim’de Kocaeli Buzz Restorant’ta düzenlediği gece 
ile kutladı. 
IZGAZ GDF SUEZ, has celebrated 20th Establishment
Anniversary in Buzz Restaurant on 20th October. 

İZGAZ GDF SUEZ, 20. kuruluş yıldönümünü 20 
Ekim’de Kocaeli Buzz Restorant’ta düzenlediği 
gece ile kutladı. İZGAZ Genel Müdürü Gilles 
Guegan ve İZGAZ Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Marc Van Haver’in ev sahipliğini 
yaptığı geceye, Büyükşehir Belediyesi Temsilcileri, 
Ugetam, doğal gaz dağıtım şirketleri, ilimizin önde 
gelen sanayi kuruluşları, sektör temsilcileri ve 
İZGAZ çalışanları aileleri ile birlikte katıldılar.
Dinner organization was hosted by Gilles Guegan, 
CEO of IZGAZ and Marc Van Haver, Vice Chairman 
of BOD. Representatives from Metropolitan 
Municipality, Ugetam, natural gas distribution 
companies, industrials of Kocaeli attended the 
dinner as well as IZGAZ employees with their 
families.
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İzgaz 20. Yıl Uçurtma ve 
Yelken Festi̇vali̇
Izgaz 20th Year Kite and Sailing Festival

IZGAZ organized Kite and Sailing Festival on 13 October 2012 to 
celebrate 20th establishment anniversary on Sekapark Kite Hill.

İZGAZ, kuruluşunun 20. Yılı dolayısıyla Sekapark Uçurtma Tepesi’nde 
13 Ekim 2012’de Uçurtma ve Yelken Festivali düzenledi. 

Sürdürülebilir 
gelişim ve özellikle 
de çocuklara 
yönelik projeleri 
faaliyetlerinin bir 
parçası haline 
getiren İZGAZ, 
20. yıl coşkusunu 
Sekapark’ta aileler 
ve çocuklar ile 
kutladı. 

IZGAZ, which 
includes 
sustainable 
projects in of 
its activities 
especially for the 
benefit of children, 
celebrated the 
enthusiasm of 20th 
year with families 
and children. 

İzmit Yelken Kulübü iş birliği ile 
düzenlenen festivalde, ilköğretim 
okulları optimist takımları yarıştı. 
Uçurtma ve yelkenler, körfezde 
görsel bir şenlik oluşturdu. 

Festival boyunca çocuklar, bir 
yandan yelken yarışlarını izlerken, 
bir yandan da Uçurtma Tepesi’nde 
İZGAZ tarafından hazırlanan 
uçurtmaları uçurdular, palyaçolar 
ve masal kahramanları ile birlikte 
eğlenceli bir gün geçirdiler. Ayrıca 
çocukların çok sevdiği kum boyama 
gibi aktivitelere de ev sahipliği 
yapan festival gerek çocuklar gerek 
büyükler tarafından büyük ilgi gördü.

Festival was organized in collaboration with 
İzmit Sailing Club. Optimist teams which 
were build up in elementary schools raced 
during the organization. Kites and sails 
created a visual festival in the Gulf.
On the festival day, children watched the 
sailing race while they were flying their 
kites prepared by IZGAZ. They had an 
entertaining day with clowns and cartoon 
characters and painting activities. Festival 
attracted great interest from adults as well 
as children. 
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Izgaz 20th Year Memorial Forest

İZGAZ, kuruluşunun 20. yılında Derince Belediyesi iş birliği ile bir hatıra ormanı 
oluşturdu. 
İZGAZ, 2010 yılında faaliyete geçen web sitesine abone olan ilk 7000 konut ve 
1000 ticari müşterisi adına birer fidan dikme kampanyası başlatmıştı.

IZGAZ created a memorial forest in collaboration with Derince Municipality on the 
occasion of its 20th year.
IZGAZ launched its new web page in 2010 with a commitment to plant a tree for 
our first 7,000 subscribers of our web page and 1,000 commercial customers. 

8 bin müşterimiz adına 
dikilen ağaçlar dahil toplam 
20 bin ağaçtan oluşan 
Derince Öğretmenler 
Vadisi’ndeki 20. Yıl Hatıra 
Ormanı’na müşterimizin 
isimlerinin yazılı olduğu bir 
anıt dikildi.

20,000 trees were planted 
including 8,000 trees for our 
customers in IZGAZ 20th Year 
Memorial Forest in Derince 
Teachers’ Valley. A monument 
also was erected in the 
forest with the names of our 
customers. 

İZGAZ Hatıra Ormanı’nın 
oluşturulmasına katkı 
sağlayan, online hizmetleri 
kullanarak enerji ve 
kağıt tasarrufu sağlayan 
çevre dostu web sitesi 
üyelerimize sonsuz 
teşekkürler.

Very special thanks to our 
web page subscribers for their 
contribution to the environment. 
They save energy and paper 
consumption by using online 
applications for their natural gas 
transactions.

İZGAZ olarak çevre konusunda 
duyarlılığı ve bilinci arttırmaya 
yönelik davranışın çok büyük 
adımlar olduğuna inanıyor ve bu 
proje ile çevreye anlamlı bir katkıda 
bulunduğumuza inanıyoruz.

IZGAZ is great believer in the importance 
of the initiatives that reflect the progress in 
awareness of environment. By means of 
this project we believe to make a significant 
contribution to the environment. 



İzgaz ile Geçen 
20. Ramazan
20th Ramadan 
Passed with Izgaz
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İZGAZ, kuruluşunun 20. 
Yılı dolayısıyla düzenlediği 
«Bedava Ramazan 
Pidesi Kampanyası» 
ile müşterilerine 6.000 
adet pide hediye etti. 
Kocaeli Fırıncılar Odası 
iş birliği ile gerçekleşen 
proje ile müşterilerimiz 
sıcak pidelerini Ramazan 
boyunca Kocaeli’deki tüm 
fırınlardan alabildiler. 

IZGAZ offered 6,000 free Ramadan pita to the customers within the frame of «Free 
Ramazan Pide Campaign» which was organized on the occasion of 20th year. Project 
was realized in collaboration with Kocaeli Chamber of Bakeries. IZGAZ customers could 
have their warm pita during Ramadan from all bakeries in Kocaeli. 
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