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etkileri en aza indirgemek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir
dünya bırakmak, iklim değişikliği ile mücadelede çevre bilincini
yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.
Bursagaz, üniversite-özel sektör iş birliği doğrultusunda, 2016
yılında Uludağ Üniversitesi Gaz ve Tesisat Teknolojisi Bölümü’nden
42 öğrenciye Temel Harita Bilgisi, Doğal Gaz Şebekesi Tasarımı ve
Gasworks Programı eğitimleri sunmuştur. Öğretim Görevlisi Dr. Uğur
Öz’ün koordinatörlüğünde düzenlenen ve Bursagaz Proje Müdürlüğü
tarafından verilen 4 haftalık eğitimin altıncı yılı tamamlanmıştır.
Teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarıldığı derslerin ardından, sınavda
başarılı olan öğrencilere sertifikaları verilmiştir. Bursagaz, Bursa İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin desteği
ile ilk ve ortaöğretim çağındaki öğrencileri doğal gaz konusunda
bilgilendirmeyi amaçlayan eğitim sunumlarına yıl boyunca devam
etmiştir. Bursa genelinde hazırlanan eğitim sunumlarında, öğrencilere
doğal gazın kullanım alanları, kullanırken dikkat edilmesi gereken
hususlar gibi konularda bilgiler verilmiştir.

Bursa Yıldızları Basketbol Kulübü

6. Liselerarası Çevre Konulu Bilgi Yarışması
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Bursagaz Arama Kurtarma Ekibi (BURAK)
Bursagaz’da paydaş katılım planları, paydaş beklentileri dengeleme
çalışması kapsamında takip edilmekte, bu çalışmaya ana hizmet
ve yatırım tedarikçileri de katılım sağlamaktadır. Bursagaz, Valilik,
Aykome ve il, ilçe belediyelerinin çeşitli komitelerinde yer alarak hem
alt yapı güvenliği hem de kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla
gerçekleştirilen çalışmalara iştirak etmektedir.
Topluma katkı çalışmaları kapsamında kurulmuş bulunan 35 kişilik
Bursagaz Arama Kurtarma Ekibi (BURAK), AFAD ekiplerine destek
vererek, acil durumlarda arama kurtarma operasyonlarını yönetecek
ve katkı sağlayacak bir yapıya sahiptir. Bursagaz’ın toplumsal
katkılarının dışında, doğrudan veya dolaylı mali veya ayni siyasi desteği
bulunmamaktadır. BURAK, sektöründe ilk ve tek olan bir uygulamadır.
Basketbola destek
Gençlere spor alışkanlığının kazandırılması amacıyla spora verdiği
desteği 2016 yılında da sürdüren Bursagaz, 5 profesyonel antrenör
eşliğinde Bursa Yıldızları Kulübü çatısı altında basketbol oynayan 150
gence destek sağlamıştır.
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Bursagaz, 2016 yılında güvenli ve bilinçli doğal gaz kullanımına dikkat çekmek
üzere yaptığı çalışmaları “Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde” konseptiyle
sürdürmüştür.

Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde
Bursagaz, 2016 yılında güvenli ve bilinçli doğal gaz kullanımına
dikkat çekmek üzere yaptığı çalışmaları “Ailenizin Güvenliği Sizin
Elinizde” konseptiyle sürdürmüştür. Bursagaz, ciddi yaralanmalı ve
ölümlü kazalara sebep olan bilinçsiz doğal gaz kullanımının önlenmesi
konusunda uzun süredir çalışmalarını sürdürmektedir. Güvenli
doğalgaz kullanımı konulu bilinçlendirme çalışmaları kapsamında
okullar, iş yerleri, dernek ve odalarda konuyla ilgili bilgilendirici eğitim
ve konferanslar verilmeye 2016 yılında devam edilmiştir. Diğer
taraftan, bilgilendirme çalışmalarının geniş kitlelere duyurulması
amacıyla iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmiş, yıllık olarak düzenlenen
güvenli doğalgaz kampanyası tekrarlanmıştır.
Güvenli doğalgaz kullanımına yönelik olarak doğal gaz tesisatlarında
can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurları gidermek için
yapılması gerekenler konusunda uyarılar yapılmış; bilinçlendirme
kampanyasıyla tüm bu kaza ve yaralanmaların azaltılması
hedeflenmiştir. Çevre dostu, ekonomik, konforlu bir yakıt olan doğal
gaz, kurallara uygun olarak kullanıldığında en güvenli yakıtlardan

biridir. Diğer tüm yakıtlarda olduğu gibi kurallara uyulmadığında ve
bazı temel önlemler alınmadığında ise can ve mal güvenliğini tehdit
edebilecek durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bursagaz bu konuya
dikkat çekmek adına çalışmalarını sürdürmekte; okullar, iş yerleri,
dernek ve mesleki odalarda eğitimler vermektedir.
Çalışmalar kapsamında şehrin çeşitli bölgelerindeki billboardlarda,
raketlerde, otobüs ve metro duraklarında, metro içi reklam
panolarında, gazetelerde ve 3 ay boyunca da Nilüfer ve Osmangazi
ilçelerinde seyreden halk otobüslerinde kampanya görselleri yer
almaktadır. Bunların yanı sıra Bursagaz şirket araçlarında, bölge
regülatörlerinde ve sosyal medyada kampanya kapsamındaki
bilgilendirmeler yapmıştır. TV programları, gazete, TV-radyo
reklamları, sosyal medya ve fatura üzerindeki bilgilendirmelere de yıl
boyunca devam edilmiştir.
Bursagaz, güvenli ve bilinçli doğal gaz kullanımı konusunda yürüttüğü
bilgilendirme çalışmalarını ve kampanyalarını çeşitli projeler ve
çalışmalarla sürdürmeye devam edecektir.
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KAYSERİGAZ KSS ÇALIŞMALARINDAN SATIR
BAŞLARI…
Kayserigaz çalışanlardan oluşan Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Grubu Mavi Köprü’nün, Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası
dolayısıyla başlattığı Kitap Toplama Kampanyası ile toplanan kitaplar,
Kayseri’nin Develi ilçesindeki Develi İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu’nun
kütüphanesine hediye edilmiştir. Mavi Köprü araştıran, sorgulayan,
öğrenen ve öğreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak üzere
söz konusu kampanyayı başlatmıştır. Kitaba ulaşma noktasında
yeterli imkâna sahip olmayan çocuklara kitap ulaştırmak, ilköğretim
öğrencileri için eğitici ve öğretici kitapları toplayarak çocukların kitap
okuma alışkanlığı kazanması hedeflenmiştir.
Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumaya önem veren Kayserigaz,
bu kapsamda, her yıl olduğu gibi 2016 yılında da tüm çalışanlarını
sağlık taramasından geçirmiştir.
Kayserigaz, dünyada kabul görmüş önemli günlerde de, farklı
uygulamalar ve projeler gerçekleştirerek sektörde örnek firma olma
yolunda ilerlemeye devam etmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle kadın çalışan ve abonelerinin Dünya Kadınlar Günü
kutlanmış; çalışanlar için de özel hediyeler sunulmuş, saha çalışanları
gittikleri ev ve işyerlerinde ki bayan abonelere gül hediye etmiştir.
Kayserigaz bünyesinde kurulan Kayserigaz Doğa Sporları Kulübü,
çalışanların sosyal hayatta da birlik ve beraberlik içerisinde güzel vakit
geçirmesi amacıyla Erciyes Kayak Merkezi’nde kış sporları faaliyetinde
bulunmuştur.
2016 yılında, Kayserigaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş.
ve Kayseri’de faaliyet gösteren şirketlerin katkılarıyla düzenlenen 6.
Erciyes Engelliler Ulusal Kar Festivali’ne destek olarak, Türkiye’nin

Erciyes Üniversitesi Mesleki Eğitim Çalışması

3.000
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Dolgi Çocuk Tiyatrosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı Haftası’nda ve Ramazan akşamları,
Kayseri’nin yeni yatırım alanları Develi ile Bünyan
ilçelerinde, 3.000’den fazla çocuğa ulaşmıştır.

farklı bölgelerinden gelen 200’den fazla engellinin kayak yapmasına
imkân sağlamıştır. Gerçekleştirilen etkinlikte Kayserigaz ekibi engelli
vatandaşların yanında bulunarak organizasyonu yerinde takip
etmiştir.
Kayserigaz, yerel ve ulusal basın mensupları katılımıyla
gerçekleştirdiği Basın Dostluk Bovling Turnuvası’nın ardından
çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak ve çalışanların
şirketlerine duydukları aidiyet duygusunu artırmak için 5. Çalışan
Bowling Turnuvası’nı düzenlemiştir.
Eğitime bilgiye ve tecrübeye verilen önem ışığında, Erciyes
Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu iş birliği ile
gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında “Doğal Gaz Yakıcı
Cihazlar, Doğal Gaz Sayaçları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Kapsamında Belgelendirme” konularında eğitimler gerçekleştirilerek,
geleceğin tekniker adaylarına meslek hayatlarında fayda sağlayacak
bilgiler aktarılmıştır. Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlamış
olduğu eğitim programı kapsamında sırasıyla Elginkan ECA ile
Doğal Gaz Sayaçları, Eraslan Group bünyesinde faaliyet gösteren
ERS Baca Sistemleri’nin katkılarıyla Doğal Gazlı Bacalar, Viessman
ve UGETAM ile birlikte Doğal Gaz Yakıcı Cihazlar konulu eğitimler
gerçekleştirmiştir.

88

EWE TURKEY HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2016

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS)

Kayserigaz, 6. Türkiye Enerji Zirvesi, 2016 yılı Altın Vana Doğal Gaz Piyasası Başarı
Ödülleri’nde, Altın Vana Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

Kayserigaz, 6. Türkiye Enerji Zirvesi, 2016 yılı Altın Vana Doğal
Gaz Piyasası Başarı Ödülleri’nde, Altın Vana Ödülü’nü almaya hak
kazanmıştır. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk bakış açısını Sektöre ve
Tüm Paydaşlarına İlham Veren Marka Olmak vizyonuyla birleştirerek
halkın ihtiyaçları doğrultusunda şehre sunan Kayserigaz, 2015 yılında
gerçekleştirdiği “Dünya Engelliler Günü ve Yaşlılara Saygı Haftası”
kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle bu ödüle layık görülmüştür.
Kayserigaz, sertifikalandırılmış iç tesisat firmaları için belli aralıklarla
düzenlediği eğitimlerle, yetkili firmaları bilgilendirme çalışmalarını
sürdürmüştür.
Kayserigaz, toplum odaklı projelerinde çocuklara öncelik vermektedir.
Kayserigaz, Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nun gösterileriyle, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nda ve Ramazan
akşamları iftardan sonra, Kayseri’nin yeni yatırım alanları Develi
ile Bünyan ilçelerinde, 3.000’den fazla çocuğa ulaşmıştır. Çocuklara
çevrenin korunması, doğal gaz ve enerji tasarrufu konularında
interaktif mesajlarla, eğitici ve öğretici aktiviteler sunulmuştur.
Bünyan İlçesi’nde ilkokul öğrencileri ile birlikte yüzlerce fidan dikimi
gerçekleştirilmiştir.
Altın Vana Ödül Töreni

Dolgi Çocuk Tiyatrosu Temsili (Develi)
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Kayserigaz KSS Grubu Mavi Köprü’nün organizasyonunda, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, Bünyan İlçesi’nde
çocuklar doğal gaz, çevrenin korunması, temizlik ve enerji tasarrufu
hakkında bilgilendirilmiş; Dolgi Çocuk Tiyatrosu ve Fidan Dikim
Etkinliği gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kayserigaz’ın maskotu Dolgi,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla
öğrencileri Kayserigaz Kampüsü’nde ağırlamış, yanı sıra Dolgi Çocuk
Tiyatrosu Kayseri’nin Develi İlçesi’nde ve Ramazan Ayı’nda da
temsiller sunmuştur.
Güvenliğe büyük önem veren Kayserigaz, çalışanlarına emniyet
kemeri kullanımının önemini daha iyi aktarabilmek amacıyla Kayseri
İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan
Trafik Simülasyon Eğitim Aracı ile eğitim gerçekleştirmiştir.

Çevre Günü

89

Kayserigaz, 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde çalışanlarına ve abonelerine
fidan dağıtmıştır.

KSS Grubu Mavi Köprü şirket içinde gerçekleştirdiği kahvaltı kermesi
ile toplanan bağışlarla, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında iaşe
yardımı gerçekleştirmiştir.

Kayserigaz’ın çalışanlarını motive etmek ve konsantrasyonunu
artırmak için her yıl düzenlediği Kayserigaz Voleybol Turnuvası’nın
9.’su sekiz takımın katılımıyla düzenlenmiş, Tahakkuk 1. Takım
turnuvayı kazanmıştır.

“Yeşil ile Barışık Mavi ile Dost Temiz bir Kayseri için” sloganıyla çevre
ve doğaya verdiği önemi vurgulayan Kayserigaz, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nde çalışanlarına ve abonelerine fidan dağıtmıştır.
Kayserigaz, gün boyunca Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne gelen tüm
abonelerine ve Acil 187 ekiplerinin ziyaret ettiği ev ve işyerlerindeki
müşterilerine fidan hediye etmiş ve Dünya Çevre Günü’nü
kutlamıştır.

Kayserigaz İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda çalışanlarına iş sağlığı
ve güvenliği bilincini artırmak için toplamda 3 seans sürecek eğitim
programı düzenlemiştir. Eğitim programı kapsamında çalışanlar; bilinç
ve nabız kontrol etme yöntemleri, yaralanmalarda ve boğulmalarda
ilkyardım, zehirlenme ve yanık çeşitleri konularında bilgilendirilmiştir.

Bildiğini Paylaş sloganı ile faaliyet gösteren Kayserigaz İlham Çarşısı
Ekibi şirket içinde yağlı boya resim kursu düzenlemiştir. Çalışanlar,
organize edilen yağlı boya resim kursu ile iş yaşamlarına farklılık
katma fırsatı yakalayarak resim çizme kabiliyetlerini daha ileri taşıma
fırsatı elde etmişlerdir.

Kadınlar Günü Etkinliği

Dünya Çevre Günü Fidan Dağıtımı

Mavi Köprü Kitap Kampanyası

Mavi Köprü Kitap Kampanyası
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Kayserigaz atıkların geri dönüştürülerek üretim sürecine kazandırılması için geri
dönüşüm çalışmalarını sürdürmektedir.

Kayserigaz atıkların geri dönüştürülerek üretim sürecine
kazandırılması için geri dönüşüm çalışmalarını sürdürmektedir.
Çevreye, doğaya ve insana verdiği önemi her alanda vurgulayan
Kayserigaz, çevre mevzuatı kapsamında atıkların geri dönüşüm ile
üretime kazandırılmasını sağlamaktadır. Şirket içinde geri dönüşüm
için ayrılan atıklar özelliklerine göre sınıflandırılarak yetkili kurum ve
kuruluşlara teslim edilmektedir.
Kayserigaz, Talas Anadolu Lisesi öğrencilerine doğal gazla ilgili
güvenlik tedbirleri, tasarruflu doğal gaz kullanımı, enerji verimliliği ve
tasarrufu konularını içeren Doğal Gazın Güvenli Kullanımı ve Enerji
Verimliliği hakkında eğitim vermiştir. Eğitimden sonra öğrencilere
ve öğretmenlere Kayserigaz Güvenli ve Verimli Doğal Gaz Kullanım
Rehberi ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtılmıştır.

dikim projesi ile 2016 yılında 7. Türkiye Enerji Zirvesi’nde Altın Vana
ödülünün sahibi olmuştur.
Kayserigaz, aktif araç kullanan çalışanları için trafikte oluşabilecek
olası senaryolara hazırlıklı olmak adına defansif (güvenli) sürüş
ve anti-skid (kaymayı önleyici) eğitimlerini kapsayan İleri Sürüş
Teknikleri eğitimi sunmuştur. Sürücüler, teorik eğitim aldıktan sonra
eğitmenler eşliğinde gerçek trafik koşullarından oluşan trafiğe kapalı
alanda, kaygan pistlerde araç kullanarak trafik risklerine karşı daha
bilinçli ve hazırlıklı olarak sürüş gerçekleştirmişlerdir.

Kış ayları öncesinde doğal gazın güvenli kullanımına dikkat çeken
Kayserigaz, “Mutlu Yuvalarınızın Güvenliğini Riske Atmayın!” sloganı
ile doğal gaz kullanımında farkındalığı artırma çalışması kapsamında
hazırlanan görsel çalışmalar şehrin birçok noktasında yer almıştır.
Kayseri genelindeki billboardlarda ve raketlerde yer alan doğal gazın
güvenli kullanımı konulu görsellerle doğal gaz aboneleri uyarılmıştır.
Kayserigaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında,
Kayseri’nin Bünyan İlçesi’nde çocuklara çevre ve tasarruf bilincinin
aşılanmasını hedefleyen Dolgi Çocuk Tiyatrosu etkinliği ve fidan

İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi

Kayserigaz Voleybol Turnuvası
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FİNANSAL PERFORMANS

FİNANSAL GÖSTERGELER
2016
2.268
1.917
739
212
117
187

Konsolide Satış Geliri (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)
Özkaynaklar (milyon TL)
Brüt Kâr (milyon TL)
Faaliyet Kârı (milyon TL)
Yatırımlar (milyon TL)

2015
2.174
1.967
607
161
79
84

Değişim (%)
4
-3
22
32
48
123

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

İLERİYE DÖNÜK RİSKLER

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, işletmenin sürekliliğini gözetmek
kaydıyla, ortaklarımızın gelirini maksimize etmek amacı üzerine inşa
edilmiştir. Şirketimizin kâr dağıtımı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri
doğrultusunda ve Ana Sözleşme’de belirlenmiş olan usul ve esaslar
dahilinde yasal süreler içerisinde yerine getirilmektedir. Her pay
sahibi dağıtılan kâr payı oranında kâr hakkına haizdir. Kâr dağıtımına
ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Dağıtılacak kâr, Şirket’in likidite
durumu ve yapacağı yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle Genel
Kurul’da belirlenmektedir. Önceki yıla ait kârların dağıtımı ve yıllık
temettü ödemesi, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’un
onayına sunmak için yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulu,
eğer gerçekleşmişse, temettü miktarı ile beraber kârların dağıtımını
teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, Genel Kurul
marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir.

Grup, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz
kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski, kur riski, makul değer faiz oranı
riski, fiyat riski ve nakit akım faiz oranı riski, kredi riski ve likidite
riskidir. Grubun genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların
değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerinin Grubun finansal
performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye
yoğunlaşmaktadır.

Şirketimiz, hissedarlarına kâr payı ödemesine ilişkin olarak genel
politikasını, Şirket’in operasyonel performansı, mali durumu ve diğer
faktörlerdeki gelişmeleri gözetmek suretiyle benimsemiştir.
RİSK YÖNETİMİ
RİSK YÖNETİM POLİTİKASI
Şirket 2012 yılında EWE AG Entegre Risk Yönetimi (ERY) Birimi
liderliğinde ERY çalışmalarını başlatmıştır. Bu doğrultuda Grup
şirketlerinde ilgili eğitimler verilmiş, risk ile ilgili sorumlular
belirlenmiş, riskler ve ilgili kontrollerin tespiti ile ilgili süreçler
tanımlanmıştır. Çeyrek dönemlerde yöneticiler ve çalışanlarıyla
düzenlenen risk değerlendirme çalışmalarında, stratejik, finansal,
pazar fiyatı, yasal ve uygunluk, operasyonel, likidite, kredi, proje ve
raporlama riskleri belirlenir ve gözden geçirilir. Bu süreçte risklerin
etki ve olasılıkları ölçümlenip derecelendirilir ve risklerle ilgili
kontroller tanımlanır. Bu kontroller ise senelik olarak değerlendirilir
ve varsa kontrol eksikliklerine karşı gerekli aksiyonlar alınır. Bu
süreçlerle ilgili periyodik olarak yönetim raporları hazırlanır. Risk
yönetim sürecinin takibi için SAP GRC yazılımı kullanılmaktadır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar
çerçevesinde uygulanmaktadır.
A) PİYASA RİSKİ
Kur Riski
Grup, yabancı para işlemlerinden ötürü kur riskine maruz kalmaktadır.
Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan yabancı para
aktif ve pasifler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Yönetim, Grubun döviz
pozisyonunu analiz ederek takip etmekte ve sınırlandırmakta ve
gerekli gördüğü durumlarda döviz alım sözleşmeleri aracılığıyla kur
riskini yönetmektedir.
Fiyat Riski
Grubun kâr marjı doğal gaz tedarik fiyatları ile bağlantılıdır. Satışlar ve
satışların maliyeti doğal gaz tedarik fiyatlarındaki dalgalanmalardan
etkilenmektedir. Dolayısıyla, doğal gaz tedarik fiyatlarında piyasa
riskine maruz kalmaktadır. Yönetim, Grubun tedarik fiyatlarını analiz
ederek takip etmekte ve gerekli gördüğü durumlarda emtia swap
sözleşmeleri aracılığıyla piyasa riskini yönetmektedir.
Faiz Riski
Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler
üzerinde yaptığı etkiyle finansal sonuçlar açısından önemli bir
risk oluşturmaktadır. Faiz oranı dalgalanmalarından en az şekilde
etkilenmek amacıyla, bir yandan finansal borçların ve alacakların faiz
değişim dönemleri uyumlaştırılırken, diğer yandan bu borçların kendi
içlerinde “sabit faiz/değişken faiz” ve “kısa vade/uzun vade” dengeleri
gözetilmektedir.
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B) KREDİ RİSKİ
Grup, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda
tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır. Bu
vadeler genel olarak bir aydan kısadır. Satışlarda gerekli görüldüğü
takdirde teminat alınmaktadır. Grubun herhangi bir tahsilat sorunu
bulunmamaktadır.
C) LİKİDİTE RİSKİ
Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı,
yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanabilirliğini
ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Finansal
yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço ve nakit
akışının uyumlu bir şekilde yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir. Bu
kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen
gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, net işletme
sermayesi yönetimi hedefleri konulmakta ve bilanço oranlarının belli
seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.
SERMAYE RİSK YÖNETİMİ
Grubun ana hedefleri arasında yer alan ortaklarına getiri ve diğer
hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak için
Grup en uygun sermaye yapısını sürdürmeye çalışmakta ve bu şekilde
Grubun faaliyetlerinin devamını sağlamaktadır.
Grup, sermayeyi net finansal borç/toplam özsermaye oranını
kullanarak izlemektedir. Net finansal borç, finansal borçlar toplamının
(uzun ve kısa vadeli finansal borçları içerir) nakit ve nakit benzerleri
değerlerden düşülmesiyle hesaplanmaktadır. Bu oran net finansal
borcun, bilançoda bulunan toplam özkaynaklara bölünmesiyle
bulunur.
HUKUKİ RİSKLER

davaların muhtemel sonuçlarını hukuk müşavirlerinden alınan görüş
çerçevesinde değerlendirerek olası kazanç ve yükümlülüklere karşı
gerekli görülen karşılıkları ayırmaktadır.
ÇEVREYE YÖNELİK RİSK VEYA ZARAR YARATTIĞI KONULAR, İŞ
GÜVENLİĞİ RİSKLERİ
Çevre ve İş Sağlığı ile ilgili riskler Entegre Risk Yönetimi içerisinde
takip edilmektedir. Çeyrek dönemlerde yöneticiler ve çalışanlarıyla
düzenlenen risk değerlendirme çalışmalarıyla, ilgili risklerinin
belirlenmesi, kontrollerin tanımlanması, bu kontrollerin senelik olarak
değerlendirilmesi ve ilgili aksiyonların alınması, süreçle ilgili yönetim
raporlarının hazırlanması faaliyetleri gerçekleşmektedir.
Bursagaz ve Kayserigaz ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS
18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerine sahiptir.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ
Bilgi Teknolojileri ile ilgili riskler Entegre Risk Yönetimi içerisinde
takip edilmektedir. Çeyrek dönemlerde yöneticiler ve çalışanlarıyla
düzenlenen risk değerlendirme çalışmalarıyla, ilgili risklerinin
belirlenmesi, kontrollerin tanımlanması, bu kontrollerin senelik olarak
değerlendirilmesi ve ilgili aksiyonların alınması, süreçle ilgili yönetim
raporlarının hazırlanması faaliyetleri gerçekleşmektedir. Bursagaz ve
Kayserigaz ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgesine
sahiptir.
ACİL DURUM EYLEM PLANI
Doğal afetlerde doğal gaz şebekesinde meydana gelebilecek olası
bir hasar durumunda; hızlı, etkili bir şekilde müdahale edilmesi
ve bunlardan dolayı oluşabilecek zararlardan en az ölçüde
çıkılması amacıyla Bursagaz - Kayserigaz ortak acil eylem planı
oluşturulmuş olup, ilgili ekipler tatbikatlar, toplantılar, eğitimler
gerçekleştirmektedir.

Gruba dahil olan dağıtım şirketleri lehine ve aleyhine açılmış ve
halihazırda devam eden davalar bulunmaktadır. Grup, söz konusu

Nakit ve Nakit Benzerleri
Eksi: Finansal Borçlar
Net Finansal Varlık
Toplam Özkaynaklar
Net Finansal Varlık/Özkaynak Çarpanı

31 Aralık 2016
169.750.128
(36.965.420)
132.784.708
739.249.941
%17,96

31 Aralık 2015
338.067.069
(128.430.280)
209.636.789
607.309.131
%34,52
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İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA
BİLGİLER
İç Denetim Departmanı, sistem, uygunluk, organizasyonel,
operasyonel, süreç ve performans denetimlerini bağımsızlık ve
tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir. Yönetim Kurulu adına
özel denetimler, inceleme ve soruşturmalar yapar. Bunlarla birlikte
iç kontrol sisteminin şekillenmesine yardımcı olmak amacıyla yıl
içerisinde danışmanlık hizmeti sağlar.
Departman, Grup şirketleri ile mutabık kalınan risk esaslı denetim
planı çerçevesinde aşağıdaki amaçları gözeterek çalışmalarını
sürdürür:
•
•
•
•
•
•

Yasal düzenlemelere uyum,
Şirket yönetmeliklerine, dış gerekliliklere uyum,
Ekonomik verimliliği de gözeterek şirket varlıklarının korunması,
Etkin ve uygun bir iç kontrol sisteminin temin edilmesi,
Usulsüzlüklerin önlenmesi,
Şirket genelinde süreçlerin optimize edilmesi.

İç Denetim Departmanı denetim bulgularını temel alarak süreçler,
yönetmelikler ve prosedürlerle ilgili gerekli değişiklik önerilerini sunar.
BAĞIMSIZ DENETİM
Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde Gruba dahil
şirketler tarafından Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun mali
tablolar ve dipnotlar hazırlanmakta ve bu mali tablolar ve ilgili
dipnotlar bağımsız denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member
firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetime tabi
tutulmaktadır. Daha sonra bu finansal veriler ilgili Finansal Raporlama
Direktifleri’ne göre EWE Turkey Holding finansal raporlama birimi
tarafından incelenmekte ve kontroller yapıldıktan sonra konsolide
mali tablolarda dikkate alınmaktadır. Hazırlanan konsolide mali
tablolar bağımsız denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member
firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetime tabi
tutulmaktadır.
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DİĞER HUSUSLAR
ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK
NİTELİKTEKİ DAVALAR
Grubun, BOTAŞ ve EPDK ile arasında geçmiş yıllardan kalma
bazı anlaşmazlıkları mevcuttur. Rapor tarihi itibarıyla Grubun bu
anlaşmazlıklar ile ilgili olarak BOTAŞ ve EPDK ile arasında devam
eden davalar bulunmaktadır. Grup yönetimi ve Grubun hukuk
danışmanının bu davalar ile ilgili muhtemel nakit çıkışına ilişkin
görüşü ve ihtiyatlılık gereği 44.826.112 TL konsolide finansal
tablolarda karşılık olarak ayrılmıştır.
PLANLANAN ÖNEMLİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Grubun halihazırda devam eden ve önümüzdeki yıllar için planladığı
önemli bir araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.
HAKİM ŞİRKET YARARINA HUKUKİ İŞLEMLER
Yönetim Kurulunca bilinen hal ve şartlara göre EWE Turkey
Holding’in 2016 yılı hesap dönemi içerisinde kendi hakim şirketi
pozisyonunda olan EWE AG ile veya ona bağlı bir şirketle ya da EWE
AG’nin yönlendirmesiyle ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki
işlemlerin tamamında uygun edimler sağlanmıştır. Şirket’i zarara
uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem
olmadığından hareketle denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir
husus da bulunmamaktadır.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra EWE Türkiye Grubu’nda
meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve
kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte önem taşıyan herhangi
bir olay gerçekleşmemiştir.
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BİZ BİR AİLEYİZ

EWE Turkey Holding 2016 yılı performansını üreten
906 çalışanına teşekkür eder.
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