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DOĞALGAZ KAYSERİGAZ İLE
ERCİYES’İN ZİRVESİNDE
Kayserigaz Erciyes’te kış turizmcilerinin
ve turistlerin içini ısıtacak doğalgaz
hizmetini kullanıma sundu.

KAYSERİGAZ BÜNYAN’DA!
Kayserigaz doğalgaz dağıtım hizmetine
hız kesmeden devam ediyor; Kayseri’nin
Büyükşehir mücavir alanından sonra
şimdide merkeze en yakın ilçelerden biri
olan Bünyan’a doğalgaz götürüyor.

KAYSERİGAZ
ULUSLARARASI STEVIE
ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI
Dünyanın en saygın iş dünyası
ödüllerinden biri olan Stevie Ödülleri,
Faaliyet Raporu dalında Kayserigaz
bronz ödüle layık görüldü.

HACILAR BELEDİYE
BAŞKANI İLE RÖPORTAJ
Türkiye’nin en büyük ikinci
ekonomisine sahip Kayseri’nin Hacılar
İlçesi Belediye Başkanı
Sayın Dr. Doğan Ekinci

ÖNCE GÜVENLİK

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN DOĞALGAZ TESİSATINIZA KESİNLİKLE MÜDAHALE ETMEYİN

Doğalgazın Güvenli Kullanımı İçin Alınması Gereken Basit Tedbirler
• Doğalgaz tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyin ve yetkisiz kişilere
müdahale ettirmeyin.
• Bacalı cihazların bulunduğu odalarda, mekanlarda kesinlikle yatmayın,
uyumayın.
• Pencere veya duvarınıza monte edilen, ortama taze hava girmesini ve
herhangi bir gaz kaçağı durumunda da doğalgazın dışarıya tahliye edilmesini
sağlayan menfezlerinizi asla iptal etmeyin ve kapatmayın.
• Yakıcı cihazlarınıza her yıl ısıtma sezonu başında yetkili servisler aracılığıyla
bakım yaptırın.
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Yayın Türü
6 Aylık Ulusal Süreli Yayın

Yazıların içeriğinden yazarların kendisi
sorumludur. Yayımcının izni olmadıkça kısa
alıntılar yapılamaz ve çoğaltılamaz.
Kayserigaz’ın ücretsiz dergisidir. Para ile
satılamaz.

Değerli Derki Okurları
Sektörde emin adımlarla ilerleyen
ve enerji sektörüne ışık tutan
dergimiz, Kayserigaz Derki’nin 12.
Sayısında sizlerle yeniden buluşmanın
mutluluğunu yaşıyorum. Dergimizin
bugünkü sayısına başarıyla
ulaşmasını sağlayan başta siz değerli
okurlarımıza ve dergimizin tüm
süreçlerinde emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi
iletiyorum.
Sizlerin de bildiği üzere, Kayserigaz
yatırım projelerini hayata geçirmeye
son hızla devam ediyor. Amacımız
temiz, ekonomik ve çevre dostu
doğalgazın konforunu Kayseri’nin
tüm ilçelerine ulaştırmak. Kayserigaz,
“Doğalgaz Kayserigaz İle Zirvede”
sloganıyla Kayseri’nin en büyük
projelerinden olan, Erciyes Dağı
Master Projesi’ne değer katacak
Erciyes Dağı Oteller Bölgesi’ne
çevre dostu doğalgaz arzını sağladık.
Erciyes’in zirvesinde ilçe belediye
başkanları ve ilçe kaymakamları,
bölge işletmecileri ve basın
temsilcileri ile birlikte doğalgazın
temsili olan meşaleleri yakarak tüm
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Doğalgazın ekonomisinin,
avantajlarının ve güvenliğinin
farkına varan 430 bini aşan abone
sayımızla yatırımlarımıza devam
ediyoruz.

katılımcılara görsel bir şölene imza
attık.
Erciyes Dağı dışında, 2016 yılı içinde
büyük kısmının tamamlanması
öngörülen Kayseri’nin Bünyan ilçesine
doğalgaz hattı döşeme işlemlerine
başladık. Diğer yandan Kayseri’nin
en büyük ilçelerinden olan Develi’de
2014 yılında başladığımız doğalgaz alt
yapı çalışmalarımıza büyük bir hızla
devam ederek Develi ilçemizi doğalgaz
ile buluşturduk.
Kış mevsimine geçmemizle birlikte,
ülke genelinde ortak sorunumuz
olan hava kirliliği hepimizi ne yazık
ki çok rahatsız ediyor. Fakat öyle
görünüyor ki Kayseri hava kirliliğinin
azaltılması konusunda her sene daha
da iyi duruma geliyor. Ama hala
tam olarak yeterli düzeyde temiz bir
havaya ulaşmış değiliz. Bu konuda
daha iyi sonuçlara ulaşabilmemiz için
herkesin desteği ve çabası oldukça
önemli. Kayseri halkının çevre kirliliği
konusunda hassas olması daha sağlıklı
bir yaşam alanına kavuşabilmemizi
kolaylaştıracaktır.
Doğalgazın Güvenli Kullanımı
konusunda oldukça hassas
davranıyoruz. Her bir haneye ulaşan

doğalgazın güvenliği konusunda asla
taviz vermiyoruz. Kayserigaz İşletme
Bakım Birimimiz rutin olarak her yıl
2 defa gerçekleştirdiği kaçak arama
faaliyetlerinin ikincisini Eylül ayı
içinde başladık ve Ekim ayı sonunda
tamamladık. Bu kapsamda; Kayseri
genelinde 283,5 km çelik, 1955,5
km polietilen ana hat, olmak üzere
toplamda 2.239 km doğalgaz hattı
kontrol ettik.
Sürdürülebilir sosyal sorumluluk
bakış açısını ‘’ Sektöre ve Tüm
Paydaşlarına İlham Veren Marka
Olmak’’ vizyonuyla birleştirerek,
halktan aldığımızı halkın ihtiyaçları
doğrultusunda şehre yatırım yaparak
mümkün olduğunca Kayseri halkına
faydalı olmaya çalıştık. Doğalgazın
ekonomisinin, avantajlarının ve
güvenliğinin farkına varan 430 bini
aşan abone sayımızla yatırımlarımıza
devam ediyoruz.
Her yıl gerçekleştirdiğimiz sosyal
sorumluluk projelerimiz ile
işimizin sadece doğalgaz arzı ile
sınırlı olmadığını daha önce de
vurguladığımız gibi, Kayserigaz
olarak toplum yararına olan her
türlü faaliyetin yanında olmaya
gayret ediyoruz. Şirketimizin ‘’2014

Kayserigaz Faaliyet Raporu’’nun
sektörde bir ilke imza atarak görme
engelliler için özel bir alan ayırdığımız
faaliyet raporumuzla, Uluslararası
Stevie Ödülünü kazandık. 2014 yılı
Faaliyet Raporumuz, Dünya çapında 3
bin 700’ den fazla kurum başvuruları
arasından seçilerek bronz ödüle layık
görülmek, doğru yolda ilerlediğimizin
bir kanıtı olarak bizleri onurlandırdı.
Şirket olarak bilgi ve tecrübelerimizi
sektör temsilcileri ile paylaşmak
üzere davet edildiğimiz Energy in
Future (EIF) ve İGDAŞ’ın düzenlemiş
olduğu INGAS 6. Uluslararası
Doğalgaz Sempozyumuna katılarak
enerji sektörüne yön veren sektör
temsilcileri ile karşılıklı bilgi ve
birikim paylaşımında bulunduk.
12. Sayımızda sizlerle beraber olmanın
mutluluğunu yaşarken, sektörle
ilgili gelişmeleri ve şirketimizle ilgili
bilgileri bulabileceğiniz, yeni sayımızı
siz değerli okuyucularımızla baş başa
bırakıyorum.
Saygılarımla…

Hasan Yasir BORA

Genel Müdür
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EWE A.G. YÖNETİM KURULU ÜYESİ INES
KOLMSEE’DEN KAYSERİGAZ’A ZİYARET
Yönetim Kurulu Üyesi
kadrosuna yeni dâhil olan
Ines Kolmsee, Kayserigaz’ı
ziyarette bulunarak teknik
konularda bilgi sahibi oldu.
Almanya’nın enerji şirketlerinden olan
ve aynı zamanda Kayserigaz başta
olmak üzere Bursagaz, Enervis gibi
büyük firmaların iştirak sahibi olan
EWE A.G.‘nin yönetim kurulu üyesi
Ines Kolmsee Kayserigaz’ı ziyaret etti.
Ziyaretinde Kolmsee’yi eşlik eden EWE
Turkey Holding Genel Müdürleri Frank
Quante ve Bekir Sami Acar yaptıkları
ziyarette Kayserigaz müdürlük ve
birimleri tanıtılırken teknik konularda
da bilgiler aktarıldı. Kayserigaz’ın sevimli
maskotu Dolgi de, Bayan Kolmsee’yi
ziyaretinde yalnız bırakmadı.

KAYSERİGAZ ÇALIŞANLARI GELENEKSEL
İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU
İlk olarak 2007 yılında başlatılan ve
her yıl düzenlenerek geleneksel hale
getirilen Kayserigaz İftar Yemeği’nin
9. su yapıldı.

Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte
solumak, birlik beraberlik duygularını pekiştirmek
ve Kayserigaz ‘aile’ kavramına katkıda bulunmak
için her yıl düzenlenen Kayserigaz İftar Yemeği’nin
9. su Erciyes Binicilik tesislerinde gerçekleştirildi.
Çok sayıda kişinin yer aldığı yemekte, EWE Turkey
Holding Genel Müdürü Frank Quante, Bursagaz
Genel Müdür ve Yardımcıları ile Birim Yöneticileri,
EWE Turkey Holding Yöneticileri ve Kayserigaz Ailesi
tam kadro olarak iştirak gösterdi.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, katılan
herkesi sevgi ve saygıyla selamlayarak, böylesine ulvi
bir zamanda Kayserigaz olarak bir arada oldukları
için son derece mutluluk duyduğunu ifade etti.
Yemeğin ardından sahne alan ‘illüzyon’ ve ‘ateş adam’
gösterileri herkesi büyülerken, hemen ardından
başlayan canlı müzik katılımcıları eğlendirdi.
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DOLGİ RAMAZAN AKŞAMLARINA EĞLENCE KATTI

Ramazan akşamlarının renkli
karakteri Kayserigaz’ın maskotu
Dolgi, Kayseri Park AVM’de
başlatmış olduğu gösterilerini
Meysu Outlet AVM’de sürdürdü.
Kayserigaz’ın başarılı sosyal sorumluluk
projelerinden biri olan Kayserigaz Dolgi
Çocuk Tiyatrosu, Ramazan ayı şovlarını
Meysu Outlet AVM’de sürdürdü. Dolgi’nin,
bu yıl ilk durağı Kayseri Park AVM olurken,
bir sonraki sahnesini Meysu Outlet’te aldı.
İftar saatlerinden sonra sahnelenen Dolgi
Çocuk Tiyatrosu, çok sayıdaki çocuğa
eğlenceli anlar yaşattı.

KAYSERİGAZ’DAN İZİNSİZ TAHSİLAT UYARISI
Kayserigaz, Kayseri’nin çeşitli mahallelerinde
aracılık hizmetleri adı altında faaliyet gösteren
ve izinsiz fatura tahsilâtı yapan işyerleri ile bir
bağının bulunmadığını açıkladı.

Abonelerin izinsiz fatura
tahsilâtı yapan bu işyerlerine
fatura ödemelerini
yapmamaları gerektiği
hatırlatan Kayserigaz, olası
bir durumda herhangi
bir sorumluluk kabul
edilmeyeceği konusunda
uyarıda bulundu. Yapılan
açıklamada; “Kayserigaz,
tahsilâtlarını sadece
www.kayserigaz.com.tr
adresinden belirttiği üzere;
PTT ödeme noktalarından,
Akıllı Veznelerden,

anlaşmalı bankalar
üzerinden ve Gönder-Al
Ödeme Merkezlerinden
yapılmaktadır” bilgisi
veriliyor. Kayserigaz;
abonelerin belirtilen tahsilât
merkezleri dışında yaptıkları
ödemelerde sorun yaşamaları
durumunda, Kayserigaz’ın,
herhangi bir sorumluluk
kabul etmeyeceğini bildirerek,
bu hususun da özellikle
dikkate alınması gerektiği
belirtildi.
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DOĞALGAZ ABONELİK İŞLEMLERİ ÇOK DAHA KOLAY…
Güçlü alt yapısı ve
profesyonel ekipleriyle
Kayseri’ye güvenli ve
konforlu doğalgaz hizmeti
sunan Kayserigaz,
doğalgaz hizmetinden
faydalanmak isteyen
Kayseri halkına yeni
aboneliklerle ilgili bilgi
verdi.

Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya
göre Kayserigaz’ın avantajlı ve güvenli doğalgaz
hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Kayserigaz
resmi web sayfası www.kayserigaz.com.tr adresini
ziyaret ederek, 444 5 429 numaralı Çözüm Noktası
hattını arayarak veya web sayfasında bulunan Canlı
Destek bölümünü kullanarak gerekli bilgiye sahip
olup işlem yapabilirler. Yeni aboneliklerde istenilen
evrakların önceden hazırlanmasının kayıt prosedürünü

hızlandıracağının altını çizen yetkililer binalarında
doğalgaz abonesi olmayan vatandaşlar için istenilen
evrak listesini şöyle sıraladı: “Bina yapı ruhsatı, TC kimlik
numaralı nüfus cüzdanı, elektrik veya su faturası ve yeni
binalar için koordinatlı vaziyet planı 05.12.2009 tarihinden
önce yapı ruhsatı alan binalar için karar defteri. (Alınacak
kararlar ile ilgili bilgiye http://www.kayserigaz.com.
tr/abonelik-rehberi_2_86 linkinden ulaşabilirsiniz.)”

KAYSERİGAZ’IN DEVELİ’DE Kİ ÇALIŞMALARI
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!
Kayseri’nin en büyük ilçelerinden
olan Develi’yi lisans alanına dahil
eden Kayserigaz, 2014 yılında
başlayan alt yapı çalışmalarına,
2015 yılında da hız kesmeden
devam ederek Develi’de ki birçok
mahallenin ana hatlarını döşedi.
Toplamda 190 kilometre boru hattı
döşenecek olan Develi’ye çelik ve polieliten
hatlar döşendi. Güvenli ve profesyonel
çalışmaları ile Develi’de her bir caddenin,
sokağın ve hanenin etüt çalışmalarını
titizlikle yapan Kayserigaz, bugüne kadar,
Mehmet Akif Ersoy, Harman, Aşağı Everek,
Fenese, Yeni, Reşadiye, Cami Cedit, İbrahim
Ağa, Hasan Şahan, Bahçelievler ve Aşık
Seyrani Mahalleleri’nde ana hat çalışmaları
tamamlandı. Bina bağlantı çalışmalarına ise
devam edilmektedir. Ağustos sonu itibariyle
ilçe içerisindeki büyük çaplı çalışmaların
tamamlanması beklenmektedir.
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KAÇAK DOĞALGAZ KULLANMANIN FATURASI OLDUKÇA AĞIR
Temiz hava ve daha yeşil bir Kayseri
için çalışan Kayserigaz kaçak doğalgaz
kullanımları için uygulanan ağır cezalar
ile ilgili olarak önemli açıklamalarda
bulundu.
Kayserigaz Tahakkuk
Birim Sorumlusu
Kemalettin Koyuncu’nun
yaptığı açıklamaya
göre, abonelerin kaçak
doğalgaz kullanımına
yönelik yaptığı sayaç
müdahaleleri, yapılan
aylık rutin denetimlerde
kolayca tespit edildiğini
belirtti. Kaçak doğalgaz
kullanımının cezai
yaptırım bedeli EPDK
Doğalgaz Piyasası
Mevzuatının 4.
maddesine göre
tüketim bedelinin iki
katı olarak abonelere

yansıtıldığını açıkladı.
Kaçak doğalgaz
kullanımının tespit
edilmesi durumunda ise
yasal işlem başlatıldığını
bildirdi. Koyuncu,
doğalgaz sayaçlarına
yapılan müdahalelerin
güvenlik açısından
problem oluşturduğunu,
abonelerin hizmet
alımında kesintiye
uğramaması ve
ceza bedelleriyle
karşılaşmaması için bu
tür müdahalelerden
kaçınması gerektiğini
bildirdi.

KAYSERİGAZ YETKİLİ FİRMALAR LİSTESİNİ AÇIKLADI

Kayseri’nin güvenli doğalgaz tedarikçisi
Kayserigaz, abonelerinin doğalgaz tesisatçı
firmalarını seçerken yetkili olanları tercih
etmeleri konusunda uyardı ve Yetkili İç
Tesisat Firmaları Tablosu’ nu Kayserigaz
Müşteri Hizmetleri Bina girişinde ilan etti.

Kayserigaz abonelerinin yaptırdıkları
iç tesisatlarında herhangi bir
sorun yaşamamaları için işlerini
titizlikle yapan iç tesisat firmalarını
gerekli bir dizi kontrol sonrasında
yetkilendirmektedir. Mevcut
yetkilendirme sonrasında 94 adet
yetkilendirilmiş iç tesisat firması
bulunmaktadır. Yetkilendirilen
bu firmalar gerek Kayserigaz web
sitesi www.kayserigaz.com.tr
adresinden, gerek sosyal medya

hesaplarından, gerekse
Kayserigaz Derki isimli
dergisinde ilan edilmektedir.
Tüm bu çalışmalardan sonra
Kayserigaz, doğabilecek
sorunların ve istenmeyen
olayların önüne geçmek için
Müşteri Hizmetleri Bina’sı
girişinde tüm abonelerin
görebileceği dev bir tablo
hazırlayarak yetkili firmaları
burada ilan etmiştir.
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KAYSERİGAZ’DAN BAYRAM MESAİSİ

Konforlu ve ekonomik
yakıt olan doğalgazın
12 yıldır sorumluluğunu
üstlenen Kayserigaz, iftar
sonrası çalışmalarını
sürdürdü.
Kayserigaz İç Tesisat Birimi
yaklaşan bayram nedeniyle
fazla mesai yaptı. Bayram
öncesi tüm abonelerinin
doğalgaz kullanımını hazır hale
getirmek, bayramda herhangi
bir mağduriyete sebebiyet
vermemek adına, Kayserigaz İç
Tesisat Birimi, bayramdan önceki
hafta iftar saatlerinden sonra da
çalışmalarını sürdürdü.

KAYSERİGAZ ABONELERİNİ UYARDI

Alanında profesyonel çalışanlarıyla güvenli doğalgaz
hizmeti sunan Kayserigaz, yeni ve mevcut abonelerini
doğalgaz sayaçları konusunda uyardı.

Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’ne
bağlı Tahakkuk Birimi’nden yapılan
açıklamaya göre, Kayserigaz’ın
güvenli ve konforlu hizmetinden
faydalanmak isteyen abonelerin,
doğalgaz sayaçlarını yönetmeliğe
uygun olarak yerleştirtmeleri
gerektiği vurgulandı. Doğalgaz
sayaçlarının, sayaç kontrol
ekibi tarafından kolayca kontrol
edilebileceği, göstergelerin
sorunsuz okunabileceği ve gazın
rahatça kesilip açılabileceği şekilde
konuşlandırtmaları gerektiği
kaydedildi. Doğalgaz sayaçlarının
aydınlık, havalandırılabilen,
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rutubetsiz ve donmaya karşı
korunan, çok sıcak olmayan yerlere
(en çok 35°C) yerleştirilmesi
gerektiği aktarıldı. Buna ek
olarak sayaçların dolaplara
yerleştirilmesinin ve kaplama
yapılmasının saha personellerinin
rutin kontrollerini yapmalarına
engel olduğu ve gerekli
müdahalelerini olumsuz etkilediği
bildirildi. Yetkililer, yapılan rutin
kontrollerde, aboneler tarafından
yönetmeliğe uygun olmayarak
yapılan müdahalelere onay
verilmeyeceğinin altını çizdi.

KAYSERİGAZ ALTYAPI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
En güvenli doğalgaz
tedarikçisi Kayserigaz,
Hisarcık, Gesi ve Kıranardı
Mahalleleri’ne çevre dostu
ve ekonomik yakıt olan
doğalgaz arzını sağlıyor.
Kayseri’nin merkez ilçelerinde ki
çalışmalara büyük bir hızla devam
edilmektedir. Melikgazi İlçesi’nde
Ağaçişleri, Demirciler Sitesi ve
Reklamcılar Sitesi’nde çalışmalar
tamamlandı. Çalışmalarını titizlikle
yürüten Kayserigaz, Hisarcık,
Kıranardı ve Gesi Bölgeleri’nde
çalışmalara devam etmektedir.
Diğer taraftan, Becen Mahallesi ve
Kazım Karabekir Mahalleleri’nde
ise etüt ve proje çalışmalarının
tamamlanmasının ardından
Ağustos ayı itibariyle başlanılması
planlanmaktadır.

BÜNYAN HALKI DOĞALGAZA HAZIR

Konforlu yakıtın güvenilir
tedarikçisi Kayserigaz, müşteri
odaklı profesyonel hizmetini
Bünyan Halkına sunmaya
hazırlanıyor.
Yatırımlarına hız kesmeden devam eden
Kayserigaz, dev Bünyan projesi için
EPDK’dan lisans aldı. Bünyan Belediye
Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan
doğalgaz projesiyle ilgili bilgi almak
için Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir BORA’yı makamında ziyaret etti.
Kayserigaz yetkilileri tarafından yapılan
açıklamada, altyapı çalışmalarına en kısa
sürede başlanacağı bilgisine ulaşıldı.
Yetkililer, EPDK’nın Kayserigaz’ın
lisans alanına Bünyan’ı dâhil ettiğini
ve bu sürecin sıkıntısız atlatıldığının,
Kayserigaz’ın artık Bünyan’a hizmet
vereceğinin müjdesini verdiler.
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KAYSERİGAZ’DA ABONE SAYISI 415 BİNİ (BBS) AŞTI

Kayserigaz Müşteri
Hizmetleri Müdürü
Ceyhun BAHTİYAR,
2004’te hizmete sunulan
doğalgazda abone
sayısının 415 bin Bağımsız
Birim Sayısını (BBS)
aştığını bildirdi.

Kayseri’nin güvenli doğalgaz
arzını sağlayan Kayserigaz, mevcut
abone sayısıyla ilgili yeni bir
bilgilendirmede bulundu. Kayserigaz
Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun
BAHTİYAR, 2004 yılında hizmete
sunulan doğalgazda abone sayısının 415

bini (BBS) aştığını bildirdi. Bahtiyar,
2004 yılında 20 bin 150 olan BBS
abone sayısının 20 kat artarak 415 bini
(BBS) aştığını söyleyerek, Kayserigaz
2015 Ağustos sonu abonelik verilerini
açıkladı.

KAYSERİ KONTROLÜMÜZ ALTINDA
Kayseri’nin güvenli
doğalgaz tedarikçisi
Kayserigaz, Eylül ayının
ilk haftasından başlayarak
çelik ve polietilen hatlarını
adım adım kontrol
etmektedir.
Kayserigaz İşletme Bakım Birimi rutin
olarak her yıl 2 defa gerçekleştirdiği
kaçak arama faaliyetlerinin ikincisine
Eylül ayında başlandı ve Ekim ayı
sonuna kadar tamamlandı. Bu
kapsamda; Kayseri genelinde 283,5
km çelik, 1955,5 km polietilen ana
hat, olmak üzere toplamda 2239 km
doğalgaz hattı kontrol edildi.
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KAYSERİGAZ’DAN BACALARINIZI TEMİZLETİN UYARISI
Soğuk havaların etkisini
göstermesiyle birlikte, Kayseri’nin
günlük doğalgaz tüketim miktarında
artışın olması sebebiyle Kayserigaz,
kışı daha sıcak ve ekonomik geçirmek
isteyen doğalgaz kullanıcılarına
hatırlatmalarda bulundu.
Doğalgaz tüketiminin her geçen gün arttığı bu
günlerde, Kayserigaz düzenli olarak montaj
ve imalatçı doğalgaz baca firmaları ile yaptığı
toplantılara ağırlık vererek, vatandaşları
almaları gereken önlemler konusunda uyardı.
Gerekli firmalarla düzenli aralıklarla toplantılar
düzenleyerek sektör değerlendirmesi yapan ve
mevcut doğalgaz hizmetlerini maksimum verimli
seviyede tutan Kayserigaz, soğuk havaların kapıya
dayanmasıyla birlikte yaptığı toplantıların sıklığını
artırmaya başladı. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir BORA, uygulanan hizmet ve servisleri gözden
geçirerek genel bir durum değerlendirmesinde
bulundu.

KAYSERİGAZ ENERJİ KONGRESİNDE
04-06 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenen
EIF (Energy in Future International) 8.
Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’na katılan
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA
“Doğalgaz Dağıtımı ve Tarifeler” konulu bir
konuşma yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’nun
(EPDK) büyük destekleriyle
hayata geçirilen 8. Uluslararası
Enerji Kongresi ve Fuarı 0406 Kasım 2015 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirildi.
Programa çok sayıda yerli ve
yabancı iş adamları ile birlikte
enerji sektörüne yön veren
enerjinin patronları bir araya
geldiler.Kayserigaz Genel
Müdürü Hasan Yasir Bora’nın

katıldığı oturumda “Doğalgaz
Dağıtımı ve Tarifeler”
hakkında bilgilendirici
bir konuşma yaptı. Bora
konuşmasında Türkiye’de
ki yabancı yatırımcılardan
biri olan Alman EWE AG
hakkında genel bilgi vererek,
son yıllarda yapmış oldukları
yatırımlarla birlikte önümüzde
ki yıllarda yapılması öngörülen
yatırımları rakamsal verilerle
anlattı.
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KAYSERİGAZ BÜNYAN’DA!

Kayserigaz doğalgaz dağıtım hizmetine hız kesmeden
devam ediyor; Kayseri’nin Büyükşehir mücavir alanından
sonra şimdide merkeze en yakın ilçelerden biri olan
Bünyan’a doğalgaz götürüyor.

“Yeşil ile Barışık, Mavi ile Dost, Temiz
Bir Kayseri İçin Doğalgazı Seçin”
sloganını benimseyen Kayserigaz,
temiz hava, temiz çevre için, temiz
yakıt doğalgazı bu defa da Bünyan ile
buluşturacak.
Güvenli ve profesyonel çalışmaları ile
Bünyan’da her bir caddenin, sokağın
ve hanenin etüt çalışmalarını titizlikle

yapan Kayserigaz, doğalgaz yatırım
çalışmalarına Mehmet Özcan Caddesi
üzerinden başladı. Şehir merkezine en
yakın ilçelerden biri olan ve yaklaşık
28 bin nüfusa sahip olan Bünyan’ın
altyapı çalışmaları tamamlandığında,
ilçeye doğalgaz şehrin doğu hattı
üzerinden sağlanacak.

KAYSERİGAZ’DAN KIŞ AYI ÖNCESİ HATIRLATMALAR

Kayserigaz, kış ayının
yaklaşmasıyla birlikte
artan zehirlenme
olaylarına karşı
abonelerini tedbir
almaları konusunda
uyardı.

Doğalgaz zehirsiz bir gazdır ancak
diğer tüm yakıtlarda olduğu
gibi yanma sonucu ortaya çıkan
karbonmonoksit gazı, önlemler
alınmadığında zehirlenmelere sebep
olabilir. Karbonmonoksit gazı renksiz,
kokusuz, yanıcı ve zehirli bir gazdır.
Vücuda solunum yolu ile girer ve
doğrudan kana karışarak oksijen
14

alımını engelleyerek zehirlenme
ve ölüme neden olabilir. Doğalgaz
kullanıcılarının üzücü durumlarla
karşılaşmamaları için rutin olarak
baca ve kombi bakımlarını yetkililere
yaptırmaları gerekiyor. Gerekli
bakım ve baca temizlik işlemlerinin
yapılmaması durumunda, gazın
yanmasıyla oluşan atık gazlar,

bacada yoğuşma oluşturur. Oluşan
yoğuşma sonucu baca içinde
biriken malzemeler bacanın
tıkanmasına yol açar ve atık gazların
dışarı atılamamasına neden olur.
Atılamayan gaz da haneye yayılarak
büyük tehlikelere yol açabilir.

KAYSERİGAZ INGAS’DA

11-12 Kasım tarihlerinde,
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi
ve Ticaret AŞ (İGDAŞ)
tarafından düzenlenen INGAS
6. Uluslararası Doğalgaz
Sempozyumu’na katılan
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri
Bölüm Yöneticisi Demet Koç
“Müşteri Ne İster?” konulu bir
konuşma yaptı.

“Doğalgaz Sektöründe Mükemmele
Yolculuk” temasından hareketle
düzenlenen 6. Uluslararası Doğalgaz
Sempozyumu’nda, çok sayıda yerli
ve yabancı iş adamları ile birlikte
enerji sektörüne yön veren sektör
temsilcileri, akademisyen, uzman
ve yöneticiler bir araya gelerek

bilgi ve birikimlerini paylaştılar.
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri
Bölüm Yöneticisi Demet Koç katıldığı
oturumda “Müşteri Ne İster” konulu
bilgilendirici bir konuşma yaptı. Koç,
konuşmasında müşteri hizmetleri
gözü ile mevcut müşteri analizlerini
yaparken, genel anlamda müşterinin

temel beklentilerinin ne olduğu,
beklentileri karşılanan müşterinin
müşteri sadakatinin de artacağını
vurguladı. Müşteri sadakatinin
arttırılması için gereken aksiyonların
doğru tespit edilerek zamanında
alınması gerekliliği hakkında bilgi
verdi.

KAYSERİGAZ’DAN BİR
KOLAYLIK DAHA

Kayserigaz’ ın hayata geçirdiği yeni uygulama ile
Kayserigaz aboneleri artık fatura sorgulama ve tahsilat
işlemlerini TC kimlik numaraları ile Akıllı Vezneler,
anlaşmalı bankalardan, PTT şubelerinden ve Gönder-Al
Ödeme Merkezlerinden yapabilecekler.

Yapmış olduğu pek çok yenilikle
hizmet kalitesini ve müşteri
memnuniyetini yükseltmeyi
hedefleyen Kayserigaz,
abonelerinin faturalarını
sorgulama ve tahsilat işlemlerini
hızlandırabilmek için T.C.
kimlik numaraları ile işlem

yapılabilmesini sağlayan yeni
uygulamasını hayata geçirdi. Bu
yeni uygulamayla Kayserigaz,
abonelerinin yanında hiçbir
belge, doküman, fatura
olmaksızın tahsilat işlemlerini
kolaylıkla tamamlayabilecekler.
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KAYSERİGAZ’DAN UÇAĞA
DOĞALGAZ!

Kayserigaz çevreci ve ekonomik
doğalgazı Kayseri’de konutlar,
işyerleri, arabalar, belediye
otobüslerinden sonra, Türkiye’de
bir ilke daha adını yazdırarak,
Airbus A300 tipi uçağa da
doğalgaz sağladı.

Kayserigaz, doğalgazı konutlarda, ticari işletmelerde
sağlamanın yanında, toplu taşıma araçlarında ve Acil
187 ekip otolarında kullandı. CNG’li araçları hem
çevreci oldukları hem de yakıt tasarrufu sağladıkları
için tercih ederek, 2013 yılında kullanmaya başlamıştı.
Kayserigaz Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip THY’nin

bünyesinde kullanılan Airbus A300 model yolcu uçağının,
uçuş ömrünü tamamlayıp emekliye ayrılmasından
sonra, Kayseri’ye taşınarak restorana dönüştürülen
uçağa doğalgaz sağladı. Uçak Restoran (Airbus Cafe)
Kayserigaz’ın gaz ihtiyacını karşıladığı en ilginç yerlerden
biri olma özelliğine de sahip.

KAYSERİGAZ’DAN YANGIN TATBİKATI

Kayserigaz ve Kayseri
Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye ekibinin işbirliği ile
Kayserigaz çalışanlarına
yangın bilgisi ve söndürme
eğitimi verilerek, yangın
tatbikatı yapıldı.

12 yıldır Kayseri’nin güvenli ve düzenli gaz arzını sağlayan
Kayserigaz, abonelerine gösterdiği önemi çalışanlarına
da aynı ölçüde göstermeye devam ediyor. İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Kurulu Kararları kapsamında eğitimlerinde sık
sık bir araya gelen Kayserigaz Ailesi, uygulamalı eğitimler
ile sahip olduğu teorik bilgisini pratiğe çeviriyor.
Kayserigaz’ın %10 hissedar sahibi Kayseri Büyükşehir
Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile
16

işbirliğine giden Kayserigaz, çalışanlarına yangın eğitimi ve
tatbikatı sundu. Kayserigaz Konferans Salonunda yangın
bilgisi ve söndürme eğitimi Kayserigaz çalışanlarının
yüksek katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen
eğitimde çalışanlara, yangınla mücadelenin nasıl yapılması
gerektiği, yangın tüplerinin çeşitleri, hangi yangın
türlerine nasıl müdahale edileceği ve hangi ekipmanların
kullanılacağı konusunda bilgi verilerek eğitimin teorik
kısmı tamamlandı.

DOĞALGAZ KAYSERİGAZ İLE

ERCİYES’İN ZİRVESİNDE

Kayserigaz Erciyes’te kış turizmcilerinin
ve turistlerin içini ısıtacak doğalgaz
hizmetini kullanıma sundu.
Kayserigaz, Erciyes Dağı’na doğalgaz
arzını sağlamak için Erciyes Dağı’nın
coğrafi ve jeolojik yapısına karşı ciddi
mücadele vererek, titizlikle planlanan
proje ile gerekli aşamaları başarıyla
tamamladı. Proje kapsamında,
Hisarcık’tan Erciyes Dağı zirvesine
kadar toplamda 24 km döşenen
doğalgaz hattı ile Kayseri’nin kış
turizmi doğalgazın konforuna ulaşmış
oldu.
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Erciyes’teki açılış törenine Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik ile birlikte ilçe belediye
başkanları ile kaymakamları, Erciyes
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Murat Cahid Cıngı ve Erciyes AŞ ekibi,
Erciyes Oteller Bölgesi’nde faaliyet
gösteren tüm işletmeciler, Kayserigaz
Yönetimi, Ulusal basın temsilcileri ve
Kayseri yerel basını yoğun bir katılım
sağladı.

Erciyes Dağı Oteller Bölgesi’nde
düzenlenen açılış töreninin
konuşmasını yapan Erciyes A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat
Cahid Cıngı, 2005 yılında Büyükşehir
belediyesinin başlatmış olduğu
dünyada ki en büyük projelerden biri
olan Erciyes Master Planı ile Erciyes
Dağı’nın çok farklı bir görünüme
kavuştuğunu dile getirdi.

Düzenlenen törende konuşma
yapan Kayserigaz Genel Müdürü
Hasan Yasir Bora ise, “Biz bu
çalışmaya başladığımızda bu kadar
zorlanacağımızı tahmin etmemiştik,
Erciyes’in hem iklim hem jeolojik
koşulları bizi oldukça zorladı. Ama
çalışma arkadaşlarımızın, profesyonel
ve gayretli çalışmaları neticesinde
başarılı bir çalışma gerçekleştirerek
tabir-i caizse zoru başararak,
doğalgazı Erciyes’in zirvesine
ulaştırdık. Artık bu bölgedeki tüm
oteller, tesisler doğalgazı kullanabilir.

Bugünden sonra vakit kaybetmeden
doğalgaz dönüşümü için gerekli
faaliyetleri, projelendirmeleri
yaparlarsa biz de hızlı bir şekilde
onların doğalgaz kullanımını hızlı bir
şekilde gerçekleştirmiş oluruz” dedi.
Törenin devamında, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, Erciyes Dağı’na doğalgazın
gelmesi ile Erciyes Kış Sporları
Merkezi’nin yeni bir değer kazandığını
vurguladı. Isınma amaçlı kullanılacak
doğalgazın son dönemlerde olmazsa
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olmazlar arasına girdiğini, Erciyes Kış Sporları Merkezi’ne
doğalgazın gelmesiyle yeni bir değer kazandığını dile
getirdi.
Yapılan açıklamaların ardından Kayserigaz Genel
Müdürü Hasan Yasir Bora ve Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ile birlikte
enerji sektörünün sembolü olan doğalgazlı meşaleleri
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yakarak, Erciyes Dağı’nın doğalgaza kavuşması kutlandı.
Kayserigaz, törene katılan tüm davetlilere yakılan ateş
başında Kayseri’nin olmazsa olmazı, sucuk ekmek
ikramında bulundu. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir
Bora törene katılan herkese tek tek teşekkürlerini sunarak,
yeni bir yatırım alanının daha faaliyete geçmesinin haklı
gururunu yaşadıklarını, yapılan çalışmaların şehrimize
hayırlı olması dileklerinde bulundu.

www.kayserigaz.com.tr

ŞEHİRLERİ
MARKA YAPAN
YAŞANABİLİR HAVA
KALİTESİDİR

Havanın içerisinde bulunan ve canlı yaşamı için gerekli olan gazların oranları;
insan nüfusunun artması ve doğaya aykırı şekilde hiçbir önlem almaksızın
gelişen endüstriyelleşme ile değişmiş ve bu da yüzlerce canlı türünün yok
olmasına, onlarca sebebi çözülemeyen ve tedavi edilemeyen hastalığa neden
olmuştur.
Kayserigaz, enerji sektörünün öncü firmalarından biri olarak gelecek nesillere
daha güzel bir dünya bırakmak için çaba göstermektedir. Kayserigaz, Kayseri
şehrini hava kalitesi ile de Türkiye’de marka şehirlerden biri haline getirmek,
Kayseri ilindeki vatandaşların uzun ömürlü ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine
katkıda bulunmak için çalışmaktadır.
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KAYSERİGAZ

ULUSLARARASI STEVIE ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI
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Dünyanın en saygın iş dünyası ödüllerinden biri
olan Stevie Ödülleri, Faaliyet Raporu dalında
Kayserigaz bronz ödüle layık görüldü.

B

u yıl 12.si düzenlenen,
dünyada kabul görmüş başarılı
kuruluşların ve yöneticilerinin
ödüllendirildiği Uluslararası Stevie
Ödülleri, her yıl uluslararası şirket ve
organizasyonların yıl içinde sergilemiş
oldukları performanslar ile sosyal
hayata olumlu yansımalarına göre
değerlendirilmektedir. Toplamda
4 ana kategoride verilen ödüller
dünyanın dört bir yanındaki üstün
kurumsal performansları ön plana
çıkarmaktadır. Bu yıl 60’dan
fazla ülkeden, 3bin 700’den fazla
kurum ve yöneticinin yarıştığı bu
yıl ki Stevie Ödülleri Kanada’nın
Toronto şehrinde, Ritz Carlton
Hotel’de düzenlenen ödül gecesinde
sahiplerine kavuştu.

vatandaşların da toplumun ayrılmaz
bir parçası olduğunu hatırlatmak ve
Kayserigaz faaliyetlerinin yalnızca
belirli bir grup tarafından değil
aynı zamanda görme engelliler
tarafından da biliniyor olmasını
sağlamak amacıyla böyle bir proje
gerçekleştirdiklerini belirten
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir
BORA, verilen emeğin uluslararası bir
ödül ile taçlandırılmasının mutluluk
verici olduğunu belirtti. Bu raporun
hazırlanmasında Kayserigaz Kurumsal
İletişim biriminin yoğun gayretleri
için öncelikle kendilerine ve diğer
çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini
dile getirdi. Kayserigaz Genel Müdürü
Hasan Yasir BORA, şirketimizin
ulusal düzeydeki başarılarına eklenen
uluslararası bir ödül kendilerinin
doğru yolda emin adımlarla
ilerlediklerinin bir kanıtı olduğunu,
toplum ihtiyaçlarını göz önünde tutan
çalışmalarına hız kesmeden devam
edeceklerini sözlerine ekledi.

da toplumun bir parçası olduğunu
hatırlatan Kayserigaz, çıkardığı bu
raporla sektörde ilk olma özelliğini de
taşımaktadır.
Yaptığı çevreci faaliyetlerle dikkatleri
her zaman üzerinde toplayan
Kayserigaz, yayınlamış olduğu 2014
yılı Faaliyet Raporu’nun tamamının
%100 geri dönüştürülebilir atık
kâğıtlardan üretilerek, raporun
hazırlanma aşamasında hiçbir ağacın
kesilmemesi ile doğaya verdiği önemi
bir kez daha kanıtlamıştır.
Kayserigaz’ın engelli vatandaşların da
yanında olduğunu bildirmek, engelli

Kayserigaz’ın 2014 yılı faaliyetlerinin
anlatıldığı “2014 Kayserigaz Faaliyet
Raporu” ‘nun sektörde bir ilke
imza atarak bu faaliyet raporunda
görme engelliler için de özel bir
alan ayırdıkları rapor, Kayserigaz’a
Uluslararası Stevie Ödülleri’nden
Bronz Ödül kazandırdı. Kayserigaz’ın
sosyal sorumluluk bilinciyle
geliştirdiği faaliyet raporu, tüm
raporun özet olarak hazırlanmış ve
Braille Alfabesi kullanılarak yazılmış
özel bir bölümü içermektedir.
Böylece, görme engelli vatandaşların
da Kayserigaz ve Kayserigaz’ın
faaliyetleri hakkında bilinçlenmesini
isteyen ve aynı zamanda onların
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DEVELİ
DOĞALGAZLA
BULUŞTU!
Kayseri’nin en büyük ilçesi Develi’ye, güvenilir ve çevreci doğalgazı ulaştıran
Kayserigaz, Erciyes’in gölgesinde yeşil havzalarla boylu boyunca uzanan Develi
ilçesinin temiz havasına doğalgaz ile katkı sağladı. 2015 yılının son büyük projesi
“Develi Doğalgaz Verme Töreni” organizasyonu ile Kayserigaz doğalgazı Develi
halkı ile buluşturdu.

K

ayserigaz ve Develi
Belediyesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen törene
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş,
Enerji Eski Bakanı Ak Parti
Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar ile birlikte ilçe belediye
başkanları ve kaymakamları katıldılar.
Develi Halkı’nın katılımıyla birlikte
Develi Cumhuriyet Meydanında
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düzenlenen görkemli törene basın
mensupları da yoğun ilgi gösterdiler.
Mehter takımının gösterisi
ile başlayan programın açılış
konuşmasını ev sahibi olarak
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora, Kayseri’nin en büyük
ilçesi olan Develi’yi doğalgaz ile
buluşturmanın haklı gururunu
yaşayarak konuşmasında; Sorumluluk
sahibi olduğumuz her bir alanı en
ince ayrıntısına kadar işliyor, çevre

dostu doğalgazı mümkün olduğunca
her haneye ulaştırmak için elimizden
gelen her şeyi yapıyoruz. Develi
projesi, Kayserigaz olarak en önemli
projelerimizden biri olarak bizler
için çok büyük önem taşıyor. 2014
yılında çalışmalarına başladığımız
projede yaklaşık bir yıl süren yoğun
çalışmalarımız neticesinde Erciyes’e
ulaşarak Kayseri’ye büyük değer katan
Master Projesinin bir parçası olan
Erciyes Oteller Bölgesi’ne doğalgaz
arzını sağladık. Daha sonra Erciyes’in

Develi Halkı’nın faydalanacağını dile
getirdi. Doğalgazın kullanılmasıyla,
Develi’nin daha sağlıklı ve daha temiz
hava kalitesine ulaşacağını sözlerine
ekledi.

zorlu jeolojik yapısına rağmen,
çalışmalarımızı büyük bir özveriyle
devam ederek Develi’ye doğalgazı
ulaştırmak için adeta zamanla
yarıştık. Kayserigaz Develi Ofis
Açılışı Programı’nda Develi Halkı’na
vermiş olduğumuz sözü tutarak 2015
yılı bitmeden doğalgazı Develi ile
buluşturduk. Bugüne kadar Develi
ilçe merkezinde 9 km çelik hat, 166
km polietilen hat, 9 adet vana grubu,
2 adet bölge istasyonu imalatı yapıldı.
Kayserigaz Ailesi olarak bugün büyük
bir başarıya ulaşmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. 2016 yılında da Develi

İlçesi’nde yatırımlara devam edeceğiz.
Doğalgazın Develi’ye ve Develi
Halkı’na hayırlı olmasını diliyoruz”
dedi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar, yıllardır bu hizmetin Develi’ye
gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini
belirterek doğalgazı ilçeleriyle
tanıştıran Kayserigaz’a teşekkürlerini
iletti. Değerli Develi halkının
doğalgazla buluşturulmasının
kendileri için çok büyük önem
taşıdığını, doğalgazın konforu ve
yaşamı kolaylaştıran avantajlarından

Törende Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Çelik, “Kayseri’mizin
yapılan çalışmalar ve atılan adımlar
neticesinde giderek daha modern
bir yaşama kavuştuğu günümüzde,
doğalgaz kullanan ilçelerin gün
geçtikçe artması mutluluk vericidir.
Bu bağlamda Kayserigaz’ın başarılı
yönetimine ve çalışma arkadaşlarına
teşekkür ediyoruz. İlimiz için bu
çalışmaların devam etmesi ve her
yere ulaştırılması için inşallah
desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.
Konuşmalar Enerji Eski Bakanı Ak
Parti Milletvekili Taner Yıldız ve
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ile
devam etti. Kayseri’de doğalgazın
her yere ulaştırılarak, her kesimin
kullanmasını, faydalanmasını
istediklerini, temiz hava kalitesine
ulaşmak için doğalgazın büyük önem
taşıdığını vurguladı. Develi’nin
de bu imkana kavuşması Kayseri
için büyük bir yatırım olduğunu,
benzer projelerin daima destekçisi
olduklarını sözlerine ekledi.
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Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın
konuşması ile devam eden
programda; “Dünya’da enerji sektörü
her geçen gün önem kazanarak, hızla
büyümektedir. Bununla birlikte birçok
ülkede olduğu gibi, bizim ülkemizin
de enerji ihtiyacı her geçen yıl artış
göstermektedir. Enerji alanında
yapılan yatırımlarla, ülkemiz enerji
sektöründe gelişerek ve büyüyerek
ülke ekonomisinde büyük pay sahibi
olmuştur. Bu duruma memleketimiz
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Kayseri’de ortak olarak, yoğun bir
çaba ile enerji sektörüne yapılan
büyük yatırımlarla, Kayseri’nin refahı
ve ekonomisi güçlendirilmiştir. Bu
alanda çalışan arkadaşlarımızı başarılı
projelerinden ve hizmetlerinden ötürü
kutluyorum” diyerek sözlerini bitirdi.
Açılış konuşmalarının ardından,
enerji sektörünün sembolü doğalgazlı
meşaleler Ekonomi Bakanı Mustafa
Elitaş, Enerji Eski Bakanı Ak Parti

Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora, Develi Belediye Başkanı
Mehmet Cabbar tarafından yakılarak
Develi’nin doğalgaza kavuşması
büyük bir mutlulukla kutlandı.
Program, katılımcılarla çektirilen
hatıra fotoğrafları ve katılımcılara kış
aylarının olmazsa olmaz içeceği salep
ikramı ile son buldu.

Zamana Karşı

Yarışıyoruz.
7 24
Kayserigaz Acil 187 Doğalgaz Arıza Müdahale Merkezi

7 gün 24 saat istenilen her anda olay mahalline en kısa sürede ulaşarak, Kayseri halkının doğalgaz
arızi bir durumla karşılaşmaması için tam zamanında, doğru müdahale ederek hizmet vermektedir.
Ayrıca Kayserigaz Acil Müdahale Ekipleri 2011 yılı içerisinde 5398 adet acil ihbara 11.7 dakika gibi yasal
mevzuatın belirlemiş olduğu süreden daha kısa bir sürede müdahale ederek haklı bir başarı elde etmiştir.

EWE’DEN STRATEJİK ADIM:

TÜRKİYE TELEKOM
PİYASASINA GİRİYOR

E

WE Turkey Holding, liderlik
vizyonu ve Türkiye’deki uzun
vadeli büyüme stratejisi
kapsamında kalıcı değerler yaratan
yatırımlar gerçekleştiriyor. Müşteri
odaklı yaklaşımı ve yenilikçi iş
modelleri ile hizmet ve başarı çıtasını
her geçen gün daha da yukarı taşıyor.
Böylelikle EWE Turkey Holding, EWE
AG’nin enerji ve telekomünikasyon
faaliyetlerinin yakınsamasına dayanan
vizyonunu ve Almanya’da başarılı
bir şekilde uyguladığı iş modelini
Türkiye’ye taşıma noktasında
ilk adımı atarak “Türkiye’nin
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Telekomünikasyon Uzmanı” iddiasıyla
alternatif sağlayıcılar arasında
öncü bir konuda olan Millenicom
Telekomünikasyon Hizmetleri
A.Ş.’nin hisselerinin tamamının
devralınmasına ilişkin sözleşmeyi
imzaladı. Hisse devri gerekli onayların
alınmasını müteakip önümüzdeki
günlerde gerçekleştirilecektir.
EWE Turkey Holding Genel
Müdürlerinden Bekir Sami Acar
gelişmelerden duyduğu memnuniyeti
dile getirerek “ EWE AG’nin 85 yıllık
köklü geçmişi, know-how’ı ve kurum

kültürünün desteğiyle Türkiye’de
büyümeye, gerçekleştirdiğimiz
yatırımlarla sektörümüzde öncü rol
üstlenmeye devam ediyoruz. Bireysel
ve kurumsal müşterilerine geniş
bir ürün portföyü üzerinden katma
değerli iletişim hizmetleri sunan
Millenicom’un bünyemize geçmesiyle
birlikte, gücümüzü artırarak ve hizmet
portföyümüzü genişleterek, yepyeni
başarılara birlikte imza atacağımıza
yürekten inanıyoruz. Bu gelişmenin
tüm Grup adına hayırlı olmasını
diliyoruz” dedi.
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BAY BRINKER’E
ANLAMLI VEDA

EWE AG Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevi sona eren
Dr. Werner Brinker için EWE
Türkiye, anlamlı bir veda
hazırladı.
Birkaç günlüğüne Türkiye’ye gelen
Bay Brinker’in ilk durağı İstanbul
oldu. EWE Turkey Holding ve EWE
Enerji yönetim ekibiyle Çırağan
Otel’de kahvaltıda buluşan Bay
Brinker, tüm Müdürlerle sohbet etme
fırsatı yakaladı. Sonrasında şehir
turu ile programına devam eden Bay
Brinker, İstanbul’un tarihi güzellikleri
ile buluştu. Şehir turundan sonra ise
ilk günkü programın son durağı EWE
Türkiye üst yönetim ekibi ile Boğaz
turu oldu.
Programın 2. günü İznik Belediye
Başkanı Osman Sargın’ı makamında
ziyaret ile başladı. İznik’i doğal gaza
kavuşturmaktan dolayı duydukları
memnuniyeti dile getirerek sözlerine
başlayan Bay Brinker “Doktora
tezimi tarihi su tedarik sistemleri
ile ilgili yaptım ve araştırma için
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Türkiye’ye de geldim. Bu sırada
İznik’i de ziyaret etme fırsatı yakalım.
Şimdi ise İznik’e doğal gaz getirdik.
Katkılarından dolayı yerel yönetime
teşekkür etmek istiyorum. Onların
desteği olmadan bunu başaramazdık.
Bizlerin de desteği her zaman devam
edecek.” dedi. Sonrasında İznik
Belediye Başkanı Osman Sargın,
EWE’nin İznik şehrine katkılarından
dolayı teşekkür ederek temiz bir
havaya kavuştuklarını vurguladı.
Görüşme sonunda ise Bay Brinker’i
şehre olan yakınlığından dolayı
Fahri İznikli ilan etti. Şehir gezinden
sonraki durak Bursagaz oldu. Tüm
çalışanlar Bay Brinker’i bina önünde
karşıladılar. Türkiye’de yaptıkları
yatırımın ne kadar doğru bir karar
olduğun belirten Bay Brinker “Zor
günlerden geçerek bugüne geldik.
Şimdi ise geleceğe doğru emin

adımlarla ilerliyoruz. Kısa sürede
büyük mesafeler kat ettik. Bunun
hep beraber başardık. Gelecekte
de beklentiler yüksek ancak bunu
başaracağınıza inancım tam” dedi.
Akşamki veda partisinde
konuşan EWE Turkey Holding
Genel Müdürlerinden Dr. Frank
Quante “Bay Brinker Türkiye
operasyonlarının mimarıdır.
Türkiye’nin geldiği bu noktada en
büyük başarı kendisine ait. Her
konuda bize inandı ve en büyük
destekçimiz oldu. Türkiye’deki
operasyonların gittikçe daha başarılı
olacağına dair sizlerin önünde
kendisine söz vermek istiyorum.” diye
sözlerini tamamladı. Konuşmaların
sonunda EWE Türkiye şirketleri Bay
Brinker’e hatıra amaçlı hediyelerini
takdim ettiler.
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MATTHIAS
BRUCKMANN
CEO KOLTUĞUNA
OTURDU
EWE AG’nin yönetimine
Matthias Brückmann atandı.
Grup yönetiminde uzun
yıllar hizmet verdikten sonra
emekliye ayrılan Dr. Werner
Brinker’in yerini alan 53
yaşındaki Brückmann, göreve
hemen başlayacak.

E

WE AG’nin yönetimine
Matthias Brückmann atandı.
Grup yönetiminde uzun yıllar
hizmet verdikten sonra emekliye
ayrılan Dr. Werner Brinker’in yerini
alan 53 yaşındaki Brückmann,
göreve hemen başlayacak. EWE
AG’nin Denetim Kurulu da,
Brückmann’ın Yönetim Kurulu’ndaki
görevini beş yıl daha uzatma kararı
aldı. 2013 yılından bu yana EWE’nin
Yönetim Kurulu’nda hizmet veren
Brückmann, bu süre zarfında
şirketin satışlarından sorumlu
olmasının yanı sıra, 2014 yılı
Ekim ayından bu yana da Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak
Grubun geleceğine ilişkin küresel

meselelerde söz sahibi isimlerden
biri. Brückmann konuya ilişkin
yaptığı açıklamada şöyle konuştu,
“Elbette aldığım bu güvenoyundan
ötürü büyük mutluluk duyuyorum.
Gelecekte grubumuzu bekleyen
görevlere ve mücadelelere yönelik
çalışmalarımı hız kesmeden
sürdüreceğim. Çalkantılı bir
dönemden geçmekte olan enerji
piyasalarının yarattığı zorluklara
göğüs gerebilmek için hem birey
olarak hem de şirket genelinde
işbirliği yapmamız ve önem taşıyan
konulara odaklanmamız gereken
bir noktadayız. Bu sebeple, değişme
ve yeni yollar deneme cesareti,
önümüzdeki dönemlerde hayati bir

önem taşımayı sürdürecek.” 1 Ekim
2015 tarihinde göreve başlayan
Michael Heidkamp’ın katılımıyla
birlikte, EWE Yönetim Kurulu şu
anda aşağıdaki isimlerden oluşuyor:
Matthias Brückmann (CEO),
Nikolaus Behr (İnsan Kaynakları ve
BT), Michael Heidkamp (Satışlar) ve
Ines Kolmsee (Teknoloji). Matthias
Brückmann ayrıca, görevi devralacak
uygun bir isim bulunana dek geçici
olarak Grubun finansmanından
sorumlu olmayı sürdürecek.
Matthias Brückmann EWE’ye
katılmadan önce, Mannheim
merkezli MVV Energie AG’nin
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapıyordu.
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ENERJİ
TÜKETİMİNİZ
5000 TEP VE
ÜZERİNDE Mİ?

Ü

lkemiz ekonomisinin düzenli
olarak büyümesine paralel
olarak enerji tüketimimiz
de her yıl artmaktadır. Petrol
ihtiyacımızın yaklaşık %89’unu ve
doğalgaz ihtiyacımızın %98,6’sini
ithal ettiğimiz gerçeği göz önünde
bulundurulduğunda enerji alanında
ne kadar dışarıya bağımlı olduğumuz
açıkça görülecektir. Ülkemizde
yapılan çalışmalar, sanayide en az
%20, binalarda en az %35 ve ulaşımda
en az %15 tasarruf potansiyellerine
sahip olduğumuzu göstermektedir.

• Toplam inşaat alanı 20.000
metrekarenin üzerinde olan hizmet
sektöründe faaliyet gösteren
binalarda

Üretimden tüketime her aşamada;
enerjinin etkin kullanılması,
enerji israfının önlenmesi, enerji
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki
yükünün hafifletilmesi ve çevrenin
korunması için enerji kaynaklarının
ve enerjinin kullanımında
verimliliğin artırılması amacını
taşıyan 02.05.2007 tarihli “Enerji
Verimliliği Kanunu” ve 27.10.2011
tarihli “Enerji Kaynaklarının Ve
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin
Artırılmasına Dair Yönetmelik” in,
Enerji Verimliliğini Arttırıcı Önlemler
kısmı 10. Maddesi “b” bendi uyarınca;

Ayrıca, 18/04/2007 tarihli ve 5627
sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
(EVD) uyarınca;

• Yıllık toplam enerji tüketimi
5.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel
işletmeler ile
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Dört yılda bir enerji etüdü
yaptırılmalıdır.
Bu kapsamda ilgili kuruluşlar
2015 yılı sonuna kadar enerji
etütlerini yaptırıp, Etüt raporlarının
ve belirlenen önlemlere ilişkin
uygulama planlarının birer
suretini Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğüne göndermelidir.

• Mevzuat hükümlerine uymayan
yetkilendirilmiş üniversiteler,
meslek odaları ve EVD’ler için;
yetki belgesi iptaline varan idari
yaptırımlar,
• Yetkilendirmeler, uygulamalar
ve destekler konularında istenen
bilgileri vermeyenler için; 2015
yılı itibarıyla 17.972 TL, yerinde
inceleme imkanı tanınmaması
halinde ise 89.875 TL idari para
cezası,
• Diğer konularda bilgi vermeyenler
için; 2015 yılı itibarıyla 895 TL idari
para cezası,

• Enerji yönetimi ile ilgili tedbirleri
uygulamayan, enerji yöneticisi
görevlendirmeyen ve enerji yönetim
birimi kurmayanlar için; 2015 yılı
itibarıyla 35.946 TL idari para cezası,
uygulanması öngörülmektedir.
Buna göre, işletmenizdeki enerji
verimliliği potansiyelini ortaya
çıkartmak ve bununla ilgili bir
aksiyon planına sahip olmak, aynı
zamanda yasal yükümlülüklerinizi
yerine getirmek adına yaptıracağınız
enerji etütleri için Enerji Verimliliği
Danışmanlık Şirketi (EVD) olarak
yetkilendirilen ve Sanayi ve Bina
alanında yetkili EVD şirketi olan
Enervis Enerji Servis A.Ş, destek
alabilirsiniz.
Almanya’nın dört büyük enerji
şirketinden biri olan ve sektöründe
85 yıllık tecrübesiyle EWE AG’nin
sahip olduğu Alman teknolojisi, kalite
anlayışı ve know-how’uyla sanayiden,
kamuya, küçük işletmelerden organize
sanayi bölgelerine kadar pek çok
sektörde, enerji verimliliği alanında
danışmanlık ve eğitim hizmeti veren
Enervis tarafından enerji etütlerinizi
yaptırarak hem enerji verimliliği
potansiyelinizi ortaya çıkartacak
hem de enerji maliyetlerinizi azaltma
yolunda önemli bir adım atmış
olacaksınız.
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DOSAB’da Enerji Verimliliği Startı Polyteks İle Verildi
Sanayide yoğun olarak kullanılan enerji, firmaların en
önemli maliyet kalemlerinden biri… Enerji tasarrufu,
ucuz enerji kullanmak için atılabilecek ilk ve en önemli
adım.
Enerji verimliliği alanında hizmet veren EWE Grubu
şirketi Enervis ve Demirtaş Organize Bölgesi’nin
yaptığı ortak çalışma ile bölge firmalarında enerji

verimliliğine dönük projeler uygulanacak. Konuyla ilgili
olarak DOSAB Konferans Salonu’nda yaz aylarında
yapılan sanayicilerin bilgilendirilmesi toplantısının
ardından harekete geçildi. Buna göre DOSAB’da yüksek
enerji tüketimi olan firmalar başta olmak üzere Bölge
Müdürlüğü gözetiminde enerji verimliliği projeleri
hayata geçiriliyor.

UCUZ ENERJİ İÇİN TASARRUF
Ersan Özsoy, sanayide yoğun olarak kullanılan
enerji, firmaların en önemli maliyet kalemlerinden
biri olduğunu belirterek, “Enerji tasarrufu, ucuz
enerji kullanmak için atılabilecek ilk ve en önemli
adım. Enerji verimliliği, sadece sanayi kuruluşlarının

rekabet gücünü arttırmakla kalmayıp, ülkemizin enerji
ithalatını azaltma yolunda da büyük katkı sağlayacaktır.
Dolayısıyla bu alanda yapılacak enerji verimliliği artırıcı
faaliyetler hem işverenlerin maliyetini, hem de enerji
ithalatımızı düşürecektir” dedi.

SANAYİDE POTANSİYEL YÜKSEK
Dr. Frank Quante de Enervis olarak enerji verimliliği,
yenilenebilir enerjiler, mesleki eğitim ve belgelendirme,
kalibrasyon alanlarında profesyonel hizmet verdiklerini
söyledi. Quante özetle şunları söyledi;
“Tekstil ve otomotiv firmalarındaki etütlerimiz,
sanayicinin enerjisini yüzde 45’lere varan oranda boşa
harcadığı sonucunu çıkartıyor. Ortalama yüzde 20’ler
düzeyinde enerji kazanç potansiyeli söz konusu…
Fabrikalardaki verimsizlik en fazla, atık ısının tekrar
değerlendirilmemesi ve basınçlı hava kayıpları gibi
sebeplerden kaynaklanıyor. Sanayi işletmelerinin son
3 yıla ait elektrik ve ısıl enerji tüketimleri ile üretim
verilerini inceleyerek buhar ve yakma sistemlerinden
iklimlendirmeye, aydınlatmadan elektrik ve otomasyon

sistemlerine kadar tüm alanlarda detaylı ölçüm ve
analizler yaptık. Tekstilde, atık ısının proseslerde
geri kazanılıp değerlendirilmemesi, yetersiz ya da
yanlış izolasyon ve verimsiz buhar sistemleri ile
otomotivde basınçlı hava kayıpları ve verimsiz soğutma
sistemlerinin enerji kaybına sebep olduğunu gördük.
Türkiye’de bu alanda gidilecek çok yol var. Almanya,
1977’lerdeki değerlerinin yüzde 90’ını bugün kazandı.
Ama bunun için bir nesil geçti. Okullardan itibaren,
toplumun tüm kesimlerinde, sanayide, konutta enerji
verimliliği konusu gündem olmalı. Bizim bu konuda
deneyimlerimiz oldukça fazla ve Türkiye’de başta
sanayide bu alanda hizmet veriyoruz.”

İLK İMZA POLYTEKS İLE
ATILDI
İlk sözleşme 19 Ekim 2015 Pazartesi günü DOSAB
Bölge Müdürlüğü’nde EWE Turkey Holding Genel
Müdürü ve Enervis Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Frank Quante ile Polyteks Genel Koordinatörü ve
DOSAB Enerji Komisyonu Başkanı Ersan Özsoy
tarafından imzalandı. Toplantıda Enervis AŞ Genel
Müdürü Osman Kipoğlu ve EWE yetkilileri ile
DOSAB Bölge Müdür Yardımcısı ve Elektrik Grup
Şefi Mustafa Ateş, DOSAB Doğalgaz ve Enerji
Verimliliği Grup Şefi Murat İspa da yer aldı.
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Dergimizin 12. Sayısında Türkiye’nin en büyük ikinci ekonomisine sahip
Kayseri’nin Hacılar İlçesi Belediye Başkanı Sayın Dr. Doğan EKİNCİ ile
yaptığımız röportajı siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Dr. Doğan EKİNCİ
HACILAR BELEDİYE BAŞKANI
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Erciyes Master Projesi
kapsamında proje Hacılar
Belediyesini nasıl etkileyecek?
Hacılar Belediye Başkanı Sayın
Dr. Doğan EKİNCİ ile yaptığımız
röportajda, kendisinin 23 yıldır
kayak yapan birisi olarak Erciyes
Master Projesi’ni çok önemsediğini
söyleyerek bizlerle Hacılar Belediyesi
ve Erciyes’e dair bilgiler paylaştı.
Erciyes Kayak Merkezi’ne 300 milyon
euroluk yatırım yapılarak önceki hali
ile kıyaslanamayacak şekilde derecede
değişim geçirmiştir. 13 adet mekanik
tesis, gondollar ve alttan ısıtmalı

teleferiklerle dünyanın çoğu yerinde
olmayan imkanlar Erciyes Kayak
Merkezi’nde sunulmaktadır. Tesisler
son teknoloji ve toplamda 200 km ye
yakın kayak pisti uzunluğuna sahiptir.
Bu sene uluslararası yarışmaların
yapılabileceği ve profesyonel
kayakçıların kullanabileceği pistler
yapılmıştır ve öyle ki tek pist
mesafesi olarak yaklaşık 10 km
uzunluğundadır.
Erciyes Master Projesi ile 21 otel ve
5.000 yatak kapasiteli sahip dünya
çapında bir kayak merkezi olması
ve buraya açılan kapılardan birinin

Hacılar ilçemizden geçmesinden
dolayı ilçe olarak bu avantajdan azami
derecede kültürel, sosyal ve ekonomik
anlamında istifade etmeye çalışıyoruz.
Doğalgazın Hacılar’a ulaşmasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
2015 yılı içinde 25 km hat planlaması
yapıldı. Ancak halkımızın doğalgaz
ihtiyaçlarını ve taleplerini bizlere
iletmesiyle ilave 10 km daha hat
çekilerek toplam hat uzunluğu 35
km’ye ulaşmıştır. Hemşerilerimiz
sağlanan doğalgaz hizmetinden
oldukça memnunlar. Çünkü ilçemiz
daha temiz bir havaya kavuşacak ve
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hemşerilerimiz kış aylarında daha
kolay ısınabilecekler. Bu konuda
emeği geçen herkese ve özellikle
Kayserigaz Ailesi’ne çok teşekkür
ediyoruz.
Bildiğiniz gibi, Kayseri’de kışlık, yazlık
evlere taşınma alışkanlığı vardır. Kış
aylarında Hacılar İlçemiz daha sakin
oluyordu. Doğalgazın bağ evlerine
ulaşmasıyla, artık kış aylarında da bağ
evlerinde konaklamalar devam ediyor.
Önümüzde ki yıllarda doğalgazın tüm
sokaklara ulaşması ile Hacılar ilçemiz
çok daha hareketli olacak, bu durum
bizim için de son derece mutluluk
verici.
Hacılar için gerçekleştirilecek
yeni projeler var mı?
Kentsel dönüşüm ve toplu konut
projemiz mevcut, bunları en kısa
zamanda halkımızın hizmetine
sunmayı istiyoruz. Proje kapsamında
Hacılar Meydanı etrafında hem toplu
konut hem kentsel dönüşüm amacıyla
130 dönümlük alan için, 2.000 konut
yapılmasını planlamaktayız.
Kardeş ilçe projesi ile Bosna Hersek’in
Hacişi ilçesi ile yazışmalarımız
kabul edilmiştir, protokol imzaları
atıldığında bu projemizde
gerçekleşmiş olacaktır. Proje
sonrasında, Bosna Hersek’te ilçemizle
aynı ismi taşıyan kardeş ilçemiz
olacak. Bu projeyi tarihsel, kültürel
bağlarımızın olması açısından oldukça
önemsiyoruz.

18 tanesi Kayseri firmalarından
oluşuyor. Bu firmaların da yarısı
yani 9 tanesi Hacılarlı firmalar
oluşturuyor. Öncelikle bunun verdiği
avantajla ilçemiz, Türkiye’de ki 860
ilçe arasından ekonomik anlamında
2. sırada yer alıyor. Türkiye’de borcu
olmayan nadir belediyelerden biridir.
Bu bizim için gurur verici.

hizmetine sunduk. Kültür Merkezi
bünyesinde, 450 kişilik konferans
salonu, sinema salonu, internet kafesi,
kütüphanesi, spor salonu ile her türlü
sportif, kültürel ve tiyatro faaliyetleri
yürütülmesini sağladık. Çok sıklıkla
tiyatro gösterimleri oluyor, halkımızın
yoğun katılımları ile keyifli zaman
geçiriyoruz.

Diğer taraftan Kayseri şehir
merkezine yakın olmamız, şehrin
sosyal, kültürel, inovatif anlamında
tüm gelişmeleri yakından takip
edebiliyoruz ve gerektiğinde bu
çalışmalara dahil olma şansına elde
edebiliyoruz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’de
Hacılar’a Gençlik Merkezi yapılması
için çalışmalarını sürdürmektedir.
İçerisinde yarı olimpik havuz, sauna,
bayanlar için sohbet salonu, spor
salonu ve bünyesinde de yaklaşık
900 kişilik düğün salonu hizmete
sunulacaktır. Böylelikle Hacılar
halkı şehir merkezine gitmeye gerek
duymadan düğünlerini burada
gerçekleştirebilecekler. Bu imkanlar
sosyal ve kültürel anlamda ilçemize ve
halkımıza katkı sağlamaktadır.

Hacılar’ın şehir merkezine
yakın olması ne gibi avantajlar
sağlıyor?

Hacılar’ da sosyal ve kültürel
anlamda hangi çalışmalar
yürütülmektedir?

Organize Sanayi Bölgesi’nin 2/5’si
Hacılar ilçe sınırlarımız içinde yer
alıyor. Türkiye’de ki ilk 500 firmanın

İlçemizde çeşitli etkinliklerin
yapılabileceği Kültür Merkezi
açılışını yaparak Hacılar Halkı’nın
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Hacılar Belediye Başkanı olarak
pek çok yurtdışı gezilerine ve
davetlerine katılma şansınız
oluyor, kendinize örnek
aldığınız bir yurtdışı belediyesi
var mıdır?
Evet, belediye başkanlığım öncesinde
de, belediye başkanlığım süresi
içinde de pek çok ülke görme şansım
oldu. Gidip gördüğümüz yerlerden
ilçemize neyi örnek alabiliriz diye
de düşünüyoruz. Benim yurtdışında
ilk dikkatimi çeken, ilçelerin
oldukça yeşil alana sahip olması
ve ağaçlandırma faaliyetlerine
önem vermeleri oldu. Bizde Hacılar
Belediyesi olarak, halkımıza

yeşil ve temiz bir çevre sağlamak
üzere, ağaçlandırma ve temizlik
faaliyetlerine önem veriyoruz. Bu
anlamda doğalgazın kullanılmasını ve
yaygınlaşmasını, temiz havaya ulaşma
noktasında oldukça önemsiyoruz.
Yine bahsettiğim gibi yurtdışında
kayak merkezlerinde pek çok defa
bulunma şansım oldu. Oralarda
görmüş olduğumuz dağ evleri,

kafeteryalar, dinlenme alanları,
yöresel alışveriş merkezlerini ilçemize
uygulamaya çalışıyoruz. Pistlerimizin
iyileştirilmesi ve inovatif çalışmaları
şehrimize ve ilçemize katma değer
sağlaması açısından örnek alıyoruz
ve uyguluyoruz. Kısacası gidip
gördüğümüz her ülkeden, her
şehirden ilçemize ne katabiliriz
gözlemiyle hareket ediyoruz.
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Elektonik Posta Kutunuzdaki
Milyon Dolarlık Masallar
Bilgisayar güvenliği şirketi Kaspersky
Lab’in raporuna göre dünya genelinde
100’den fazla banka ve mali kurum
‘siber hırsızlık’ mağduru oldu. Şirketin
2013 yılından bu yana yürüttüğü
araştırma sonucunda siber saldırı
yöntemiyle yapılan hırsızlıkta yaklaşık
1 milyar dolar çalındı.
Peki, zafiyet bugün mü gündeme
geldi? Daha önce hiç yok muydu? Jül
Sezar neden devlet haberleşmesinde
şifreleme gereği hissetmişti? İnsanlar
çok eski zamanlardan günümüze
önemli bilgileri şifreleyerek iletme
gereksinimi duymuşlardır. Öyle ki
Sezar iletilecek mesajları kölenin
saçlarını kazıyıp kafasına yazar,
saçları uzayınca mesajı gönderilmeleri
gereken yere gönderir. Hatta güvenlik
konusunda bu yöntemi de yeterli
bulmayan Sezar, alfabede ki harflerin
kaydırılmasıyla elde edilen şifreli yazı
dilini kullanırdı. Geçmişte kullanılan
diğer bir yöntemde iletilecek
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mesaj tahta üzerine yazılır, mumla
kaplanarak gizlenir. Alıcı gönderilen
tahtada mumu eriterek gerekli mesaja
erişirdi.

15 Milyon Dolarlık Mirastan
‘’Yüzde 50 Pay’’ Ne Dersiniz?
İngilizce yazılan dolandırıcılık amaçlı
bir e-postada, kendisini İspanya’daki
bir şirkette uzman ve ortak olarak
tanıtan kişinin ağzından şu ifadelere
yer verildi: ‘’Sizinle Barcelona
Otobanında karısı ve iki evlatlığıyla
kaza yapan bir müşterimle ilgili
bilgi almak için yazışıyorum. Bu
kişi sizinle aynı ülke vatandaşlığını
paylaşmaktadır. Ölmeden önce
müşterim bana, kendisine herhangi
bir şey olursa aile üyeleri ve
akrabalarına verilmek üzere 15
milyon dolar emanet etti. Biyolojik
çocuğu olmadığı, hiçbir akrabasına
ulaşılamadığı ve en önemlisi de yazılı
bir vasiyeti olmadığı için bu para
gerekli yerlere teslim edilemedi. Bu
para 4 ay içinde herhangi bir şekilde

talep edilmezse, İspanya Hükümeti
paraya el koyacaktır. Dolayısıyla
sizden isteğim, müşterimle herhangi
bir akrabalık bağınız varsa lütfen
bizimle bütün bilgilerinizi içerecek
şekilde irtibata geçiniz. Akrabalık
ilişkinizi kanıtlayabilirseniz, bu
meblağın yüzde 50’si size, yüzde 40’ı
bana, yüzde 10’u da hayır kurumlarına
verilecektir. Sizi temin ederiz ki,
hiçbir şekilde risk altında değilsiniz
ve tüm işlemler yasal yollardan
gerçekleştirilecektir. Sizden en kısa
zamanda haber bekliyorum.’’
Mektuplarla başlayıp, teknolojinin
açtığı yoldan ilerleyerek bilgisayar,
telefon, e-posta mesajlarını da
yayılma aracı olarak kullanan
dolandırıcılık türünün günümüzde
rastlayabileceğiniz binlerce farklı
çeşidi mevcut. Gönderenler değişiyor,
hikâyeler değişiyor, transfer edilecek
rakamlar ve komisyonlar değişiyor
ama amaç her zaman aynı: Kolay
yoldan zengin olma hayaliyle
döndürülen başınızın durmasına fırsat

vermeden sizden mümkün olduğunca
para koparmak ve gözünüz açılmaya
başladığında ortalıktan sonsuza dek
kaybolmak. Tıpkı güzel başlayan, ama
sonu iyi bitmeyen bir masal gibi.
Bireyler olarak bizler günlük hayatta
teknolojiyle harmanladığımız bilgiyi;
iletişim ve yaşam damarlarımız olarak
kullanmaktayız. Öyle ki mutfak, salon,
hastane, araç ve sayamadığımız birçok
platformda. Nefesimiz kadar yanı
başımızdadır. Elimizden düşmez,
onunla yatar onunla kalkarız. Onların
yokluğuna katlanamayız, yeter ki
bitmeyedursun şarjları bunun için
yedek piller bulundururuz. Zira
mutluluğumuzu bozan etkendir
biten şarjlar. Yerimizi (Check-In’ler),
doğru yolumuzu (GPS), anıları ve
fotoğrafları gösterendir o.
Bireyler kadar olduğu gibi kurum ve
kuruluşlar içinde vazgeçilmez olan
bilgi; rekabette üstünlük sağlayan
kritik öneme sahip kurumsal
kaynak olarak görülmektedir.
Kurumsal açıdan ihtiyaç duyulduğu
anda erişilemeyen bilginin hiçbir
değeri yoktur. Bir başka ifade

ile bilgi ulaşılabildiği oranda
değerlidir ve ulaşılamayan bilgi
sizin değildir. Bilgi stratejileri ve
bunları yönetecek uygun yöntemleri
olmayan kurumlar; güvenlik,
operasyonel ve diğer her türlü iş
süreçlerinin yönetimi açısından da
ciddi sıkıntılar, maddi ve manevi
kayıplarla yüzleşmektedir. Bunların
geri kazanılması, yitirilmemesi için
alınacak önlemlerden her zaman daha
pahalı ve zahmetlidir. Dolayısı ile
gelişen teknolojilerle bilgi farkındalığı
ve yönetimi önce ihtiyaç sonra
zorunluluk haline getirmiştir.

Bir Zincir En Zayıf Halkası
Kadar Sağlamdır
Tüm bunların sonucu; birey ve
kuruluşlar aktivite de verimlilik
nedeniyle fiziksel varlıklarını
sanal ortamda bulundurma gereği
hissetmişlerdir. Varlık derecesinin
artmasıyla sanal dünyayı tehdit eden
risklerinde irdelenmesi ve önlem
alınması zorunlu hale gelmiştir.
Altı çizilmesi gereken nokta; bilişim
toplumu haline gelinmesine rağmen
risklere karşı korunmanın yolu

bilişime çok para harcamak ve
güvenlik teknolojilerini daha sık
kullanmaktan ziyade, önce insanların
bilinçlenmesi ve doğru güvenlik
çözümlerinin ve stratejilerinin
doğru yerde, doğru zamanda
kullanılmasından geçmektedir. Çünkü
günlük hata sürecimizde zincirin en
zayıf halkası daima insan faktörüdür.
Unutulmamalıdır ki “Bir zincir
en zayıf halkası kadar sağlamdır.”
Hataların azaltılmasında ki en büyük
faydada bilinç olacaktır. Kötü niyetli
olmanız şart değil. Belki de sadece
deneme amacı ile “paylaşımları kıran
programları”, “port taraması yapan
programları” kullandınız. Farkında
bile olmadan bilgi güvenliği açıklığı
oluşturabiliyor olabilirsiniz. Bu
nedenle bilinçli kullanıcılar olmamız
şart olduğu gibi, çevremizdeki
kişilerin de bilinçli kullanıcılar olması
için üstümüze düşeni yapmalıyız.

En Emniyetli Bilgisayar?
Kapalı Olandır(!)
Peki şuna ne dersiniz?: Art niyetli
bir kişi ofise gidip bilgisayarı açması
için birini ikna edebilir. Bu örnek
gösteriyor ki önlem kaçınılmazdır.
• Bilgisayar tablet vb. kişisel bilgileri
içeren elektronik donanımlara açılışa
ait şifre özelliğini etkinleştirin.
Unutmayın her zaman fiziksel
güvenlik sağlayamayabilirsiniz.
• Bilgisayar ve mobil cihazınızı
kullanmadığınız zamanlarda kapatın
veya kilitleyin. Ekran koruyucusuna
şifre koyun ve kullandığınız şifrelerin
farklı olmasına dikkat edin.
• Kaybetmeniz veya çalınma
ihtimalini hesaba katarak dizüstü
bilgisayarınızdaki (veya USB flash
sürücüdeki) verilere şifreleme ve
yedekleme uygulayın.
• Bilgisayarda bulunan programların
lisanslı ve güncel olmasını sağlayın.
• İnternette hassas bilgilerinizi
girmeden önce web sayfasının güvenli
olduğuna dair işaretleri kontrol
edin; https ve altındaki kapalı kilit
simgesine dikkat edin.
•Bir e-posta veya anlık mesaj talebine
yanıt olarak kritik bilgiler vermekten
kaçının.
• Göndereni tanıyor olsanız bile
kuşkulandığınız bir e-posta/anlık
mesaj ekleri veya bağlantıları
tıklamadan önce düşünün; bunlar
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sahte olabilir. Gönderenden mesajın
gerçek olduğunu onaylatın veya adresi
kendiniz girerek resmi web sitesini
ziyaret edin.
• Güvenilirliği hakkında hiçbir
şüphe bulunmayan internet sayfaları
dışındaki internet adreslerinden
herhangi bir dosya indirmeyin.
İnternet üzerindeki insanı cezbeden
“1.000.000 uncu şanslı kişisiniz”,
“bizden hediye kazandınız”,
“Amerika’ya gitme şansı” gibi ekranlar
kuşkulanmanız gereken eklentilerdir.
• USB belleğinizi takacağınız
bilgisayarın güvenilir olduğundan
emin olun.

Kayserigaz ve Bilgi Güvenliği
Bilginin teknoloji ile buluşması
dünyanın sahip olduğu en büyük
mucizelerden biri. Günümüzde, her
türlü bilgiyi oluşturmak ve bu bilgilere
saniyeler içinde ulaşmak, teknolojinin
bize sunmuş olduğu nimetlerden
yalnızca bir kaçı. Bilgi ve teknolojiyi
kesintisiz bir hizmetle Kayserigaz’ın
kullanımına sunan Kayserigaz Bilgi
Teknolojileri , son teknoloji alt yapısı
ile Kayserigaz’ın ihtiyaç duyduğu
bilgiyi her daim hızlı ve sorunsuz
muhafaza eder. Müşteri memnuniyeti
odaklı hizmet anlayışı ile çalışan,
sunmuş olduğu hizmet kalitesini
sürekli artırarak hızlı ve çözüm
odaklı hizmet sağlamayı ilke edinmiş
olan Kayserigaz Bilgi Teknolojileri,
penetrasyon testleri ve denetimlerle
bilgi güvenliği konusunda
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oluşabilecek açıklıkları sürekli kontrol
altında tutmaktadır.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi Kayserigaz’ ın “ Sektörüne
ve tüm paydaşlarına ilham veren
marka olmak” vizyonuna bağlı
olarak; Kayserigaz’ a ait tüm
bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve
erişilebilirliğini sağlamaktadır. Risk
yönetimi ile iş süreçlerinde fırsatları
çıkarıp değerlendirerek iyileştirmeler
yapmakta, yasalar ve sözleşme
şartlarına tam uyum sağlamakta,
müşteri odaklı hizmet anlayışı ile
ileri teknolojiyi de kullanarak bilgi
teknolojileri alanında değişimi
yönlendirmekte ve tüm Kayserigaz
çalışanlarının bilgi güvenliği

yönetim sistemine tam katılımını
sağlamaktadır. Bu doğrultuda
yürütülen Bilgi Güvenliği farkındalık
çalışmaları ile hem Kayserigaz hem
de çalışanların şahsi bilgilerini
korumalarını sağlamaktadır. Ayrıca
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Kayserigaz’ da 2009 yılında ISO
27001:2005 standardına uygun olarak
kurulmuş 2015 Eylül ayında ISO
27001:2013 versiyonuna geçilmiştir.

Sıra Size de Gelmeden
Önleminizi Alın!
Haber manşetleri “Akıl almaz
Sanal Dolandırıcılık !”, “Kredi
Kartında Büyük Vurgun” “1 Milyon
Kullanıcının Banka Hesapları Ele

Geçirildi!“ başlıklarıyla dolmaya
başladı, durum gösteriyor siber
saldırılar bizden çokta uzak
değiller. Bu saldırılar teknik
boyutta olabileceği gibi güvenlik
konusunda en zayıf halka olan
insan faktörüne yönelmektedir.
Teknik olarak ne kadar önlem
alınırsa alınsın, bilinçsiz bir
kullanıcının bulunduğu ortamda
güvenlik sağlamak pek kolay
olmayacaktır. Kişiyi etkileme ve
ikna yöntemlerinden faydalanarak
normal koşullarda bireylerin
gizlemeleri / paylaşmamaları
gereken bilgileri ele geçirme eylemi
saldırganların asıl hedefidir. Peki,
nedir saldırganların izledikleri
yöntemler;

Sahte senaryolar
uydurmak Hangisi daha
inandırıcı?
• “Ben bilgi teknolojilerinde yeni
çalışmaya başladım. Biriminizde
yürütülen projeler hakkında bir
kaç sorum olacaktı.”
• “Ben bilgi işlemde yeni çalışmaya
başladım, ____ Bey şu anda
____ Bey ile bir toplantıda fakat
toplantıya girerken tamamlamamı
istediği bir rapor oldu. Bu rapora
eklemem gereken ve biriminizde
yürütülen projeler konusunda
sizin bana yardımcı olabileceğinizi
söyledi.”
Yukarıda görüldüğü gibi boşluk
olarak gösterilen yerlerde
kullanılabilecek gerçek kişi isimleri
ifadeyi daha inandırıcı kılıyor.
Bu bilgiler yardımcı olmak adına
paylaşılmış masum ve zararsız
bilgiler olabilir. Örneğin bir kişi
yanlış numara çevirmiş gibi sizi
arayıp bilgisayarı ile ilgili bir
problemi danışabilir ve daha sonra
da sizi rahatsız ettiği için özür
dileyip bilgi teknolojilerde kimi
ya da kimleri araması gerektiğini
sorabilir. Sizden öğrendiği bu
masum bilgi ile de yukarıdaki gibi
ifadelerle başka bir birimdeki kişiyi
daha kritik bilgileri almak için ikna
ediyor olabilir.

Güvenilir bir kaynak
olduğuna ikna etmek
Son zamanlarda oltalama olarak
ünlenmiş bu yöntem, genellikle

e-posta üzerinden ilerleyen bir saldırı
yöntemidir. Saldırgan, amacına
ulaşmak için saldırılanı güvenilir
ya da doğruluğu sorgulanamaz
bir kaynaktan geldiğine inandırır.
Örneğin saldırgan yolladığı iletinin
bir bankanın bilgi işlem bölümünden
geldiğine ikna etmek isterse,
aynı bankanın önceden yolladığı
iletilerdeki biçemi şablon olarak
alabilir ve iletiden dışarıya giden
bağlantıları kötü niyetli bir sayfaya
yönlendirebilir.

Güvenilir bilgi karşılığında
yardım, para, eşantiyon,
hediye, … Önermek
Bedava indirilebilen yazılımlar!
Son derece cazip değil mi? Çok
ucuz veya bedava şeylere duyulan
heves gibi içeriği cazip gelen, merak
uyandıran e-posta ekleri de sıkça
kullanılmaktadır. Burada saldırılan
sonunda karlı çıkacağı bir senaryoya
ikna edilir. Örneğin hediyeli bir anket
içinde şifresi ya da kişisel bilgileri
sorulabilir, ya da şifresini söylemesi
durumunda o sırada sistemle
ilgili yaşadığı sorunun çözüleceği
vaadedilebilir.

Güven kazanarak bilgi
edinmek
Bir sorununuz var ve size yardım
etmek isteyen birisi var. Bu yardım
teklifini reddeder miydiniz? İşin
doğrusu; reddetmekle kalmaz,
saldırgana minnettar bile

kalabilirsiniz. Oysa sorunun
kaynağı saldırgan da olabilir. Önce
problem yaratıp, sonra da yardımcı
olmayı teklif etmek saldırganların
sıklıkla uyguladıkları bir yöntemdir.
Saldırganın hedefine, iş dışında
ya da iş sırasında güvenini
sağlayacak şekilde iletişime geçip
ikna ederek bilgi vermesine ya da
istediğini yaptırmasına dayanan
bir yöntemdir. Saldırgan kuruma
sağlayıcı olarak yaklaşıp erişim
hakkı olan personelle güvene
dayanan arkadaşlık kurma
yoluna gidebilir, iş dışında oluşan
ilişkileri suiistimal edebilir, ya
da saldırılanla ortak ilgileri ve
beğenileri paylaşıyor izlenimi
vererek güven sağlayabilir.
Tolga Börekçi
Kaynaklar:
Yavanoğlu U., Sağıroğlu Ş., “Sosyal Ağlar
ve Bilgi Güvenliği”, 4. Uluslararası Bilgi
Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara,
Türkiye, 6-8 Mayıs 2010.
Mehtap Çetinkaya “Kurumlarda Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Uygulanması”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Bilişim Dergisi
Eminağaoğlu M. , Gökşen Y. “Bilgi Güvenliği
Nedir, Ne değildir, Türkiye’de Bilgi Güvenliği
Sorunları ve Çözüm Önerileri” Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Cilt:11 Sayı:4
Zaim, H. (2005). Bilginin artan önemi ve
bilgi yönetimi. İstanbul: İşaret yay.
http://www.bilgimikoruyorum.org.tr/
http://www.bbc.com
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DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI

Çevreci ve ekonomik yakıt olan doğalgazın kullanımında,
alınacak tedbirler ile hayati boyutlara varabilecek
kazaların önüne geçmemiz mümkün.
Doğalgaz kullanılan yerlerde
zehirlenmelerin genel sebebi; tam
yanmanın sağlanamamasından
dolayı ortaya çıkan karbonmonoksit
gazıdır. Doğalgaz kimyasal özellikleri
nedeniyle zehirli değildir. Ancak
hafif bir gaz olduğundan tesisatta
meydana gelen bir kaçak sonrası
kapalı alanlarda yukarıda birikir. Çok
miktarda birikme yapması ortamdaki
oksijenin azalmasına sebep olarak
boğulmaya neden olabilir. Doğalgaz
doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde
tehlikeli değildir. Doğalgazı doğru ve
güvenli kullanabilmek için aşağıdaki
uyarılar dikkate alınmalıdır.
• Doğalgaz tesisatlarının yetkili
kişiler tarafından kontrol edilmesi
gerekmektedir, tesisatlar yetkisiz
kişilere müdahale ettirilmemelidir.
• Doğalgaz tesisatlarının bakım ve
kontrollerinin kışa girmeden önce
düzenli olarak yapılması gereklidir.
• Yılda bir kez kombilerin bakımı
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yetkili servislerce yapılmalıdır.
• Bacaların ve kombi bağlantılarının
tam yapıldığından emin olunmalıdır.
• Tesisatın bulunduğu ortama hava
giriş çıkışını sağlayan menfezler
daima açık tutulmalıdır.
• Ocakların temizliği yapılırken, ocağı
doğalgaz tesisatına bağlayan bağlantı
elemanının esnek olması dolayısıyla
hareket ettirirken dikkat edilmelidir,
fazla hareket ettirilmemelidir.
Sızdırmazlık özelliğinin, sürekli olarak
kontrol edilmesi unutulmamalıdır.
• Bacalı cihazların (soba- şofbenkombi) bulunduğu alanlarda mutlaka
karbonmonoksit alarm cihazı
bulunmalıdır.
• Ocağın bulunduğu yerlere gaz alarm
ciazı takılmalıdır.
• Bacalı kombi ve şofbenin fleks
bağlantıları, standartlara uygun
paslanmaz çelik flekslerden olmalıdır.

• Baca bağlantı kısımlarının
sızdırmazlıkları sağlanmalıdır.
• Doğalgaz tesisatları açık, görünür ve
ulaşılabilir yerlerde olmalıdır.
• Mutfakta bulunan şofben veya
kombi bacasına kesinlikle aspiratör
bacası bağlanmamalıdır.
• Bacalı cihazlar kesinlikle banyo ve
tuvalete yerleştirilmemelidir.
• Kış ayına girmeden önce yılda bir
kez yetkili kişilerce baca temizliği
yapılmalıdır.
• Rüzgarlı havalarda atık gazın geri
tepmesine karşı mutlaka uygun baca
şapkası kullanılmalıdır.
Güvenli doğalgaz kullanımı için
doğalgaz kullanıcılarının, yukarıda
belirtilen hususlara mutlaka dikkat
etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde
üzücü durumlarla karşı karşıya
kalınabilir.

Geçmişiyle örnek
Geleceğiyle öncü
şirket;

Kayserigaz
Kayserigaz, 10 yıllık gelişim süreci içerisinde
imzasını attığı sayısız başarılarla birçok şirkete
model olurken, gelecek yıllara ait yatırım planlarıyla
sektörde öncü şirket olma imajını da koruyor.
Kayserigaz, hızla gelişen tecrübesi, yaygın son
teknoloji ağı ve yenilikçi çalışmalarıyla, enerji
sektöründe yıldızı kısa zamanda parlayan şirketler
arasında yer alıyor.

www.kayserigaz.com.tr
www.facebook.com/kayserigaz

www.twitter.com/kayserigaz
www.dolgi.com.tr

DOĞALGAZ KAÇAĞI
OLDUĞUNDA NELER
YAPILMALI?
Kayserigaz, doğalgaz kaçağı olduğunda veya böyle bir durumdan
şüphelenildiğinde, nelerin yapılması gerektiği ile ilgili abonelerine
uyarılarda bulundu.
Doğalgaz kullanımı şehrimizde
oldukça yaygındır. Doğalgaz
tüketici için hayatı kolaylaştıran,
konforlu, çevreci ve ekonomik
bir yakıttır. Ancak dikkat
edilmediğinde zararlı olabilir.
Olası bir gaz kaçağı istenmeyen
durumlara neden olabilir. Doğalgaz
kokusuz bir gazdır ancak fark
edilebilmesi için içerisine çürük
sarımsak kokusuna benzer bir koku
ile kokulandırılmıştır. Gaz kokusu
hissedildiğinde nelerin yapılması
gerektiği ile ilgili küçük ama hayati
uyarılar şöyle sıralanabilir;
• Gaz kokusu duyarsanız ilk
yapmanız gereken ortamı
havalandırmaktır. Çünkü gaz
birikerek ortamın oksijensiz
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kalmasına yol açar ve bu da
oksijensiz ortamda boğulmaya sebep
olabilir.
• Yetkili kişilerin müdahalesi için
7/24 hizmet veren 187 Doğalgaz
Acil Hattı aranmalı ve ekipler
gelmeden gaz kaçağı olan ortamda
bulunulmamalıdır.
• Evin ya da işyerinin ana doğalgaz
vanası kapatılmalıdır.
• Kaçağın olduğu ortamda kimse
bulunmamalı, ortam terkedilmelidir.
• Arızanın giderilmesi için yetkisiz
müdahalede bulunulmamalıdır.
• Elektrikli eşyalar ve elektrikli
düğmeler kullanılmamalıdır, prize
takılıp çıkarılmamalıdır. Çünkü

en ufak bir kıvılcım olası bir
patlamaya neden olabilir.
• Ortamda cep telefonu ve benzer
eşyalar kullanılmamalıdır,
ortamda bulunan diğer kişilerinde
kullanması engellenmelidir.
• Sigara içilmemeli ve ateş
yakılmamalıdır.
• Ekibin müdahalesinden
sonra, kaçağa sebep olan cihaz
varsa yetkili servisine kontrol
ettirilmelidir.
Doğalgaz kaçağı meydana
geldiğinde alınacak bu hayati
önlemlerle can güvenliğinizi
sağlayabilir, olası bir tehlikeyi
önleyebilirsiniz.

Kayserigaz,
çevreyi koruma bilincini ve doğaya karşı
duyarlılığını “Yeşil İle Barışık, Mavi İle Dost, Temiz
Bir Kayseri İçin” sloganıyla Kayseri’ye merhaba dediği
ilk günden itibaren sürdürmüştür. En ekonomik, en çevreci
ve en verimli yakıt olan doğalgazı tüm Kayseri’ye ulaştıran
Kayserigaz, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın daha mutlu
ve sağlıklı bir çevrede yetişmeleri için çalışmalarına yön vermektedir.

DAHA TEMİZ VE DAHA SAĞLIKLI YARINLAR İÇİN DOĞALGAZ KULLANALIM!

KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM
PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Yeni Mah. M.Kemal Paşa Bulv. 5.Cad. No:61
38090 Kocasinan / KAYSERİ
TEL: 0352 207 20 00 FAX: 0352 207 20 05
www.kayserigaz.com.tr

KIŞA
GİRERKEN
BACALARA
DİKKAT!

Bacalar yaşadığımız binaların solunum
yollarıdır. Nasıl insanlar soludukları
havayı solunum yolları vasıtasıyla
vücuttan uzaklaştırıyorlarsa bacalarda
yaktığımız yakıtlardan çıkan zehirli
baca gazlarını emniyetli bir şekilde
binadan uzaklaştıran sistemlerdir.
Eğer sağlıklı yaşamak istiyorsak
bacalarımız doğru bir şekilde
çalışmalıdır. Bu konuda Kayserigaz
olarak önerilerimiz aşağıda verilmiştir.
1-BACA BAKIMLARI DÜZENLİ
OLARAK YAPTIRILMALIDIR
Kışa girerken bacalar mutlaka
bakımdan geçirilmelidir. Baca
bakımı sadece baca temizliği olarak
algılanmamalıdır. Baca bakımı baca
sisteminin bakımıdır. Baca sistemi
yakıcı cihazı ve havalandırmaları da
içeren genel bir bakımdır.
• Bacalar en az yılda bir defa
temizlenmelidir.
• Baca bağlantı boruları kontrol
edilmeli; delik, eski, deformasyona
uğramış borular mutlaka standartlara
uygun yenileri ile değiştirilmelidir.

doğal çekişle çalışarak atık gazları
dışarı atarlar. Aspiratörler ise bir
fan yardımıyla havayı ileterek dışarı
atarlar. İkisinin aynı anda çalışması
ile zehirli atık gazlar baca içinde geri
tepme yapabilir ve zehirlenmelere
neden olabilir. Bu nedenle mutfaklarda
kullandığımız kombi ve şofbenler,
mutfak aspiratörleri ile aynı bacaya
bağlanmamalıdır.
3-HAVALANDIRMALAR KESİNLİKLE
KAPATILMAMALIDIR
Yanmanın üç bileşeninden biri
oksijendir. Bu üç bileşenden birisi
olmazsa veya eksik olursa tam yanma
olamaz. Bacalı cihazların bulunduğu
odalarda mutlaka yanma için gerekli
oksijeni sağlayacak havalandırma
olmalıdır. Yani pencerelerimizde
menfez bulunmalıdır. Eğer
havalandırmalar yani menfezler
kapatılırsa veya hiç hava yoksa oda
içindeki oksijen yanarak tüketilir ve bir
süre sonra yanma için yeterli oksijen
kalmaz.

• Kombi ve şofbenlerde alüminyum
fleks boru kesinlikle kullanılmamalı,
standartlara uygun baca bağlantıları
kullanılmalıdır.

Yanma devam etmesi durumunda eksik
oksijenden dolayı atık gazda karbon
monoksit (CO) ortaya çıkar ve ortama
yayılmasıyla da zehirlenmeler meydana
gelir. Hatta belli miktarın üzerinde
CO solunması neticesinde ölümler
gerçekleşir.

• Baca bakımları eğitim almış uzman
kişilere yaptırılmalıdır.

4- KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRÜ
KULLANILABİLİR

2- MUTFAK ASPİRATÖRLERİ İLE
KOMBİ VE ŞOFBENLER AYNI
BACAYA BAĞLANMAMALIDIR

Karbon monoksit detektörü, yanma
sonucu oluşan zehirli karbon monoksit
gazını içindeki elektrokimyasal sensörü
sayesinde algılayarak sesli/ışıklı

Bacalı kombi ve şofbenlerin bacaları,
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ikaz veren cihazlardır. Bu cihazlar
sayesinde olası bir zehirlenmenin
önüne geçilebilir. Karbonmonoksit
dedektörü standardı TS EN 50291 olup,
bu detektörleri alırken standartlara
uygun olmasına ve CE belgesine sahip
olmasında dikkat edilmelidir.
5-YANMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ
ÖNERİLER
• Yakma sistemlerinin düzenli ve
verimli çalışması de yıllık bakımlarının
yaptırılması önemlidir.
• Merkezi sistem kazanların baca gazı
analizleri düzenli olarak yapılmalı ve
buna göre brülör ayarları yapılmalıdır.
• Kombi, şofben ve sobaların yıllık
bakımlarında baca sensörü mutlaka
kontrol edilmelidir. Çalışmayan
sensörler değiştirilmelidir.
UNUTMAYALIM,
• Gerekli bakımları ve temizlikleri
yapılmamış veya doğru çalışmayan
bacalardan her yıl 10.000 ‘e yakın
vatandaşımız zehirlenmekte,
onlarca vatandaşımız da hayatını
kaybetmektedir.
• Gerekli bakımları ve temizliği
yapılmamış bacalar ile yakıcı
cihazlardan meydan gelen yangınlar
toplam yangınların yaklaşık %10’unu
oluşturmaktadır.
• Tüm bunların dolaylı maliyeti yılda
yaklaşık 100 TL’dir.
• İyi bir ısıtma sistemi ancak iyi
tasarlanmış ve uygulanmış bir baca ile
maksimum verim sağlar.

47

İç Tesisat
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KAYSERİGAZ’DA TÜM ÖDEMELER ARTIK ELİNİZİN ALTINDA

PTT ŞUBELERİ: Hafta içi mesai saatlerinde bütün PTT şubelerinden hizmet bedeli
ödemeden faturanızı yatırabilirsiniz.

Anlaşmalı Bankalar
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Çözüm Noktası – Çağrı Merkezi
Yapılan her başvuru bir çözümün başlangıcıdır!
Çözüm noktası, Kayserigaz ile ilgili bütün soruların cevaplandığı,ilgili birimlerin sorunu çözmesinde müşterilere yardımcı olan, bütün
çalışanlarla iletişim akışının doğru bir şekilde sağlandığı,doğalgaz ile
ilgili istek ve şikayetlerin değerlendirildiği, müşteri memnuniyeti odaklı
bir birimdir.
Çözüm Noktası Personeli
- Bilgi verir,
- Doğru yönlendirir,
- Sorun Çözer.

İnternet üzerinden veya telefon ile öneri ve şikâyetlerinizi çözüm noktasına iletebilirsiniz.

Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Püf Noktaları
• Sistemlere zaman ayarlı termostat monte edilmeli. Termostat, bir
günden fazla evden uzak kalınacaksa kapatılmalı.
• Konutlarda ısıtılmayan bölümlere açılan kapılar (hol, banyo, tuvalet
vb.) sadece kullanılacağı zaman ve kısa süreli açık tutulmalı.
• Kombide su devir, pompa vasıtasıyla yapılıyor. Pompanın verimli
çalışması için en az üç radyatör açık olmalı. Kullanılmayan ev bölümleri (oda, kiler, antre ve merdiven) radyatörleri kapatılmalı. Radyatör
suyunun temizliği yaptırılmalı, hava boşlukları aldırılmalı. Ayrıca su
basıncının 1 ile 2 arasında olmasına dikkat edilmeli.
• Radyatörlerin üstü ve önü daha güzel görünsün diye kapatılmamalı,
mobilya, perde ve eşyalarla engellenmemeli. Radyatör ile duvar arasında boşluk bırakılmalı. Doğalgaz sobası kullanılıyorsa, soba filtresi
her ay kontrol edilmeli ve temizlenmeli. Diğerlerine göre yüzde 15-20
tasarruf sağlayan yoğuşmalı kombi tercih edilmeli.
• Sıcaklığın içeride kalması için güneş çekildiğinde perdeler kapatılmalı. Kış aylarında güneşe bakan pencereler dışında kalan diğer
pencerelerin perdeleri (varsa panjurları, kepenkleri)kapalı olmalı.
• Kombiler, kısa süreli açılıp kapatılmamalı. Düşük ayarda sürekli açık
kombiler daha az yakıt tüketir. Geceleri tamamen kapatılması yerine
kombiler düşük ayarda çalıştırılmalı. Böylece, gündüzleri evin ısınması için daha az çalıştırılmış olur. Kombilerin bakımı her yıl düzenli
yapılmalı, bacası temizlenmeli.

www.kayserigaz.com.tr
Doğalgaz Acil Servis

Doğalgaz Acil Servis
7x24 Hizmet
Doğalgaz aboneleri, doğalgazdan kaynaklanan gaz kesintisi, gaz kaçağı, doğalgaz şebekesinde meydana gelen hasarlar vb. doğalgaz ile ilgili sorunlarla
karşılaştığında ACİL 187 doğalgaz arıza servisini aramalıdır.

ACİL 187 doğalgaz arıza servisi 24 saat
kesintisiz hizmet vermektedir.(ÜCRETSİZDİR)
ACİL 187 doğalgaz arıza servisi arandığında arayan kişi ; adı, soyadı, adres
bilgilerinin yanı sıra şikayet ve problemlerini de doğru şekilde tanımlayarak
bildirmelidir. 24 saat kesintisiz hizmet veren ACİL 187 doğalgaz arıza servisi, zamanında ihbar edilen arızaya en geç 15 dakika gibi kısa bir zamanda
müdahale edecektir.
Doğalgazda Zehirlenme Tehlikesi Yok!
Doğalgaz zehirsiz bir gazdır.
Hiçbir şekilde zehirlenmeye yol açmaz.
Kapalı ortamda gaz sızıntılarında havadaki oksijen miktarı azalabileceğinden
dolayı boğulmalara sebep olabilir.
Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler...
Renksiz ve kokusuz olan doğalgaz, Kayserigaz tesislerinde çürük sarımsak
kokusuna benzeyen zararsız, kimyasal madde ile kokulandırılmaktadır.
Doğalgaz kullanılan mekânlarda çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku
duyarsanız veya şüphelenirseniz;
- Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırınız.
- En yakın sayaç vanasını veya ana kolon vanasını kapatınız.
- Çakmak, kibrit yakmayınız.
- Elektrik düğmeleri ve prizleriyle oynamayınız.
- Cep ve ev telefonlarını kullanmayınız.
- Gaz kokusu bulunan yerden herkesin boşaltılmasını sağlayınız.
- En yakın yerden doğalgaz acil servisi ACİL 187’yi arayınız.

• Kışın en soğuk günlerde evin iç sıcaklığı en çok 20 0C konfor
sıcaklığına ayarlanmalı. Bina-daire doğru ısı hesabı yapılarak kombi
alınmalı.
• Bacalı cihazlar dolapların içerisine yerleştirilmemeli.

Abonelerimizin Dikkatine
Doğalgaz Faturanızda Nelere Dikkat Etmelisiniz?..
• Tahakkuk eden her faturanın muhatabı, doğalgaz kullanım sözleşmesini imzalayan şahıstır. Doğalgaz kullandığınız yeri terk ederken
doğalgaz kullanım sözleşmesini feshetmek için Kayserigaz’a müracaat ediniz. Uzun süre doğalgaz kullanmayacağınız durumda geçici
olarak doğalgazı kapattırınız.
• Tebligat kanununa göre abonenin adresine yapılan bildirimler
abonenin kendisine yapılmış sayılır.
• Faturalarınıza itirazlarınızı, sayacın üzerinde son endeksi ve
sözleşme numarası ile birlikte faturanın son ödeme tarihinden önce,
kuruluşumuzun ilgili birimine yapabilirsiniz. Ancak itirazın yapılmış
olması faturanın ödenmeyeceği anlamına gelmez.
• Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde 6183 sayılı AATUH
kanununa göre gecikme cezası alınır.
• Fatura ön yüzünde yer alan ihbarname alanında belirtilen borçlarınızı ödemediğiniz taktirde ikinci bir ihbara gerek kalmaksızın gazınız
kesilir.
• Abone, sayaçlarında bulunan mühürlerin, klipslerin ve sayaçların
muhafazasından ve iç tesisat bakımından sorumludur.
• İç tesisat değişikliklerinde Kayserigaz’dan izin isteyiniz.
• Hesap ve tüketim denetimi için faturaların on yıl saklanması gerekmekte olup, faturalarınızı yıpranmaya karşı ısı ve ışık ortamından
koruyunuz.
• Düzeltme katsayısı, sayaçtaki göstergeyi sıcaklık ve basınca göre
gerçek tüketime çeviren katsayıdır.
• Doğalgaz borcunuzun olup olmadığını ve abonelikle ilgili diğer
detaylı bilgileri www.kayserigaz.com.tr web adresimizden ve 444 5
429 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.
• Abonelik feshi yapmadan veya geçici kapama yapmadan abonelik
yerinden ayrılan abone, aynı yerde bir başkası tarafından kullanılan
doğalgaz tüketiminden ve tahakkuk edecek diğer borçlardan sorumludur.
• Fiyatlarda üst ısıl olarak 9.155(kcal/m3) esas alınmıştır.
• Tüketilen enerji miktarı (kwh):( Okunan hacim x Basınç Düzeltme
Katsayısı ) x Ortalama Fiili Üst Isıl Değer / 860,42)

KAÇAK DOĞALGAZ KULLANANLAR HAKKINDA CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Doğalgaz kullanmak çok ucuz. Ayda 120’ ye ısınma, pişirme ve
sıcak suyunuzu bir arada kullanabileceğinizi...
Doğalgazın en

konforlu,en temiz ve en ucuz yakıt olduğunu...

Evinizin doğalgaz tesisat bedelini

36 aya kadar vadeli uygun

kredi seçenekleri ile çektirebileceğinizi...
Tüm soru, istek ve şikayetleriniz için 444
Noktası telefonunu arayabileceğinizi...
Doğalgazla ilgili acil durumlarda

5 429 no’lu Çözüm

Acil 187 ‘yi arayabileceğinizi...

www.kayserigaz.com.tr

Yeşil ile barışık; Mavi ile dost
Temiz bir Kayseri için; Doğalgaza geçin
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SIKÇA SORULAN

SORULAR
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DOĞALGAZ ZEHİRLEYİCİ BİR GAZ
MIDIR ?
Gazların çoğu zehirlenmeye
yol açabilir. Bu zehirlenmeler
Karbonmonoksit (CO)’e bağlıdır. CO
kandaki oksijen ile yer değiştirerek
kanın vücuda oksijen taşımasını önler
ve böylece vücudun zehirlenmesine
sebep olur. Doğalgaz karbonmonoksit
içermediğinden zehirleyici değildir.
Ancak havadan daha hafif bir gaz
olduğundan kapalı alanlarda sızma
halinde yukarılarda toplanır. Çok
miktarda bulunduğu zaman ortamda
oksijen azalacağından boğulmaya
sebep olabilir. Bu nedenle doğalgaz
kullanılan ortamların mutlaka
havalandırılması gerekir.
DOĞALGAZA NİÇİN ÇEVRE DOSTU
DİYORUZ ?
Doğalgaz temiz bir gazdır. Yandığında
kül, karbonmonoksit ve kükürt
bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit
yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca
karbondioksit ve su buharı meydana
gelir. Bunun yanında azot oksit
emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha
azdır.
DOĞALGAZ NİÇİN KÖTÜ KOKAR ?
Doğalgaz renksiz ve kokusuzdur. Bu
nedenle insan duyuları tarafından
algılanması oldukça zordur. Kullanım
sırasında olası kaçakların fark
edilebilmesi ve önlemlerin zamanında
alınabilmesi için içeriğine THT
maddesi katılarak kokulandırılır.

THT maddesi katıldıktan sonra
çürük sarımsağa benzer bir koku
alan doğalgaz böylelikle insanlar
tarafından kolayca fark edilebilir.

kurtarır. Tutuşturma derdi yoktur,
kül ve artık bırakmaz, koku yapmaz.
Düğmeye basarsanız, doğalgaz
konforunu yaşarsınız.

NEDEN DOĞALGAZ
KULLANMALIYIZ ?

ÇEVRECİ: Doğalgaz, artığı olmadığı
için çevreyi kirletmez, hava kirliliğine
neden olmaz. Doğalgazla hem
evlerimiz hem de kentimiz temiz kalır.

• Yandığı zaman artık bırakmaz,
zehirsiz, külsüz ve dumansızdır.
• Çevreye zarar vermez, havayı
kirletmez.
• Diğer yakıtlardan ucuzdur.
• Tüketimi sayaçlardan okunur ve
kontrol edilebilir.
• Önce kullanılır, bedeli sonra ödenir.
• Depolama ve taşıma maliyeti yoktur.
• Depolama alanları başka kullanıma
ayrılabilir.
• Zahmetsiz, konforlu bir yaşam
sağlar.
• Temiz bir yakıttır, işletme ve bakım
maliyetleri düşüktür.
• Doğalgaz havadan hafiftir, serbest
halde iken yükselir ve birikmez.
EKONOMİK: Doğalgaz kömür, fuel
oil ve elektriğe kıyasla ekonomik ve
verimli bir yakıttır.Yanma verimi
yüksektir.Diğer yakıt giderlerinden
daha fazla tasarruf sağlar.
KONFORLU: Doğalgaz sizi kömür
bitti, fuel oil azaldı dertlerinden

DOĞALGAZ MENFEZİNİ
KAPATMANIN SAKINCASI NEDİR?
Doğal gazın verimli ve güvenli yanması
için yeterli havaya ihtiyaç vardır.
Cihazınızın bulunduğu mahalle takılan
havalandırma menfezlerini kesinlikle
kapatmayınız. Kazan dairesindeki
hava kanallarını ve havalandırma
ızgaralarının önüne hava akışını
etkileyecek hiçbir engel konulmamasına
dikkat ediniz.
DOĞALGAZ FİYATLARI NEYE
GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR VE NASIL
BELİRLENİR?
Türkiye’de doğalgazın fiyatı, EPDK’nın
(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)
yayınlamış olduğu Kurul kararları
çerçevesinde belirlenmekte ve EPDK
tarafından kontrol edilmektedir.
KAYSERİGAZ BOTAŞ’tan satın aldığı
doğalgaz satış fiyatı üzerine, EPDK
tarafından belirlenen Birim Hizmet
ve Amortisman Bedelini ekleyerek
aboneler için perakende doğalgaz satış
fiyatını belirler.
BOTAŞ tarafından bildirilen ve aylık
uygulanan tarife, EPDK’nın ilgili
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Modern doğalgaz cihazları her türlü
ihtiyaca karşılık verir, istenildiği
şekilde yerleştirilebilir.

kararlarındaki kar marjına göre
hesaplanarak doğalgaz birim fiyatı
belirlenir.
DOĞALGAZIN AVANTAJLARI
Doğalgaz diğer yakıtlardan ucuzdur.
Doğalgazın kullanıldığı sistemlerde
yanma kontrolü kolayca yapılabilir
ve sabit bir verim elde edilir. Yanma
verimi; kömüre göre daha yüksek,
fueloille ise eşdeğerdir. Fiyatının
ucuzluğu da dikkate alınırsa, her iki
yakıta göre daha ekonomik olduğu
ortaya çıkar. Doğalgaz her an için
kullanıma hazırdır.
• Doğalgaz; kömür, linyit, fueloil ile
kıyaslanmayacak oranda pratik ve
temiz bir yakıttır.
• Kül ve atığı olmayan, kokusu
bulunmayan doğalgaz, hem çevre
dostu hem de güvenli bir yakıttır.
• Ödemenin kullanıldıktan sonra
yapılması önemli bir avantaj
oluşturur.
• Doğalgazlı cihazlarda verim daha
yüksektir.
• Doğalgaz için depolama yeri
gerekmediğinden binalarda boş
alanlar elde edilir.
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Doğaya dost olan doğalgaz; aynı
zamanda doğanın, çevrenin ve
dolayısı ile insan geleceğinin
sigortasıdır. Yüksek ısıl değeri ve
diğer nitelikleri ile önemli bir tercih
nedeni olan doğalgazın kullanımı tüm
dünyada hızla yaygınlaşmaktadır.
KONUTLARDA DOĞALGAZ
KULLANIMI
Tüketiciye önemli kullanım
üstünlükleri sağlayan doğalgazın
kullanımı, bu nedenle tüm dünyada
hızla yayılmakta ve artmaktadır.
Konutlarda doğalgaz kullanımı genel
olarak üç grupta toplanır:
A. Isınma amaçlı kullanım			
B. Sıcak su amaçlı kullanım		
C. Mutfak amaçlı kullanım
A. Isınma Amaçlı Kullanım
Doğalgaza yönelik öncelikli talep,
ısınma amaçlıdır. Çünkü ısınma için
yapılan harcama, diğerlerine göre
çok daha yüksek. Isınma sistemimizi
doğalgaz kullanır hale getirmekle
önemli ölçüde tasarruf sağlamakla
kalmaz, aynı zamanda solunabilir bir
hava ve temiz bir çevre de kazanırız.
a. Merkezi Isıtma Sistemleri
Genelde binaların bodrum katında
bulunan kazanda ısıtılan su,
dairelerdeki peteklerde ya da yerden
ısıtma sisteminde dolaşarak, tüm
binanın çabuk ve kolay ısınmasını
sağlar.

b. Bireysel Isınma Sistemleri
Kişilerin ısıtma cihazlarını yaşadıkları
mahalde, kendi konfor ve istekleri
doğrultusunda kullandıkları ısınma
şeklidir. Bireysel ısıtmada kombiler,
kat kaloriferleri, soba ya da şömineler
kullanılır.
Yakıt ücretlerinin komşulardan
bağımsız, bireysel olarak ödenmesi,
tercih edilmesinin başlıca nedenidir.
B. Sıcak Su Amaçlı Kullanım
Sıcak su ihtiyacını karşılamak için
şehirlerde daha çok tüp gazlı şofbenler
(anında su ısıtıcılar) ile katı ya da
sıvı yakıtlı termosifonlar (depolu
su ısıtıcılar) kullanılır. Katı ve sıvı
yakıtlı termosifonlarda; odun, kömür,
gaz yağı gibi yakıtları sürekli olarak
bulundurmak gerekir. Bu yakıtlardan
geriye kalan kül ve is ise sanıldığından
da büyük sorunlar yaratır.
Doğalgaz kullanımı ile birlikte tüm bu
sorunlar ortadan kalkar. Ayrıca hem
ısınmayı hem de sıcak suyu birlikte
sağlayabilen “kombi, kat kaloriferi”
cihazları ile ek üstünlükler de elde
edilebilir.
Şofben ve kombi kullanımında temel
şart, baca uygunluğu ve ortama
yeterli havanın getirilmesidir.
Konutunuzun cihaz seçimi
yapılmadan önce, binanızın baca
testini ve havalandırma imkanlarının
kontrolünü, KAYSERİGAZ Kayseri
Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve
Ticaret A.Ş.den yetki almış firmalara
yaptırmanız kendi güvenliğiniz için
gerekmektedir.

C. Mutfak Amaçlı Kullanım

ABONELİK

Pişirme için konutlarda genellikle
tüp gaz denilen LPG gazı kullanılır.
Doğalgazın tüp gaza göre temel
üstünlüğü sürekliliği ve maliyet
düşüklüğüdür. Temizliği ve sürekliliği
nedeni ile pişirmede doğalgaz, diğer
yakıtlara göre önemli üstünlükler
taşır. Doğalgaz; mutfaklarda normal
ocaklarda ve fırınlı ocaklarda
kullanılır.

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GEREKLİ
EVRAKLAR?

Aboneler, mutfaklarında kullandıkları
cihazların doğalgaza dönüşüm tesisat
işlemlerini sadece KAYSERİGAZ
Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama
ve Ticaret A.Ş.’den yetki almış
firmalara yaptırabilirler.

• Sözleşmede adı geçen şahıs
tarafından sözleşme fesih
başvurusunun yapılması.		
• Kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik
numarası,
Ticari yerler için ise;
•
•
•
•

Yetki belgesi 				
İmza sirküleri			
Kimlik fotokopisi			
Kaşe

Sözleşme Fesihinin 3. şahıslar
tarafından yapılması halinde noterden
alınan vekaletname gereklidir.
GAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
NEDİR ?
Abonelik işleminizi yaptırdıktan
sonra, sertifikalı tesisatçı firmanın
kullanımınıza uygun olarak çizdiği
Tesisat Projesi KAYSERİGAZ
tarafından onaylandıktan ve bina
kapınızın önüne doğalgaz servis
kutusu konulduktan sonra gaz
kullanımı için yapılan sözleşmedir.
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kullanılan Combine ( birleşme)
kelimesinden ismini almıştır.
düşen payını ifade eden sabit bedel
olup, geri ödemesi yapılmamaktadır.
GÜVENCE BEDELİ CİHAZLARA
GÖRE NASIL DEĞİŞİYOR ? BU
BEDELLERİ KİM BELİRLİYOR ?
Güvence bedelleri Enerji Piyasası
Denetleme Kurulu tarafından
belirlenir.
Güvence Bedelleri 2011 yılı tarifeleri :
Kombi + ocak :311TL		
Soba veya kombi için : 250 TL,
Ocak veya şohben için ise: 61 TL
rakamları belirlenmiştir.
DOĞALGAZIN ÖNCEDEN
KULLANILMIŞ OLDUĞU BİR
YERDE TEKRAR GAZ KULLANMAK
İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?
Doğalgazın önceden kullanılmış
olduğu bir yerde tekrar gaz kullanmak
istediğinizde; yeni sözleşme için
KAYSERİGAZ Müşteri Hizmetleri
Müdürlüğü’ nde bulunan “Müşteri
Hizmetleri Birimi” ne başvurmanız
gerekmektedir.

Güvence bedeli, sözleşme işleminiz
esnasında peşin olarak alınır. Gaz
kullandığınız yerden ayrıldığınızda,
sözleşmenizi iptal etmeniz halinde
fesih işlemini müteakip, varsa,
fatura borcunuz tahsil edilerek
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından
açıklanan Tüketici Fiyatları Genel
İndeksi’ndeki aylık değişim oranlarına
göre güncelleştirilerek iade edilir.
444 5 429-ÇÖZÜM NOKTASI
DANIŞMA HATTINI NASIL
KULLANABİLİRİM?
KAYSERİGAZ Kayseri
Doğalgaz A.Ş. nin doğalgaz
abonelerine KAYSERİGAZ
binalarına gelmeden çeşitli bilgilere
ulaşabilmesi için sunduğu bu
hizmette abonelerimiz şu bilgilere
ulaşabilmektedir:

Konut ve ticari kuruluşlar için ikinci
sözleşme yapılırken de ilk sözleşmede
istenen belgeler yanınızda olmalıdır.

1- Abonelik Başvurusu Aşamasında
Gerekecek Evraklar		
2- Sözleşme Aşamasında Gerekecek
Evraklar 			
3- Tarife Bilgileri			
4- Borç Bilgileri			
5- Proje Durumu ve Projenin
Muayene veya Gaz Açma Tarihleri

ABONE BAĞLANTI BEDELİ
VE GÜVENCE BEDELİNİ GERİ
ALABİLİYOR MUYUZ?

TÜKETİCİLERE YÖNELİK KOMBİ
HAKKINDA SIKCA SORULAN
SORULAR

Abone Bağlantı Bedeli; Sayaç
dâhil dağıtım şebekesinin abone
iç tesisatına bağlantısı için gereken
proje, işçilik, malzeme, kontrol ve
onay harcamalarının abone başına

Kombi nedir?
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Kombi bir evin; hem ısıtma hem
de sıcak su ihtiyacını karşılayan
cihazlardır. Kombi İngilizce de

Kombiler kaça ayrılır?
Kombiler çalışma sistemine göre üçe
ayrılırlar.
- Bacalı kombiler			
- Hermetik kombiler			
- Baca fanlı ( yarı hermetik) kombiler
Son yıllarda gelişen teknolojiyle
ortaya çıkan ürün olarak da yoğuşmalı
kombiler eklenmiştir.
Kombi hangi parçalardan oluşur?
Isıtma sistemi için gereken;
pompa, genleşme tankı, eşanjör,
boyler, termostat, kontrol panosu
gibi zorunlu sistem ve emniyet
ekipmanlarından oluşmuştur.

Kombi kullanmanın avantajları
nelerdir?

Bacalı kombi ile hermetik kombi
arasındaki farklar nelerdir?

Bireysel olarak ısınma avantajı
sağlar. Kullandığımız kadar yakar ve
yaktığınız kadar ödersiniz. Sıcak su
için ayrı bir ekipmana ihtiyaç yoktur.
Sessiz çalışan cihazlardır. Az yer
kaplarlar ve kolay taşınabilirler.

Bacalı kombiler; yanma esnasında
gerekli oksijeni ortamdan alırlar
ve yanma sonunda oluşan atık
gazları, uygun bir baca vasıtasıyla
dışarıya atarlar. Burada bacalarının
standartlara uygun olarak
yapılması ve sızdırmaz olması çok
önemlidir. Aksi takdirde bacadan
sızan karbondioksit gazı ortamda
bulunan insanları zehirler. Bundan
dolayı bacalı kombilerde ortamın
havalandırılması çok önemlidir.
Hermetik kombiler ise yanma için

Kombiler her mekânda kullanılabilir
mi?
Bacalı ve hermetik kombiler;
havalandırma boşluğuna, merdiven
sahanlığı ve asansör boşluklarına
monte edilemezler. Evin içerisinde
bacalı kombiler; yatak odası, banyo ve
w.c lere monte edilemezler. Hermetik
kombiler ise atmosfere cephesi olan
mahallere yerleştirilebilirler.

gerekli olan oksijeni dışarıdan alırlar
ve yanma sonucunda oluşan yanma
ürünleri de baca vasıtasıyla dışarıya
atarlar. Dış ortama açılan herhangi bir
yere monte edilebilirler.
Evim için hangi kombiyi seçmeliyim?
Binada standartlara uygun müstakil
bir baca varsa ve baca için Makine
Mühendisleri Odasından veya yetkili
yapı denetim kuruluşlarından baca
uygunluk belgesi alınarak, bacalı
kombiler kullanılabilir. Aksi takdirde
kesinlikle, hermetik kombili cihazları
tercih etmek gerekir.

Kombiler güvenli cihazlar mıdır?
Kombilerde alev sönmesine, gaz
kaçaklarına, aşırı ısınma ve aşırı
donmaya, baca tepmesine ve
baca çekmemesine karşı TSE’ nin
koymuş olduğu her türlü önlem ve
tertibat alınmıştır. Bundan dolayı
kombilerimiz oldukça güvenli
cihazlardır.
Kombinin dijital olması, daha iyi
olduğunu mu gösterir?
Kombinin dijital olması daha iyi
çalışmasına ya da veriminin yüksek
olmasına etki etmez. Kombilerde
önemli olan teknik özelliklerinin iyi
olmasıdır.
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banyo, wc ve yatak odası haricindeki
yerlere monte edilebilirler. Hermetik
kombiler; bacası dış ortama açılabilen
her yere monte edilebilirler.
Kombilerin monte edilmesi uygun
olmayan yerler nerelerdir?
Binaların merdiven boşluklarına,
genel kullanıma açık koridorlara, baca
duvarları üzerine, bina aydınlıklarına,
açık balkonlara ve asansör
boşluklarına monte edilemezler.
Kombiyi koyduğum balkonun
kapatılması gerekli midir?
Açık balkona kombi konmaz. Balkonu
ya tamamen yada cihazın olduğu yeri
kapatmak gerekir.
Evdeki tüm aile bireyleri kombiyi
kullanabilir mi?

Kombi alırken nelere dikkat
etmeliyim?
Kombi alırken kombinin;
kapasitesine, verimin yüksek
olmasına, cihazın TSE, CE ve ISO
9002 sertifikasının olmasına, yakıtta
tasarruflu olmasına ve servisin
kalitesine dikkat etmek gerekir.

tip cihazlar, ancak yerden ısıtma
sistemleri için tercih edilebilir.
Yoğuşmalı kombi kullanıldığı takdirde
sıcak su tesisatının; demir, bakır veya
alüminyum tüm folyolu borularla
yapılması zorunludur.

Kombilerin kullanımı çok basit olup,
herkesin kolayca kullanılabilmesi için
tasarlanmış cihazlardır.
Kombiyi sürekli açık tutmak, kombiye
zarar verir mi?

Kombi kullanmak için doğal gaz
olması şart mı?

Kombilerin otomatik kumanda
panelinden gündüz ve gece sıcaklıkları
ayarlanarak 24 saat sürekli olarak
kullanabilirsiniz.

Kombiler yüksek maliyetli cihazlar
mıdır?

Kombiler doğal gazın yanı sıra LPG ile
de çalışabilirler.

Kombiyi nasıl tasarruflu
kullanabilirim?

Kombilerin ilk yatırım maliyetleri
yüksek gibi gözükse de, uzun yıllar
kullanılabilirliği ve yakıttan tasarruflu
olması sebebiyle yüksek maliyetli
cihazlar değildir.

Kombilerin monte edilebileceği yerler
nelerdir?

Kombiyi kısa sürelerde açıp kapatmak
ve bu işlemi defalarca tekrarlamak;
hem daha fazla yakıt tüketimine,
hem de cihazın ömrünün azalmasına
neden olabilir. Bunun yerine kombiyi;

Yoğuşmalı kombi ne demektir?
Yoğuşmalı kombiler; yanma
sonucunda ortaya çıkan
yüksek sıcaklıktaki atık gazın
içerisinde bulunan su buharının,
yoğuşturulmasıyla ortaya çıkan
enerjisinin, tekrar sistemde
kullanılmasıdır.
Yoğuşmalı kombiler her evde
kullanılabilir mi?
Yoğuşmalı kombilerde kullanılan
parçalar diğer kombilere göre daha
pahalıdır ve sistemde kullanılan
suyun sıcaklığı da ( 50- 30 C) yani
düşük sıcaklıkta olması gerekir.
Bundan dolayı da daha fazla radyatör
kullanılmalıdır. Buda sistemin daha
pahalıya kurulması demektir. Bu
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Bacalı kombiler; standartlara uygun
yapılmış müstakil bacanın olduğu

kısık ayarda sürekli çalıştırmak, daha
az yakıt tüketimi sağlayacaktır.
Geceleri kombiyi hangi konumda
tutmalıyım?
Evin soğuması önlemek amacıyla
kombiyi en düşük seviyede
çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu
sayede, gündüz evi ısıtmak için yüksek
enerji harcamamış olursunuz.
Kombiyi ekonomik kullanmak için
radyatörleri kapatmak doğru bir
uygulama mıdır?
Kombilerde su devir daimi bir
pompa vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Bu pompanın verimli bir şekilde
çalışabilmesi için en az 3 radyatörün
çalışması gerekir. Aksi takdirde
pompa zarar görebilir.
Kombilerden ne kadar sıcak su elde
edebilirim?
20.000 kcal/h’ lık kombilerde
dakikada 10 - 11,5 litre ve 24.000
kcal/h’ lık kombilerde dakikada
11 - 13,4 litre sıcak su elde etmeniz
mümkündür.
Kombilerden sadece sıcak su alabilir
miyim?
Kombilerinizi sadece sıcak su amaçlı
yani şofben gibi de kullanabilirsiniz.

Merkezi sistemden bireysel sisteme
geçildiğinde döküm radyatörlerimi
yeni aldığım kombide kullanabilir
miyim?
Kullanabilirsiniz. Ancak, radyatörler
ve tesisat temizliği yapılması
sistemin uzun ömürlü olması için
daha yararlı olacaktır.
Kombiyi nereden almalıyım?
Kombileri, üreticilerin yetkili bayilik
verdiği, sertifikalı bayilerinde

almalısınız. Çünkü, firma yetkilileri
sizin için en uygun kombiyi
seçebilmeniz için özel olarak
üretici merkezi tarafından eğitilmiş
kişilerdir.
Kombiyi monte ettirirken nelere
dikkat etmeliyim?
Kombilerinizi, KAYSERİGAZ’ ın
yetkili firmalarına yaptıracağınız
iç tesisat dönüşümü kapsamında
monte ettiriniz. Çünkü her kombinin
montajında dikkat edilecek hususlar
vardır. Bunların ihmalinde; hem
tesisatta, hem de cihazda maliyeti
çok yüksek arızalar meydana
gelebilir.
Kombilerin garanti süreleri kaç
yıldır?
Her marka kombinin standart
garanti süresi 2 yıldır. Alacağınız
kombinin garanti süresi kombi
firmaları tarafından uygulanan
çeşitli yöntemlerle 20 yıla
çıkarılabilmektedir. Ayrıca garanti
sonrası vereceği servis hizmeti de
önemlidir.
Kombilerin kullanım ömürleri
ortalama kaç yıldır?
Kombilerinin ortalama ömürleri;
bakımlarının zamanında ve yetkili
servis tarafından yapıldığında 15 yıl
civarındadır.
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YANIBAŞIMIZDAKİ CENNET

YAHYALI

Kayseri’nin turizm ve ekonomi açısından
önemli bir ilçesi olan Yahyalı, içerisinde
barındırdığı şelaleleri, ırmakları, doğal
güzellikleri nedeni ile yerli ve yabancı
birçok turistin ilgisini üzerine çekmeyi
başarıyor.

Anadolu’ya gelen Türk güçlerince
kurulan Yahyalı, ismini bu güçlerin
önderliğini yapan Yahya Gazi’den
alır. İlçe, ünlü dağcılık ve kayak
merkezi Erciyes Dağı’nın güneyinde
ve aynı anda birden fazla ekosistemin
görüldüğü Türkiye’nin sayılı kuş
cennetlerinden Sultan Sazlığı’nı
kuşatan düzlüklerin yamaçlarındaki bir
vadi içerisinde yer alır. 1926’ya kadar
Kozan’a bağlı olan Yahyalı, Kozan
ilinin 1926’da Adana’ya bağlı olarak
ilçeye dönüştürülmesiyle Kayseri’ye
bağlanır.
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NERELERE GİDİLİR?
Yahyalı, sahip olduğu doğa güzellikleri
nedeni ile ziyaretçisi çok olan bir ilçe.
Adrenalin tutkunlarına rafting sporunu
yapma olanağı sağlayan Zamantı
Irmağı, onlarca metre yükseklikten
tüm coşkusu ile akarak insanın içini
serinleten Kapuzbaşı Şelalesi, Hacer
Ormanı ve Yedigöller’in de içinde yer
aldığı Aladağlar Milli Parkı Yahyalı’yı
turizm yönünden ön plana çıkaran
yerlerin başında geliyor. Hem yerli
halkın hem de tatilcilerin doğanın
içerisinde unutulmaz dakikalar

yaşamasına vesile olan Yahyalı, şehrin
gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler
için harika bir yer.
-Kapuzbaşı Şelaleleri
Dünyanın en yüksek ikinci şelalesine
ev sahipliği yapan ilçe, Kapuzbaşı
Şelaleleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Kayseri’ye 165 km mesafede bulunan
Kapuzbaşı sahip olduğu doğal güzelliği
ile görmeye değer. Yaklaşık 2 saatlik
bir süreden sonra ulaşılan şelale,
Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer
alyor. 70 metre yükseklikten dökülen

şelalenin yürekleri hoplatan suyu
Aladağ’ın zirvesinde yer alan kar ve
buzullardan besleniyor. Bölgede 5’i
büyük, 2 tanesi de küçük olmak üzere 7
tane şelale bulunuyor.
-Zamantı Irmağı
Göksu Irmağı ile birleşerek Seyhan
Nehri’ni oluşturan Zamantı Irmağı,
Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde
1500 metre yükseklikten doğarak
Yahyalı’dan geçip Adana’ya doğru
yol alyor. Zamantı Irmağı uzunluğu,
su debisi, yeraltı geçişleri ve
kanyonlarının yanı sıra profesyonel ve
amatör raftingcilerin kullanabileceği
parkurları olması nedeniyle son
zamanlarda ilgi odağı bir rafting
parkuru olarak dikkatleri çekiyor. 18
km uzunluğa sahip rafting parkuru,
dev kanyonlar arasında yer alıyor. 78
ve 92 m yükseklikteki iki doğal köprü,
eski su değirmenleri hem raftingcilerin
hem de ziyaretçilerin beğenisini
kazanıyor. Irmak doğanın el değmemiş
güzellikleri içerisinde süzülürken
görenleri kendine hayran bırakıyor.

konaklama imkanı sunan Sazlığa gelen
ziyaretçiler, Sazlık içerisinde kayık ile
gezme şansına erişirken konferans
salonuna yerleştirilen projeksiyon
sayesinde buradaki canlıları yakından
görebiliyorlar.

-Sultan Sazlığı Kuş Cenneti
Hem turizm hem de sahip olduğu
ekosistem nedeni ile Sultan Sazlığı,
Yeşilhisar ilçesine bağlı olsa da idari
bakımdan Yahyalı Orman İşletme
Müdürlüğü Av Koruma ve Üretme
Şefliği tarafından idare ediliyor.
Erciyes Dağı, Aladağlar Milli Parkı ve
Kapodakya arasında kalan bir bölgede
yer alan sazlık, doğa harikası bir yer.
Aynı anda birden fazla ekosistemin
görüldüğü bu yere kuşların diyarı

EKONOMİK GETİRİLER

demek yanlış olmaz. Yahyalı’ya 24 km
uzaklıkta yer alan Sazlık adını Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki sultanların
avlama yeri olmasından alıyor. Tatlı
ve tuzlu su ekosistemini bir arada
bulunduran bu nadide Sazlık, İç
Anadolu step ekosistemi içerisinde
sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği
ve Afrika ile Avrupa arasındaki
göçmen kuşların kullandığı iki ana
kuş göç yolunun bu alanda kesişmesi
nedeniyle ülkemizdeki en önemli
sulak alanlardan birisi olarak dikkat
çekiyor. 20 binin üzerinde su kuşuna

Yahyalı, tarım arazilerinin büyük bir
kısmının elma yetiştiriciliği olması ile
dikkat çekiyor. Elmaların bir kısmı
meyve suyu fabrikalarına verilirken
kalan kısımları ise dünya ve ülke
pazarına sunuluyor. Yahyalı elma
üretimi sayesinde her yıl yaklaşık
15.000.000 TL ilçe ekonomisine
katkı sağlıyor. Bunun yanında
küçük ve büyük baş hayvacılığı
da ilçe ekonomisinin önemli gelir
kaynaklarından. Maden bakımından da
zengin bir çeşitliliğe sahip olan Yahyalı,
demir, altın, çinko ve krom ocakları
ile dikkat çekiyor. Maden nakliyesi
de ekonomik faaliyetler arasında yer
alıyor. Eskisi kadar olmasa da halıcılık
da ilçenin ekonomisini canlandıran
öğelerden biri.
NE YENİR, NE İÇİLİR?
Yahyalı, hamur işlerinin yanında
meyve ve sebze kurtmaları ile dikkat
çekiyor. Kış aylarının içi ısıtan lezzeti
arabaşı, kıyma ve bulgur ile elde
edilen bir köfte çeşidi olan bezdirme,
ıspanaklı ve peynirli çeşidi ile tandır
böreği, homaç ve oğalama Yahyalı
yöresine ait dikkat çeken lezzetlerden
bir kaçı.
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DOĞAL BİTKİ ÇAYLARI

Birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılan bitkiler kesinlikle bir uzmana
danışılarak tüketilmelidir. Şifa deposu olan bitkiler eğer bilinçsizce kullanılırsa zararlı
olabilmektedir.
ADAÇAYI

GÜLHATMİ ÇAYI

Mide va bağırsak gazlarını giderir.
Mide bulantısını keser. Sindirim
sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
Boğaz, bademcik ve dişeti iltihaplarını
giderir. Bakterilere, virüslere,
mantar hastalıklarına karşı etki
gösterir. Göğsü yumuşatır. Astımdaki
sıkıntıları geçirir. İdrar ve ter
söktürür. Sindirim sisteminin daha
iyi çalışmasını sağlar. Günde, 3 kahve
fincanından fazla içilmemelidir.

ISIRGAN ÇAYI

Balgam söktürür. Vücuda rahatlık
verir. Nezle ve öksürükten
kaynaklanan şikayetleri giderir.
Boğaz, bademcik, diş eti ve bağırsak
iltihaplarında etkilidir. Mide ve
bağırsak ağrılarında, onikiparmak
ve ince bağırsak, kolit gibi ülserlik
iltihapları temizler.

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.
Organizmanın yıkım ürünlerine
karşı temizleyicidir. Metabolizmayı
uyarıcı ve kuvvet verici, idrar yolları
iltihabında ödem çözücü özelliğe
sahiptir. Toksin atıcı, bakterilere
karşı koruyucu etkisi vardır. Kalbe
faydalıdır.

IHLAMUR ÇAYI

KANTARON ÇAYI

Ihlamur çiçeği yatıştırıcı, idrar
söktürücü göğüs yumuşatıcı, balgam
söktürücü ve gıcık giderici olarak
çay halinde kullanılır. Ihlamur çiçeği
banyosunun yatıştırıcı bir özelliği
vardır. Balla karıştırılıp içilirse mide
ülserine faydalıdır. Kan dolaşımını
düzenler. Öksürüklerde yumuşatıcı,
rahatlatıcı ve terletici etkilere sahiptir.

Kantaron çayı içerdiği hiperisin
maddesinden dolayı orta şiddetteki
depresyona karşı faydalıdır. Özellikle
menopozda görülen bitkinlik,
endişe ve sıkıntıları giderici olarak
kullanılır. Bitki taşıdığı bioflavonitler
ve hiperforinden dolayı yatıştırıcı,
sakinleştirici özelliğe sahiptir.

BİBERİYE ÇAYI
Sindirim sistemi rahatsızlıkları,
kramplı mide, bağırsak ve safra
kesesi rahatsızlıkları, kas ve eklem
romatizması, sinirsel rahatsızlıklar,
alçak kan basıncı, kronik güçsüzlük,
romatizma ve gut hastalıklarına
faydalıdır.

KEKİK ÇAYI
Bakterilere karşı etkisi bilimsel
çalışmalarla gösterilmiştir. Balgam
söktürücüdür, kuru ve balgamlı
öksürüklerde rahatlatıcı etkisi vardır.

KUŞBURNU ÇAYI
Vitamin zenginliği nedeniyle
gözlerin dostudur. Vücuda dirilik
sağlar. 100 gram kuşburnunda bir
sandık portakala eşdeğer C, B1 ve
B12 vitamini vardır. Besleyicidir.
İyi bir raşitizm ilacı, etkin bir kan
temizleyicisidir. Güçlü bir kurt
düşürücü ve bağırsak yumuşatıcısıdır.
Mide kramplarına ve sindirim
sistemi zorluklarına karşı faydalıdır.
Enfeksiyonlara ve bulaşıcı hastalıklara
karşı vücut direncini arttırır. Nezle ve
gribe karşı koruyucudur. Kuşburnu
A vitamini ve karotenoidler içermesi
nedeniyle gece körlüğü ve diğer göz
problemlerine iyi gelir ve bağışıklığı
arttırır. Kansere karşı koruyucu etkisi
vardır. Romatizma ağrılarını giderir,
basur tedavisinde iyi sonuç verir.

PORTAKAL-ELMA ÇAYI
Sindirim sistemine olumlu etkileri
vardır. Soğuk algınlığı, öksürük,
ses kısıklığına karşı kullanılır.
Yatıştırıcıdır, uyku verir, içindeki C
vitamini ve pektin oldukça faydalıdır.
Kolesterolü düşürür, boşaltım sistemi
sorunlarını giderir.

NANE ÇAYI
Yapraklari çay hâlinde yatıştırıcı,
mîdevî, gaz söktürücü, bulantıyı
giderici olarak kullanılır. Bunun
yanında çeşitli ilâçların terkibinde
kullanıldığı gibi, yaprakları çiğ veya
kurutulmuş olarak yemeklere konur.

Vücudun su dengesini korur.
Yüksek derecede potasyum içerir.
Kırışıklıkların meydana gelmesini
önler, kasları kuvvetlendirir, damar
sertliğini önler. Hazmı kolaylaştırır,
kalp krizi önlemede faydalıdır. Bulantı
ve kusmayı gidermede etkilidir.

PAPATYA ÇAYI
Çiçek durumu başları, çiçek açmadan
önce toplanarak gölgede kurutulur.
Çay hâlinde sabahları aç karnına bir

YEŞİL ÇAY
Yeşilçay içerisindeki kateşinler
sayesinde kanser riskini azaltır,
tümörü küçültür. Kolesterolü düşürür,
tansiyonu dengeler, kan şekerini
ayarlar.

bardak içilebilir. İdrar söktürücü,
iştah açıcı, yatıştırıcı ve gaz söktürücü
etkilere sâhiptir. Basur memelerinde
ağrı kesici, tedâvi edici etkiye sâhiptir.
Bakterilere karşı etkilidir, iltihapları
giderir, içimi son derece yumuşak
bir çaydır. Boğaz, solunum yolu,
mide ve bağırsak iltihap ve ağrılarını
gidermede faydalıdır. Haricen deri ve
mukoza iltihaplarında kullanılır.

Bakterileri öldürür, ağız kokusunu
önler, grip virüsünü öldürür.
Yorgunluğu ve uyku halini ortadan
kaldırır. İdrar söktürücüdür, stresi
azaltır, kan damarlarını güçlendirir.
Diş çürümesini önler, içerisinde E
vitamini bulundurur ve yaşlanmayı
geciktirir.
Kanser hücrelerinin gelişmesini önler,
akciğer, mide, bağırsak, karaciğer
ve deri kanserlerini önleyici etki
yapar, damar sertliğini önler, kemik
erimesini engeller, kilo verdirir,
migrene faydalıdır.

YEMEK TARİFİ
Malzemeler
•3 adet patlıcan
•250 gram kıyma
•1 soğan
•1-2 dilim ekmek içi
•1 yumurta
•Tuz
•Karabiber
•Kimyon
•Nane
•Kekik
Sosu için
•1-2 yemek kaşığı domates salçası
•Su
•Tuz
Üzerini süslemek için
•Domates
•Biber
•Kürdan

KÖFTELİ
İSLİM
KEBABI
Hazırlanışı
Patlıcanları alacalı soyup uzun
şerit halinde kesiyoruz. Acı
suyu çıkana kadar (yarım saat
kadar) tuzlu suda bekletiyoruz.
Diğer yandan köfte için soğanı
rendeliyoruz kıymayı, yumurtayı,
ekmek içlerini, baharatlarını ekleyip
köfteyi hazırlıyoruz. Cevizden biraz
büyük şekilde yuvarlıyoruz. Suda
bekleyen patlıcanları süzüyoruz ve
kağıt havluyla kurutuyoruz Kızgın
yağda patlıcanları kızartıyoruz.
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Patlıcanlar bittikten sonra köfteleri de
kızartıyoruz. İster çift patlıcan ister
tek patlıcanla köfteleri sarıyoruz.(Çift
sarılacaksa patlıcanlar çarpı şeklinde
(X) yapıp ortasına köfteyi koyup
sarıyoruz ) Domates ve biberleri
kürdanla batırıyoruz. Üzerine salçalı
sosumuzu hazırlıyoruz. ve 200 derece
fırında domates ve biber pişene kadar
fırında tutuyoruz. Pilav ile servis
edilebilir. Afiyet olsun.

Gönülleri
Kazandık

ISO 10002

Müşteri Memnuniyeti
Yönetimi belgesini

almaya hak kazanan

ilk özel gaz
dağıtım şirketi

Kayserigaz için “Müşteri Memnuniyeti” bambaşka bir içeriğe sahiptir. Kayserigaz abonelerini sadece onları memnun etmek için değil, onlarla birlikte üretmek ve geliştirmek için dinler. Dinleme becerisini maksimum seviyede
geliştirmiş, aboneyi “dinlemenin” ötesinde “anlamanın” ne kadar kritik bir unsur olduğunu ve uzun vadede başarılı
sonuçlar elde edilmesindeki önemini dikkate alarak yoluna devam eder.
Bu yeteneği sayesinde “aboneleri ile aradaki alışılagelmiş buz kütlelerini yalnızca kırmakla kalmayıp, aynı zamanda da hepsinin gönüllerini kazanmayı başarır.

ONAYLI İÇ TESİSAT FİRMALARI
1

AFOĞLU LTD.
ŞTİ.

AFOĞLU MÜH. VİNÇ AĞIR NAKLİYAT İNŞ. TURİZM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010683

2

AGESA LTD.
ŞTİ.

AGESA ISI VE ENDÜSTRİYEL TES. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010471

3

AK ETÜD

AKETÜD LTD. ŞTİ.

2010711

4

AKADEMİ LTD.
ŞTİ.

AKADEMİ DOĞ. ISI SİSTEMLERİ MÜH. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.

2010593

5

AKKAŞ LTD.
ŞTİ.

AKKAŞ ISI VE ENERJİ MÜH. İNŞ. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010561

26

CENK ÇELİK

CENKÇELİK MÜH. ISITMA SOĞUTMA SİS. İNŞ. TURZ.
TIBBİ CİHAZLAR DAY. TÜK. MAMÜLLERİ PETROL
ÜRÜNLERİ OTO. BİL. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

2010532

27

COŞKUN YAPI

COŞKUN YAPI-FERHAT KARATAY

2010881

28

ÇELEBİLER
LTD.ŞTİ.

ÇELEBİLER MÜH. DOĞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010465

29

ÇÖZÜM MÜH.

ÇÖZÜM MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ

2000997

30

DEBİ LTD.ŞTİ.

DEBİ TEKNİK MÜH. İNŞ. VE MALZ. TEKSTİL GIDA
PETROL KİMYEVİ MADDELER TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

2010474

6

AKTİF

AKTİF MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ

2000972

31

DENİZ MÜH.

DENİZ MÜHENDİSLİK

2010781

7

ALKATEK LTD.
ŞTİ.

ALKATEK MAKİNA İNŞ. ELEKTRİK PROJE TAAH. MÜH.
İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2010473

32

DOĞATEK

DOĞATEK MÜH.İNŞ.DOĞ.GIDA LTD.ŞTİ.

2010605

8

ALLI YAPI

ALLI YAPI

2000973

33

DOĞ-TEK LTD.
ŞTİ.

DOĞTEK DOĞ. TEKNOLOJİK ÜRÜNLER SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.

2010513

9

ALNES LTD.
ŞTİ.

ALNES DOĞALGAZ İNŞ. ELEKTRONİK MOBİLYA GIDA
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010514

34

DÖRTEL
HAFRİYAT

DÖRTEL HAFRİYAT TAAH. NAK. TURİZM SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.

2000916

10

ALPİN LTD.ŞTİ.

ALPİN İNŞ. MAK. TURİZM TİC. TEKSTİL VE SAN. LTD.
ŞTİ.

2010467

35

ENERVİS

ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİC.AŞ.

2010902

ENVAR MÜH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

2010475

11

AREL MÜH.

AREL MÜH.MAK.İNŞ.ELK.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2010554

36

ENVAR LTD.
ŞTİ.

12

ARGE LTD.ŞTİ

ARGE ISITMA VE SOĞUTMA SİS. İNŞ. MÜH. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.

2010682

37

ESAME MÜH.

ESAME MÜH.DOĞ.İNŞ.TES.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2000977

13

ARMAK AŞ.

ARMAK SAN. MAK. VE İNŞ. MALZ. TİC. VE SAN. A.Ş.

2010495

38

ESRA MÜH.

ESRA DOĞ.ISI MÜH.İNŞ.LTD.ŞTİ

2010681

14

ARPACIK

ARPACK TEKNİK MÜH.TİC VE SAN.LTD.ŞTİ.

2000998

39

ET-TÜRKMEN
MÜH.

ET-TÜRKMEN MÜH.

2010602

15

ATAKAYLAR
LTD.ŞTİ.

ATAKAYLAR İNŞ. TESİSAT DOĞ. MÜH. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010568

40

FİERAY

FİERAY İNŞ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

2000981

ATALAY MÜH. İNŞ. TAAH. GIDA MOBİLYA SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

GARANTİ

GARANTİ MÜHENDİSLİK

2000976

16

ATALAY LTD.
ŞTİ.

41

2010494

42

AYDIN MÜH.

AYDIN MÜHENDİSLİK - ŞAHİN AYDIN

2010541

GENTES MÜH. MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.

2010552

17

GENTES LTD.
ŞTİ.

18

AYHAN ISI

AYHAN ISI

2000987

43

GES ISI

GES ISI TAAH.DOĞ.SİST.MAK.ELK.İNŞ.SAN VE TİC.
LTD.ŞTİ

2000979

19

BAKAN MÜH.

BAKAN İNŞ. MAK. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010469

44

GÖKTAŞ MÜH.

GÖKTAŞ MÜH.ENERJİ ISI DOĞ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

2000992

BAL TİC.

BAL SIHHİ TESİSAT GÜNEŞ ENERJİSİ DOĞ. İNŞ.
KALORİFER YAPI VE ISI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010525

45

GÜNEK LTD.
ŞTİ.

GÜNEK MÜH. İNŞ. VE REKLAMCILIK SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.

2010667

46

GÜNERJİ LTD.
ŞTİ

GÜNERJİ GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI SAN. TİC. A.Ş.

2010576

47

GÜRBÜZ İNŞ.

GÜRBÜZ İNŞ. SIHHİ TESİSAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010762

48

GÜRKAY LTD.
ŞTİ.

GÜRKAY MÜH. HİZM. İNŞ. DOĞ. OTO EMLAK GIDA
İLETİŞİM DAYANIKLI TÜK. MALLARI SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.

2010572

49

GÜVEN
MÜHENDİSLİK

GÜVEN MÜHENDİSLİK

2000996

20
21

BARAN DOĞ.

BARAN DOĞALGAZ

2010851

22

BAŞTAŞ MÜH.

BAŞTAŞ MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ ISI DANIŞMA

2010842

23

BORAY
MAKİNA

BORAY MAKİNA ENERJİ MÜH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010536

24

BURÇ

BURÇ SARRAF İNŞ.DOĞ.LTD.ŞTİ.

2000961

25

CANTES MÜH.

CANTES MÜH. PROJE İNŞ. DOĞ. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010871

70

ONAYLI İÇ TESİSAT FİRMALARI
50

HÜSREVOĞLU

HÜSREVOĞLU ENERJİ MÜH. İNŞ.SAN .
VE TİC. LTD.ŞTİ.

2010821

74

ÖZDİN DOĞ.

ÖZDİN DOĞALGAZ VE SIHHİ TESİSAT

2000862

75

ÖZLÜ DOĞ.

ÖZLÜ DOĞALGAZ

2010615

76

ÖZMAVİ
YANSIMA

ÖZ MAVİ YANSIMA-MEHMET ÖZDEMİR

2000988

77

PAMUKGAZ

PAMUKGAZ MÜH.DOĞ.TEM.İNŞ.MOB.TEK.VE ELK.
SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

2000936

78

PEKER MÜH.

PEKER MÜH.DOĞ.PROJE HİZM.BAKIM

2010671

79

PLAN DOĞ.

PLAN DOĞALGAZ SİSTEMLERİ VE MÜH. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.

2010620

80

PROTEKNİK
MÜH.

PROTEKNİK MÜH. ISI VE ENERJİ İNŞ. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.

2010566

81

SAFER DOĞ.

SAFER SIHHİ TESİSAT ISI DOĞALGAZ SİST.İNŞ.TAAH.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ

2000971

82

SAHA DOĞ.

SAHA DOĞALGAZ VE MÜHENDİSLİK

2000994

83

SON TEKNİK
LTD.ŞTİ.

SON TEKNİK MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010598

51

ISITES

ISITES İNŞ.DOĞ.SİST.LTD.ŞTİ

2000980

52

İMDAT ISI LTD.
ŞTİ.

İMDAT ISI MÜH. TAAH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010594

53

İMZA LTD. ŞTİ.

İMZA MÜHENDİSLİK MAKİNE DOĞ. İNŞ. TAAH. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010657

54

İNCİ MEKANİK

İNCİ MEKANİK DOĞALGAZ

2001005

55

İSABET TİC.

İSABET TİCARET

2010652

56

İS-TEK MÜH.

İS-TEK MÜH. DOĞALGAZ TESİSATI

2010518

57

KAAN MÜH

KAAN MÜHENDİSLİK

2000956

58

KADIOĞLU
LTD.ŞTİ.

KADIOĞLU MÜH. İNŞ. TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

2010502

59

KALENDER
LTD.ŞTİ.

KALENDER DOĞ. ASANSÖR MÜH. TAAH. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.

2010694

60

KAREGAZ

KARE GAZ NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2000861

61

KAYTEK LTD.
ŞTİ.

KAYTEK MÜH. ISITMA SİS. MAK. İNŞ. TAAH. TİC. VE
SAN. LTD. ŞTİ.

2010547

84

SPOT YAPI

"SPOT YAPI MARKET GIDA TEKSTİL YAKIT OTOMOTİV
EV GEREÇLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ."

2010651

62

KDM LTD.ŞTİ.

KDM MÜH. DOĞ. MERKEZİ MÜH. ISI ENERJİ
MÜŞAVİRLİK İNŞ. DOĞ. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010591

85

SUNDU
TESİSAT

SUNDU TESİSAT

2001003

63

KEVSER ISI

KEVSER ISI-FİKRET ÖNAT

2000982

SUTES DOĞ.

2010684

SUTES DOĞ. İNŞ. VE YAPI MALZ. HAYV. TİC. VE SAN.
LTD. ŞTİ.

2010670

KGM LTD.ŞTİ

K.G.M MÜH. YAPI MALZ. DOĞ. İNŞ. TAAH. GIDA PAZ.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

86

64

KILIÇASLAN
MÜH.

87

2010686

PINAR ÇOPUR

2001002

TEKELİOĞLU
MÜH.

TEKELİOĞLU MÜHENDİSLİK-ALİ İHSAN TEKELİOĞLU

65
66

KMK MÜH.

KMK MÜH. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2001004

88

T-EN ENERJİ

T-EN ENERJİ DOĞ. TES. YAPI VE İNŞ. MALZ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.

2010822

67

KOÇOĞLU
MÜH.

KOÇOĞLU MÜH.DOĞ.ISI SİSTEMLERİ

2000966

89

UFUK MÜH-NS
İNŞAAT

UFUK MÜH-NS İNŞAAT

2010601

68

METE ISI

METE ISI MEK.MÜH.İNŞ.SAN VE TİC LTD.ŞTİ.

2000978

90

ULUSOY MÜH.

ULUSOY MÜHENDİSLİK

2010861

91

ULUSOY
TESİSAT

ULUSOY TESİSAT

2010703

92

ÜMİT MÜH.

ÜMİT MÜHENDİSLİK

2010680

93

ÜNAL TİCARET

ÖMER MERMER

2001001

94

YAPITES LTD
ŞTİ.

YAPITES TESİSAT SİS. TAAH. İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.

2010721

69

MİYATEK LTD.
ŞTİ.

MİYATEK ISI MÜH. DOĞ. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC.
LTD. STİ.

2010609

70

OPAL

OPAL ENERJİ DOĞ. MÜH. ASANSÖR İNŞ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.

2010782

71

OR-KA LTD.
ŞTİ.

OR-KA MÜH. İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010629

72

ÖNSA DOĞ.

ÖNSA DOĞALGAZ

2010626

95

YAŞAR ISI

YAŞAR ISI

2000856

73

ÖZDEMİR ISI

ÖZDEMİR ISI

2010637

96

YILDIZ SARAÇ

YILDIZ SARAÇ

2010751

71

Yeşil İle Barışık, Mavi İle Dost Temiz Bir
Kayseri İçin Doğalgazı Seçin!
www.kayserigaz.com.tr
www.facebook.com/kayserigaz

www.dolgi.com.tr

www.twitter.com/kayserigaz

