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KAYSERİGAZ’A ALTIN
VANA ÖDÜLÜ
Kayseri’ye değer katan
hizmetleri ve standardı
hiç düşmeyen kalitesi ile
sektöründe başarı hikâyeleri
oluşturmaya devam eden
Kayserigaz, “Altın Vana
Doğalgaz Piyasası Başarı
Ödülü”ne layık görüldü.
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MİLLENİCOM
TELEKOMÜNİKASYON
HİZMETLERİ A.Ş.’Yİ DEVRALDI
EWE Turkey Holding’in Millenicom’u
satın alma süreci gerekli yasal onayların
tamamlanmasının ardından tamamlandı.
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ÖNCE GÜVENLİK

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN DOĞALGAZ TESİSATINIZA KESİNLİKLE MÜDAHALE ETMEYİN

Doğalgazın Güvenli Kullanımı İçin Alınması Gereken Basit Tedbirler

ÇÖZÜM 444 5 429
NOKTASI 444 K GAZ

DOĞALGAZ

• 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.

ACiL

187

www.kayserigaz.com.tr

www.facebook.com/kayserigaz
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www.twitter.com/kayserigaz

www.dolgi.com.tr
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KAYSERİGAZ’DAN EŞİ
GÖRÜLMEMİŞ FAALİYET
RAPORU!

Kayserigaz 2014 yılı Faaliyet Raporu,

yılda yatırım projelerimize ağırlık verdik.

geçmiş yıllardan farklı olarak yepyeni bir

Amacımız,..........................................

uygulamayı ..........................................

KAYSERİGAZ’DAN
ÇALIŞANLARINA TRAFİKTE
GÜVENLİK EĞİTİMİ

Çalışanları

Özlem ACUR

Yazı İşleri Danışmanı
Mahmut KAYAALTI

trafik
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KAYSERİGAZ’DAN DEV
AÇILIŞ

Kayseri’nin sorunsuz ve güvenli gaz arzını

bilincini artırmak adına Kayseri İl Emniyet

sağlayan Kayserigaz, Develi’de hizmet

Trafik Denet........................................

verecek ........................................

EWE’NİN GÜNDEMİNDE
BÜYÜME VAR

Reklam ve Medya Satın Alma
Yönetmeni
Erdem KIRIM

Görsel Danışman

Zeliha Gül KOÇYİĞİT

Grafik Tasarım

Zeliha Gül KOÇYİĞİT

güvenliği

22

arasında

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri
Müdürü

Mahmut KAYAALTI
Erdem KIRIM
Emre ÇAKIR
İlmiye Nur AYYILDIZ

Bildiğiniz üzere, Kayserigaz olarak son iki
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Yazı İşleri

İÇİNDEKİLER
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Sahibi

KAYSERİGAZ SOSYAL
MEDYADA
KAYSERİ’NİN EN BÜYÜK
İLÇELERİNDEN OLAN DEVELİ’NİN
BELEDİYE BAŞKANI İLE YAPMIŞ
OLDUĞUMUZ RÖPORTAJ

28

Baskı
Kardeşler Ofset Matbaacılık
Tel:0352 331 61 00
www.kardeslerofset.com.tr

Yönetim Adresi

Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
5. Cadde No: 61 Kocasinan KAYSERI
Tel: 0352 207 20 00
Fax: 0352 207 20 05
www.kayserigaz.com.tr
bilgi@kayserigaz.com.tr

Yayın Türü

Grubun elde ettiği büyüme rakamlarının

Develimizi Kayseri’nin en büyük ilçesi

ve gelecek dönem hedeflerinin paylaşıldığı

olarak diğer ilçelerden ayıran en önemli

6 Aylık Ulusal Süreli Yayın

basın top........................................

avantajı ........................................

Yazıların içeriğinden yazarların kendisi
sorumludur. Yayımcının izni olmadıkça
kısa alıntılar yapılamaz ve çoğaltılamaz.
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ÇOCUK GELİŞİMİNDE
VE EĞİTİMİNDE BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
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Kayserigaz’ın ücretsiz dergisidir. Para ile
satılamaz.

YAMAN DEDE KONAĞI

Kuşaklar değişiyor; bununla birlikte her

Yaman Dede ve ailesinin kaldığı evde nefes

kuşağın kendine özgü özellikleri ile iş

almak, küçük bir gaz lambasının ışığında

yaşamına, ........................................

neler yaşa........................................
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BİRİ DONDURMA MI
DEDİ?

BU KARELER BURAM BURAM
ANADOLU KOKUYOR

Kimi zaman ikram ettiğimiz baklavanın

Anadolu’nun

söylemek

yanına koymuşuz, kimi zaman bir çocuğun

göstermeye

çalıştıklarını,

yüzünü gü........................................

kadrajından ........................................

istediklerini,
o

küçük
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Saygıdeğer Derki Okurları,
Derki’nin yepyeni sayısı ile
tekrar karşınızda olduğum için
mutluyum. Dergimizin bugünkü
başarıya ulaşmasını sağlayan siz
değerli okurlarımıza ve dergimizin
tüm aşamalarında emeği geçen
arkadaşlarıma teşekkürlerimi
sunuyorum.
Kayserigaz olarak sürekli değişim ve
gelişim prensibimizden hareketle,
2016 yılında da yeni yatırımlara
hız kesmeden devam ediyoruz.
Zahmetsiz ve ekonomik doğalgazı
Kayseri’nin tüm ilçelerine ulaştırmak
hedefimiz. 2015 yılı içinde altyapı
çalışmalarına başlanan Bünyan
İlçesi’ne 2016 yılı sonuna kadar
doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz,
bu amaçla çalışmalarımıza hız
kesmeden, büyük bir titizlikle devam
ediyoruz. Bu kapsamda Talas İlçesi’ne
bağlı Başakpınar Mahallesi’ne
doğalgaz hizmeti için yatırım
töreni gerçekleştirdik ve ileride
sağlayacağımız doğalgaz hizmetini
Başakpınar sakinlerine duyurarak
onlara müjdeyi vermiş olduk.
İşimizin sadece doğalgaz arz
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Yatırım alanlarımıza her geçen gün yenilerini ekleyerek
Kayseri’nin tüm ilçelerine doğalgaz arzı sağlayabilmek
için azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
sağlamaktan ibaret olmadığını her
zaman söylüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz
sosyal sorumluluk projeleri ile
anılıyor olmak bizleri oldukça mutlu
ediyor. 6. Erciyes Engelliler Ulusal
Kar Festivali kapsamında Erciyes
Kayak Merkezi’ne kayak sporu için
Türkiye’nin dört bir yanından gelen
engelli vatandaşlarımıza destek olarak
onların yüzünde ki gülümsemenin
sebebi olduk.
Şirket çalışanlarımızın oluşturduğu
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Grubu Mavi Köprü ile 2015 yılında
yatırım alanımıza kattığımız
Develi İlçesi’nde ki ihtiyaç sahibi
bir okulun kütüphanesine yine
çalışanlarımız tarafından toplanan
kitapları hediye ederek çocuklarımızı
sevindirmenin mutluluğunu yaşadık.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı Haftası’nda yeni
yatırım alanlarımızdan biri olan
Bünyan İlçesi’nde ki çocuklarımızla
doğaya yeni ağaçlar kazandırmak
adına fidan dikimi gerçekleştirerek,
doğaya ve çevreye karşı duyarlı
bireyler olması konusunda
bilinçlendirmiş olduk. Kadınlar
Günü’nde abonelerimize Acil 187
Ekibimiz tarafından gül dağıtılırken
çalışanlarımıza hediye çeki vererek

bu özel günlerini kutladık. Anneler Günü’nde
ise yine anne çalışanlarımız adına Lösev
Vakfı’na bağışta bulunarak annelerimiz adına
sosyal sorumluluklarımızı yerine getirdik.
“Yeşil ile barışık, Mavi ile dost, Temiz bir
Kayseri için” sloganıyla çevreye ve doğaya
verdiğimiz hassasiyeti her seferinde dile
getirerek çalışanlarımıza, Müşteri Hizmetleri
Merkezine gelen tüm abonelerimize ve Acil
187 ekiplerimizin ziyaret ettiği ev ve işyerlerine
fidan hediye ederek, onların Dünya Çevre
Günü’nü kutladık.

6. Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında
31Mart’da, Gas & Power Dergisi
tarafından, İstanbul’da düzenlenen
2016 yılı Altın Vana Doğalgaz Piyasası
Başarı Ödüllerinde, 2015 yılında
gerçekleştirdiğimiz “Dünya Engelliler
Günü ve Yaşlılara Saygı Haftası”
kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle
“Altın Vana” ödülünü almaya
hak kazanarak, kurumsal sosyal
sorumluluk alanında ki farkımızı
tekrar yansıttık.

Kaliteli hizmetin kaliteli bir eğitim ile
olabileceğinin farkındalığıyla hareket ederek,
geleceğin teknikerleri üniversite öğrencilerine,
Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu
Meslek Yüksek Okulu ile yürüttüğümüz eğitim
projesi kapsamında, eğitimler düzenleyerek
öğrencilerimize destek olduk.
Yasal olarak her yılın mayıs ayına kadar
bitirilmesi gereken faaliyet raporunu yoğun bir
çalışma süreci yürütülmesi sonucu Kayserigaz
2015 Faaliyet Raporu şubat ayında Kurumsal
İletişim Birimimiz tarafından kısa sürede
sorunsuz bir şekilde tamamlanarak büyük bir
başarıya ulaştırıldı. Sektörde sorumluluklarını
yerine getirerek örnek şirket olduğunu her
alanda gösteren Kayserigaz, 2014 yılında
ödemiş olduğu vergi ile Kayseri’de adına
en yüksek Kurumlar Vergisi tahakkuk eden
mükellefler arasında 25. Sırada yer alarak bu
alanda da büyük bir başarıya ulaştık.

Yepyeni 13. Sayımızda siz değerli
okuyucularımızla tekrar buluşmanın
heyecanını yaşarken, sektörle ve
şirketimiz ile ilgili bilgilerin yanında,
ilginizi çekecek farklı içeriklere de
ulaşabileceğiniz yeni sayımızla siz
takipçilerimizi yalnız bırakıyorum.

Saygılarımızla

Hasan Yasir BORA

Genel Müdür
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KAYSERİGAZ ZEHİRLENMELERE KARŞI UYARDI
Kayserigaz, ülke genelinde
kış mevsiminin yoğun olarak
yaşanması ile birlikte olası
karbonmonoksit zehirlenmelerine
karşı, abonelerini alınabilecek
tedbirler konusunda uyardı.

Kayserigaz Yetkilileri, doğalgazın zehirsiz bir gaz olduğunu
belirterek yaralanma ve ölümlere yol açan zehirlenmelerin
doğrudan doğalgazla ilgili olmadığını, diğer tüm yakıtlarda
olduğu gibi yanma sonucu oluşan karbon monoksitin
zehirlenmelere sebep olduğunu bildirdi. Kayserigaz Teknik
Genel Müdür Yardımcısı Adem DİNCAY, dikkat edilmesi
gereken noktaları aşağıda şöyle özetliyor;

KAYSERİGAZ EĞİTİMLERE YENİ
YILDA DA DEVAM EDİYOR

• Ev ve işyerlerinde kullanılan doğalgaz cihazlarının her yıl
bakımlarının rutin olarak yaptırılarak cihazların sorunsuz
olarak çalışması sağlanmalıdır (Bakımı yapılmayan
cihazların verimi düşerek ömrü azalır ve bu nedenle fazla
yakıt tüketerek faturanın artmasına sebep olur.)
• Doğalgaz tesisatına yönelik tüm işlemler yetkili firmalara
yaptırılmalıdır.
• Kullanılan cihazlarının kalite belgesine sahip olup
olmadığına dikkat edilmelidir.
• Cihazların kullanıldığı ortamın yeterli şekilde oksijen
alması sağlanmalı, menfezler kapatılmamalıdır.
• Şiddetli rüzgarın olduğu zamanlarda kombi
kullanılmamalıdır.
• Baca ve boru bağlantılarının sorunsuz bir şekilde
yapıldığından emin olunmalı ve baca bağlantı kısımlarının
sızdırmazlıkları sağlanmalıdır.
• Dumanın geri tepmesinin önlenmesi için baca başlığı
mutlaka takılı olmalıdır.
• Karbonmonoksit sensörleri kullanılmalıdır (Karbon
içeren yakıtların kullanıldığı odalara yerleştirilen bu
cihazlar karbonmonoksit gazını algılar ve alarm devreye
girmesiyle olası tehlikelere karşı uyarır).
Kayserigaz Teknik Genel Müdür Yardımcısı Adem
DİNCAY, kış aylarında artan karbonmonoksit gazı
zehirlenmelerine maruz kalınmaması için doğalgazlı
cihazların ve tesisatlarının bakımlarının atlanmaması
gerektiğini vurgulayarak, doğalgaz ile ilgili herhangi bir
sorun olduğunda Kayserigaz’ın 7/24 hizmet veren Acil 187
hattı ile Kayseri Halkı’na hizmet vermeye hazır olduklarını
belirtti.
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Kayserigaz, sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında geleceğin mimarı olan
öğrencilere “Doğalgazın Güvenli Kullanımı
ve Enerji Verimliliği” hakkında eğitim verdi.
Kayserigaz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında
öğrencilerle sık sık bir araya gelerek eğitimler vermektedir.
Eğitimlere yeni yılda da hız kesmeden devam eden
Kayserigaz, “Doğalgazın Güvenli Kullanımı ve Enerji
Verimliliği” konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi olarak
Talas Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Eğitimde
doğalgazla ilgili güvenlik tedbirleri ve tasarruflu doğalgaz
kullanımıyla beraber enerji verimliliği ve tasarrufu anlatıldı.
Eğitimden sonra öğrencilere ve öğretmenlere Kayserigaz
Güvenli ve Verimli Doğalgaz Kullanım Rehberi ile birlikte
çeşitli küçük hediyeler dağıtıldı.
Kayserigaz İç tesisat Sorumlusu Onur Aydın, Kayserigaz
olarak, doğaya ve enerji tasarrufuna duyarlı bir neslin
yetişmesini amaçladıklarını söyleyerek, yenilenebilir enerji
kaynaklarına önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Talas Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Özkara günümüzde
enerji tasarrufunun büyük önem kazandığını belirterek,
Kayserigaz Ekibi’ne verdiği anlamlı eğitim desteği için
teşekkür etti.

HABERLER
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KAYSERİGAZ’DAN ÖNEMLİ TOPLANTI

Kayserigaz yönetimi tarafından
her yıl düzenli olarak yapılan
Yönetimin Gözden Geçirme
(YGG) Toplantısı’nın 9.’sunun
ilk turu Kayseri Radisson Blu
Hotel’de başlayarak Bodrum’da
tamamlandı.

Bu yıl 9.’su düzenlenen Yönetimin Gözden Geçirme
Toplantısı’nın ilk aşaması tüm birim sorumlularının
katılımı ile Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirildi.
Toplantılarda bir önceki yıl gerçekleştirilen çalışmaların
performans ve hedef değerlendirmeleri yapılırken, yeni
yılın hedefleri için verimininartırılması etkileyen etmenler
ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Toplantının ikinci aşaması
Bodrum’da gerçekleşti.

Toplantı gündeminde yeni yılın hedefleri, müşteri taleplerinin
karşılanması, 2016 yılı birim stratejileri ve yatırım adımları,
çalışanların kişisel gelişim ve eğitimleri konuşuldu. Sunumlarda
birim ve müdürlüklerin 2015 yılı çalışmaları üzerine tartışılarak,
2016 yılında mükemmele ulaşmak için yapılabilecekler yeniden
gözden geçirilerek, mevcut çalışma yöntemlerinin analizleri
yapılarak, yeni aksiyon planları üzerinde beyin fırtınaları yapıldı.

KAYSERİGAZ OLAĞAN BASIN TOPLANTISINI
GERÇEKLEŞTİRDİ
Kayserigaz’ın basın mensuplarını
Radisson Blu Hotel’de misafir
ettiği toplantıda, geçtiğimiz yılın
değerlendirmeleri ve gelecek yılın
hedefleri kamuoyuna duyuruldu.

Enerji sektörünün öncü firması Kayserigaz, Radisson Blu Hotel’de
düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Kayserigaz
Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’nın yaptığı sunumda, Dünya’da
enerji ve doğalgaz tüketim verileri paylaşılarak, Türkiye’nin
geçtiğimiz senelerde ulaştığı enerji ve doğalgaz tüketim rakamlarını
değerlendirdi.
Türkiye’de %31’lik tüketime sahip birincil enerji kaynağı olan
doğalgazın, Kayseri’nin %75’i tarafından kullanıldığı Kayseri’ye
doğalgaz sağlanması için bugüne kadar yaklaşık 250 milyon TL
yatırım yapıldığını ve toplam yatırım hattı uzunluğunun 3.100
kilometreye ulaştığını belirtti. 2015 yılında yürütülen çalışmalar ve
2016 yılının hedefleri toplantının ana gündemini oluşturdu.
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KAYSERİGAZ 2015 YILI FAALİYET RAPORU
YAYINLANDI
12 yıldır Kayseri Halkı’na doğalgazın
konforunu sunan, yaptığı çalışmalar
ve sunduğu hizmetlerle toplumun
takdirini kazanan Kayserigaz, önceki
yıl gerçekleştirmiş olduğu projeleri ve
ulaştığı başarıları içeren “2015 Yılı Faaliyet
Raporu” nu yayınladı.
2015 Yılı Faaliyet Raporu, Kayserigaz’ın sahada yaptığı
çalışmaları dışında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk
projeleriyle alınan motivasyonun verdiği güç ile yönetimsel
strateji ve kurumsal kimlik anlayışı içinde oluşturuldu.
Kayseri’ye sorunsuz ve emniyetli gaz arzını sunabilmek
için tüm hızıyla çalışmalarını sürdüren Kayserigaz,
kamuoyuna sunduğu yeni faaliyet raporu ile sektörde ön
sıralarda ki yerini korumayı sürdürmektedir. Kayserigaz
Kurumsal İletişim Birimi tarafından hızlı bir çalışma süreci
yürütülmesi sonucu zamanından çok önce tamamlanarak
sektördeki tüm paydaşlarla ve Kayseri Halkı ile paylaşıldı.

KAYSERİGAZ ÇALIŞANLARINI SAĞLIK
TARAMASINDAN GEÇİRDİ
Doğaya, insana ve insan
sağlığına büyük önem veren
Kayserigaz, tüm çalışanlarını
sağlık taramasından geçirdi.
12 yıldır Kayseri’ye hizmet sağlama noktasında emin
adımlarla ilerleyen Kayserigaz, insanlara verdiği
önemi en üst seviyede tutmaktadır. Çalışanlarının
sağlık ve güvenliğini en üst seviyede korumaktadır.
Bu kapsamda, her yıl olduğu gibi bu yılda, sağlık
taramalarını sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
Kayserigaz kampüs alanı içerisinde gerçekleştirilen
sağlık taramasında, tüm Kayserigaz çalışanları kan,
solunum, akciğer ve işitme testlerinden geçirilerek
gerekli kontrolleri yapıldı. Yapılan sağlık taraması
ile olası bir hastalık belirtisi olması durumunda,
çalışanlar bilgilendirilerek, gerekli önlemlerin
alınması konusunda danışmanlık sağlanmaktadır.
Düzenlenen sağlık taraması ile ilgili açıklama yapan
Kayserigaz İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi
Ahmet Yalçın, çalışanlarının sağlık kontrollerini
belirli aralıklarla gerçekleştirdiklerini ve böylece
hastalıkların erken tanısının sağlandığını
belirtti. Buna ek olarak, planlı olarak düzenlenen
seminerlerle çalışanlarına sürekli olarak güncel
bilgilerin aktarıldığını belirten İnsan Kaynakları
Birim Yöneticisi Ahmet Yalçın, çalışanlara fayda
sağlayacak her türlü faaliyete destek verdiklerini
vurguladı.
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KAYSERİGAZ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ERCİYES’TE
Kayserigaz bünyesinde kurulan
Kayserigaz Doğa Sporları Kulübü,
Erciyes Kayak Merkezi’nde kış
sporları faaliyetinde bulundu.

Kayserigaz iş hayatı dışında çalışanları için sosyal hayatta da çeşitli
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli desteği sağlamayı
sürdürüyor. Kayserigaz Doğa Sporları Kulübü, çalışanların sosyal
hayatta da birlik ve beraberlik içerisinde güzel vakit geçirmesi amacıyla
Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirdiği organizasyonla, Kayserigaz
çalışanlarına kış sporları faaliyeti gerçekleştirme imkanı sağladı.

KAYSERİGAZ BASIN BOVLİNG TURNUVASINDA BULUŞTU
Kayserigaz’ın her yıl düzenli olarak
gerçekleştirdiği basın bovling
turnuvası yerel ve ulusal basın
temsilcilerinin yoğun katılımıyla
gerçekleştirildi.
Verdiği hizmetler ve düzenlediği birçok etkinlikle
gündemde olan Kayserigaz, önceki yıllarda olduğu gibi
bu yılda da basın mensupları ile bir araya gelerek onları
yoğun iş stresinden uzaklaştırmak için Basın Dostluk
Bovling Turnuvasının 8.’sini gerçekleştirdi.
8. Basın Dostluk Bovling Turnuvası’na Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti üyeleri yerel basın mensupları
ile birlikte ulusal basın Kayseri temsilcileri katıldılar.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ın top
atışlarıyla başlayan turnuvada basın mensupları yüksek
performans göstererek eğlenceli anlar yaşadılar.
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KAYSERİGAZ’DAN KADINLAR GÜNÜ İÇİN
ANLAMLI JEST
“Sektöre ve tüm paydaşlara ilham veren
marka olmak” yolunda hızla ilerleyen
Kayserigaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle bayan çalışan ve abonelerinin
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Abonelerine ve çalışanlara büyük değer veren Kayserigaz, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde onları yalnız bırakmayarak,
bayan çalışanları ve aboneleri için sürprizler hazırladı.
Kayserigaz, , bu anlamlı günde abonelerine gül hediye ederken,
çalışanları için de özel olarak hazırlanan bayanların kullanımına
özel hediye takdim ederek, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

KAYSERİGAZ YETKİSİZ
SERVİSLER HAKKINDA
UYARIYOR!
Kayserigaz, doğalgaz kullanan cihazlara
yönelik bakım ve tamir işlemleri için
abonelerini yetkisiz servisler konusunda
uyararak, Kayseri’de ki yetkili servislerin
iletişim bilgilerini Kayserigaz internet
sitesinden ilan etti.
Kaliteli hizmet ve güvenliğe her zaman en üst seviyede önem veren
Kayserigaz, doğalgaz kullanan cihazlarına bakım yaptırmak veya tamir
ettirmek isteyen abonelerini, yetkisiz servisler tarafından mağduriyete
uğramamaları için uyardı. Kayserigaz yetkilileri, yetkisiz servisler
tarafından bu cihazlara müdahale edilmesine izin verilmemesi
gerektiğini bildirdi.
Doğalgaz abonelerinin maddi ve manevi mağduriyet yaşamamaları
için yetkisiz servislerle çalışılmaması gerektiğini belirten Kayserigaz
İç Tesisat Sorumlusu Mehmet Onur Aydın, yetkili servislerin iletişim
bilgilerine, Kayserigaz’ın internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini
söyledi. Mehmet Onur Aydın, can güvenliğini tehlikeye atacak
sonuçların doğmaması için doğalgaz abonelerini sık sık uyardıklarını,
abonelerinin cihazlarına yönelik yaptıracakları işlemler hususunda,
yetkili servisleri tercih etmelerinin büyük önem arz ettiğini söyledi.
10
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KAYSERİGAZ’A ALTIN VANA ÖDÜLÜ
Kayseri’ye değer katan hizmetleri
ve standardı hiç düşmeyen kalitesi
ile sektöründe başarı hikâyeleri
oluşturmaya devam eden
Kayserigaz, “Altın Vana Doğalgaz
Piyasası Başarı Ödülü”ne layık
görüldü.
Verimli ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra şirketlerin sosyal
sorumluluk alanında yaptıkları faaliyetleri dikkate
alınarak verilen Doğalgaz ve Elektrik Piyasaları başarı
ödülleri 31 Mart gecesi sahiplerini buldu. 6. Türkiye
Enerji Zirvesi kapsamında 31Mart’da, Gas & Power
Gazetesi tarafından, İstanbul’da düzenlenen 2016 yılı
Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödüllerinde EWE
Grup şirketlerinden biri olan Kayserigaz, “Altın Vana”
ödülünü almaya hak kazandı.

KAYSERİGAZ AİLESİ 5. ÇALIŞAN BOVLİNG TURNUVASINDA BULUŞTU
Kayserigaz, 5. Çalışan Bovling
Turnuvası ile Kayserigaz Ailesi’ni bir
araya getirdi.
Gerçekleştirdiği birçok etkinlik ve projeyle adından
sıkça söz ettiren Kayserigaz, geçtiğimiz günlerde basın
mensupları için gerçekleştirdiği Basın Dostluk Bovling
Turnuvasının ardından çalışanlarının motivasyonunu
yüksek tutmak ve çalışanların şirketlerine duydukları
aidiyet duygusunu artırmak için 5. Çalışan Bovling
Turnuvasını düzenledi. Yoğun katılımın sağlandığı
turnuva, çalışanların kıyasıya mücadelesi ile gerçekleşti.
Çalışanlar yoğun çalışma temposundan uzaklaşarak
eğlenme fırsatı elde etti.
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KAYSERİGAZ VERGİDE ÖNCÜ
Sektörün örnek firması Kayserigaz, 2014
mali yılına ait ödemiş olduğu vergi ile
Kayseri’de adına en yüksek Kurumlar
Vergisi tahakkuk eden mükellefler arasında
25. Sırada yer aldı.
12 yıldır Kayseri’ye doğalgaz hizmeti sunan Kayserigaz,
yerine getirdiği vergi göreviyle geçen senelere göre başarısını
katlayarak Kurumlar Vergisi tahakkuk eden mükellefler
arasında 25. sıraya ulaştı. Kayserigaz, 27. Vergi Haftası
sebebiyle, 2014 yılında bağlı bulunduğu Kayseri Vergi
Dairesi Başkanlığınca yerinde ziyaret edildi. Vergi Dairesi
Başkanlığı’na vekaleten, Vergi Dairesi Müdürü Sultan Çalış
tarafından, Kayserigaz Genel Müdür Yardımcısı Mennan
Uzunoğlu’na teşekkür belgesi takdim edildi.

KAYSERİGAZ’DAN ENGELLİ VATANDAŞLARA DESTEK
Sosyal sorumluluk projelerini hız
kesmeden sürdüren Kayserigaz, 6.
Erciyes Engelliler Ulusal Kar Festivali’ne
destek olarak, Türkiye’nin farklı
bölgelerinden gelen birçok engelli
vatandaşın kayak sporu ile buluşabilmesi
için katkı sağladı.

Kayserigaz, 6. Erciyes Engelliler Ulusal Kar Festivali’ne destek
olarak, Türkiye’nin dört bir yanından Erciyes’e gelen 200’ü
aşkın engelli vatandaşın kayak sevincine ortak oldu. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Kayseri’de bulunan
şirketlerin katkılarıyla düzenlenen festivalde engelli vatandaşlar
Erciyes Dağı’nda kayak yapmanın tadını çıkardı. Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserigaz’a
etkinliğe olan katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket
takdiminde bulundu. Kayserigaz adına ödül, Kayserigaz
Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem ACUR tarafından alındı.
Etkinlik, plaket töreninin ardından, engelliler için özel olarak
tasarlanmış kayak takımları ile yapılan yarışmalarla devam etti.
Yarışmada dereceye giren engelli sporculara kupaları Erciyes
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı tarafından
takdim edildi.
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KAYSERİGAZ İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU

Kayserigaz’ın 2007 yılında başlattığı geleneksel
iftar programının bu yıl 10.’su, gerçekleştirildi.
Ramazan Ayı’nın manevi havasının hep birlikte yaşanması
ve çalışanlar arasında ki birlik ve beraberlik duygularını
pekiştirmek için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kayserigaz
İftar Programı’nın 10.’su Erciyes Binicilik Tesisleri’nde
gerçekleştirildi. Yoğun katılımın sağlandığı iftar yemeğine,
EWE Turkey Holding Genel Müdürleri Frank Quante ve Bekir
Sami Acar, Kayserigaz Yönetim Kurulu Üyesi Kemalettin Cengiz
Tekinsoy ve EWE Turkey Holding Yöneticileri ve Kayserigaz
Ailesi tam kadro olarak yemekte bulundu.
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KAYSERİGAZ İÇ TESİSAT FİRMALARINA
EĞİTİM VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR
12 yıldır Kayseri’ye doğalgaz arzı sağlayan
Kayserigaz, sertifikalandırılmış iç tesisat
firmaları için belli aralıklarla düzenlediği
eğitimlerle, yetkili firmaları bilgilendirme
çalışmalarını sürdürdü.
Kayseri Halkı’na güvenli gaz arzını sağlamak için tüm
imkanları seferber eden Kayserigaz, yetkili iç tesisat firmaları
ile düzenli olarak yaptığı eğitimlere devam etti. Yetkili iç
tesisat firmalarının katıldığı eğitimde, doğalgaz hatlarının
topraklaması, radyan ısıtıcıların montajı ve kullanım alanları
ile uygulamaları detaylı bir şekilde aktarıldı.

KAYSERİGAZ DÜNYA ÇEVRE
GÜNÜ’NÜ KUTLADI
“Yeşil ile barışık, Mavi ile dost, Temiz bir
Kayseri için” sloganıyla çevre ve doğaya
verdiği önemi her seferinde dile getiren
Kayserigaz, çalışanlarına ve abonelerine
fidan dağıttı.
Kayserigaz, çevre konusunda her zaman örnek teşkil
eden bir şirket olarak son yıllarda gerçekleştirdiği gerek
sosyal sorumluluk projeleri gerekse çalışanlarına ve
Kayseri Halkı’na düzenlediği çevre konulu seminer ve
bilinçlendirme etkinlikleriyle adından sıkça söz ettirdi.
Çevreye ve doğaya gösterdiği hassasiyeti her defasında
vurgulayan Kayserigaz, çalışanlarına, Müşteri Hizmetleri
Merkezine gelen tüm abonelere ve Acil 187 ekiplerinin
ziyaret ettikleri ev ve işyerlerine fidan hediye ederek,
abonelerinin Dünya Çevre Günü’nü kutladı.
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KAYSERİGAZ’DAN ÇALIŞANLARINA
TRAFİK EĞİTİMİ
Güvenliğe büyük önem veren
Kayserigaz, çalışanlarına emniyet
kemeri kullanımının önemini daha
iyi aktarabilmek amacıyla Kayseri
İl Emniyet Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü bünyesinde bulunan
Trafik Simülasyon Eğitim Aracı ile
eğitim gerçekleştirdi.
Kayseri İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne
ait Trafik Simülasyon Eğitim Aracı kullanılarak yapılan
eğitimle, çalışanlara emniyet kemerinin önemi ve
takılmayan emniyet kemerinin doğuracağı sonuçlar
uygulamalarla etkili bir şekilde aktarıldı.

KAYSERİGAZ’DAN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Eğitime ve bilgiye önem veren
Kayserigaz, İş Sağlığı ve Güvenliği
Haftası nedeniyle çalışanları için
eğitim düzenledi.
Kayserigaz İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası sebebiyle
çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak
için toplamda 3 seans sürecek eğitim programı
düzenledi. Eğitim programı kapsamında bilinç ve
nabız kontrol etme yöntemleri, yaralanmalarda ve
boğulmalarda ilkyardım, zehirlenme ve yanık çeşitleri
konuları aktarılarak, bu gibi durumlarda hastaya nasıl
müdahale edilebileceği çalışanlara sunumlar eşliğinde
anlatıldı. Kayserigaz Çalışanları, bu eğitimlerin herkes
için gerekli olduğuna ve günlük yaşama katkı sağlaması
açısından faydalı olan eğitim programı için Kayserigaz
İnsan Kaynakları Birimi’ne teşekkürlerini ilettiler.
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KAYSERİGAZ BAŞAKPINAR’DA
2016 yılı projelerine hız kesmeden devam
eden Kayserigaz, Talas İlçesi’ne bağlı
Başakpınar Mahallesi’ne doğalgaz arzı
sağlamak üzere Başakpınar Yatırım
Töreni gerçekleştirdi.
Hızla gelişen enerji sektöründe sağlam adımlarla yükselen
Kayserigaz, Talas İlçesi’ne bağlı Başakpınar Mahallesi’ne
sağlanacak doğalgaz hizmeti için yatırım töreni gerçekleştirdi.
Kayserigaz ve Talas Belediyesi’nin ev sahipliğini üstlendiği
törene başta Başakpınar sakinleri olmak üzere, Kayserigaz
Yönetim Ekibi ile birlikte, Talas Belediyesi Ekibi katıldı.

Başakpınar Yatırım Töreni’nin açılış konuşmasını ev sahibi
olarak Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve Talas
Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu yaptı. Kayserigaz
Genel Müdürü Hasan Yasir Bora yaptığı konuşmada;
“Kayseri’nin en büyük ilçelerinden biri olan Talas’a bağlı
Başakpınar Mahallesi’ni doğalgaz ile buluşturmak için ilk
adımı, bugün gerçekleştirdiğimiz temel atma töreni ile atıyoruz.
Sorumluluk sahibi olduğumuz her bir alanı en ince ayrıntısına
kadar işlemek için hızla çalışıyor, çevre dostu doğalgazı mümkün
olduğunca her haneye ulaştırmak için elimizden gelen her
imkanı kullanıyoruz. Kayserigaz Ailesi olarak bugünden itibaren
Başakpınar Halkı’na en kısa sürede doğalgaz hizmetini sunmak
için üzerimize düşen çalışmayı gerçekleştireceğiz. Doğalgazın
Başakpınar’a ve Başakpınar Halkı’na hayırlı olmasını diliyoruz”
dedi.
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Talas Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,
Talas’ta ki tüm yerleşimlerin doğalgazla
buluşturulmasının kendileri için çok büyük
önem taşıdığını, doğalgazın konforu ve yaşamı
kolaylaştıran avantajlarından tüm Başakpınar
Halkı’nın faydalanabilmesi için Kayserigaz ile
birlikte çalışmaya her zaman hazırız. Doğalgazın
Başakpınar Mahallesi’ne ve Talas’ın diğer yerleşim
yerlerine sağlanmasıyla semtin daha sağlıklı ve
daha temiz hava kalitesine ulaşacağını söyleyerek,
Kayserigaz’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür
etti.
Törende Talas İlçesi Kaymakamı “Kayseri’nin
atılan adımlar ve yapılan çalışmalar neticesinde
giderek daha modern bir yaşama kavuştuğu
günümüzde, doğalgaz kullanan yerleşimlerin gün
geçtikçe artması hem enerji tasarrufu hem de
çevrenin korunması bakımından oldukça önemli.
Bu bağlamda yürütülen başarılı projelerden dolayı,
Kayserigaz’ın yönetimine ve çalışma arkadaşlarına
teşekkür ederiz.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından, doğalgaz boruları
temsili olarak Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Palancıoğlu, Talas İlçesi Kaymakamı Zekeriya
Güney, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Kemalettin Cengiz Tekinsoy ve katılımcılar
tarafından sahnede bağlanarak, Başakpınar Yatırım
Töreni büyük bir coşku ile kutlandı. Program,
katılımcılara hediye edilen Kayserigaz ve Talas
Belediyesi’nin hediyeleri ile son buldu.
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DOLGİ 23 NİSAN’DA BÜNYAN VE DEVELİ’DE ÇOÇUKLARLA BULUŞTU
Kayserigaz’ın maskotu Dolgi, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
haftası nedeniyle, çocuklarla buluşarak
çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Çocuklara yönelik faaliyetlere büyük hassasiyet
gösteren Kayserigaz, 23 Nisan Haftası’nda her
yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Dolgi Çocuk
Tiyatrosu’nu düzenleyerek bu sene üç farklı mekanda
farklı etkinliklerle bir çok çocuğa ulaştı. Maskot Dolgi
İlk gösterimini, Kayserigaz KSS Grubu Mavi Köprü’nün
organizasyonu ile birlikte Kayseri’nin Bünyan
İlçesi’nde gerçekleştirdi. Bünyan’da gerçekleştirilen
tiyatro gösterimi sonrası, Kayserigaz KSS Grubu Mavi
Köprü’nün hazırlamış olduğu tişört ve şapkaları giyen
çocuklar, Bünyan İlçesi’nde fidan dikimi yaparak
doğaya yeni fidanlar hediye ettiler.
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Dolgi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
haftasında ki ikinci etkinliğinde ise minikleri Kayserigaz
Kampüsü’nde ağırlayarak tiyatro ve çeşitli oyunlarla
eğlendirdi. Tiyatro gösteriminin ardından Kayserigaz’ın
çocuklara bahçede sunduğu “Waffle Hazırlama” jesti
çocukları oldukça mutlu etti. Çocuklar açık havada önce
tüm hünerlerini sergileyerek wafflelarını hazırladılar
sonra da kendi hazırladıkları waffleları keyifle yediler.

DOLGİ
KAYSERİGAZ’DA

Maskot Dolgi gerçekleştirilen son etkinlikte ise
Develi’de ki çocuklarla buluşarak onları neşelendirdi.
Bünyan Belediyesi’ne ait Aksu Gösteri Merkezi’nde
ilçedeki minik izleyiciler için gerçekleştirilen tiyatro
gösterimi ile ilkokul öğrencileri çeşitli aktivitelerle
eğlenme fırsatı elde ettiler.

DOLGİ
DEVELİ’DE

Kayserigaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı haftasında, Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nu çocuklar
için sahneleyerek, bayramlarını tam bir bayram
havasında, eğlenceyle geçirebilmelerine olanak sağladı.
Kayserigaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı haftası boyunca çocuklara çevrenin temiz
tutulması, enerjinin tasarruflu kullanılması, doğanın
korunması ve yaşatılması konularını oyunlarla eğlenceli
bir şekilde öğretti.
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KAYSERİGAZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDE
Kayserigaz, Erciyes Üniversitesi Mustafa
Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu ile birlikte,
üniversite öğrencilerine yönelik hazırlamış
olduğu eğitim programı kapsamında
ilk eğitimi Elginkan ECA ile birlikte
gerçekleştirdi.

Tecrübenin gücüne inanan Kayserigaz, Erciyes Üniversitesi
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri için
düzenlenen eğitim programının ilkini ECA firmasının “Doğalgaz
Sayaçları” konulu sunumu ile hayata geçirdi. Doğalgaz ve
Tesisatı Teknolojisi, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Programlarının yoğun katılım sağladığı eğitimde, ECA yetkilileri,
doğalgaz sayaç çeşitleri, sayaçların çalışma prensipleri, bağlantı
teknikleri ve sayaçların genel özellikleri hakkında bilgilendirme
sağladı.

KAYSERİGAZ EĞİTİMLERİ SÜRDÜRMEYE
DEVAM EDİYOR
Kayserigaz, Erciyes Üniversitesi Mustafa
Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu ile beraber
Eraslan Group bünyesinde faaliyet gösteren
ERS Baca Sistemleri’nin katkılarıyla
“Doğalgazlı Bacalar” konulu eğitim
düzenledi.
Bilgi ve birikime giden yolun iyi bir eğitimden geçtiği bilinciyle
eğitim çalışmalarını sürdüren Kayserigaz, geçtiğimiz hafta
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda başlattığı
eğitim programına, bu hafta Eraslan Group bünyesinde
faaliyet gösteren ERS Baca Sistemleri ile birlikte devam etti.
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KAYSERİGAZ’DAN DOĞALGAZ YAKICI
CİHAZLAR KONULU EĞİTİM
Kayserigaz, Erciyes Üniversitesi Mustafa
Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda
Viessman ile birlikte üniversite öğrencileri
için “Doğalgaz Yakıcı Cihazlar” konulu
eğitim gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bu yana eğitim ile ilgili faaliyetlere
büyük önem veren Kayserigaz, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek
Yüksekokulu’nda başlattığı eğitim programının üçüncüsünü
Viessmann ile sürdürdü. Eğitimde tekniker adaylarına bireysel
ve merkezi ısıtma sistemlerinin özellikleri, kaskad sistemi,
yoğuşmalı kombiler, kablolu ve kablosuz oda termostatları,
kombi montajı gibi birçok konu görseller eşliğinde anlatılarak,
farklı sistemlerin hangi kullanım alanlarına daha uygun olacağı
anlatıldı.

UGETAM’DAN HEM ZİYARET
HEM EĞİTİM
Ugetam Genel Müdürü Serkan Keleşer
ve Ugetam Stratejik Planlama ve
Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin
Bulundu, önce Kayserigaz Genel
Müdürü Hasan Yasir Bora’yı yerinde
ziyaret etti, daha sonra ise Erciyes
Üniversitesi’nde eğitim verdi.
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en kapsamlı eğitim ve
belgelendirme firması olan Ugetam, Kayserigaz’ın Erciyes
Üniversitesi öğrencileri için organize ettiği eğitim programı
için Kayseri’ye geldi. Ugetam Genel Müdürü Serkan Keleşer
ve Ugetam Stratejik Planlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
Hüseyin Bulundu, Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir
Bora’yı yerinde ziyaret ederek enerji sektörü hakkında
istişarede bulundular. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından,
Kayserigaz Proje Müdürü, İç Tesisat Sorumlusu ve Kurumsal
İletişim Sorumlusu eşliğinde, Ugetam Genel Müdürü Serkan
Keleşer, Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek
Yüksekokulu’nda üniversite öğrencileri için planlanan “MYK
Kapsamında Belgelendirme” eğitimini gerçekleştirdiler.
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BİLDİĞİNİ ÖĞRETEN PLATFORM
İLHAM ÇARŞISI
“Bildiğini Paylaş” sloganı ile yola çıkan
ve hem şirket çalışanlarının eğitim
vereceği hem de dışarıdan destek
alınarak eğitim sürecinin devam
ettirilmesini planlayan ekibimiz İLHAM
ÇARŞISI adı ile 12.02.2016 Cuma günü
yaptığı organizasyon ile Kayserigaz
ekibine yoğun bir katılım ile tanıtımını
yapmıştır. “Sektöre ve Tüm Paydaşlarına
İlham Veren Marka Olmak” vizyonunda
emin adımlarla yürüyen şirketimiz İlham
Çarşısı Ekibine de ilham vermiştir.
Yürüttükleri görevlerini en iyisi ile yapmayı ilke
edinen şirket çalışanlarımızın, öncelikle yaptıkları
işleri ve sorumluluklarını, diğer çalışma arkadaşlarına
aktarabileceği bir platform ihtiyacının doğması ile
İlham Çarşısı, Kayserigaz Üst Yönetimi tarafından
oluşturulmuştur. İlham Çarşısı platformunda yer alan
isimlerin her bölümden bir arkadaşın olması homojen
dağılımın yanı sıra her türlü konuda eğitim ve etkinlik
organizasyonu yapacağının da habercisi olmuştur.
İlham Çarşısı tanıtım organizasyonunda konuşma
yapan Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA,
İlham Çarşısı’nın şirket içerisindeki bilgi paylaşımını
eksiksiz yerine getireceğini ve dışarıdan alınacak bilgi
paylaşımlarında da tam destek olacaklarını vurgulamıştır.
İlham Çarşısı Ekibi toplamda 7 kişiden oluşmaktadır, ekip
üyeleri; İnsan Kaynakları ve Strateji Yönetmeni Hatice
Berk, Bilgi Teknolojileri Sorumlusu İlmiye Nur Ayyıldız,
Harita ve GIS Sorumlusu Ömer Çağıl, Müşteri Hizmetleri
Sorumlusu Demet Koç, İşletme Bakım Sorumlusu Fatih
Tekeliğolu, İnsan Kaynakları Sorumlusu Ahmet Yalçın,
Muhasebe ve Finans Sorumlusu Nefise Tunçkanat’tır.

Çalışanlarına verdiği önem kadar, onların ailesine de
önem verdiğini her zaman gösteren şirketimiz; İlham
Çarşısı ilk eğitimini de “Aile İçi İletişim” teması ile
yapmıştır. Çalışanların aileleri ile birlikte katıldığı eğitime
ilgi beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir. İlham Çarşısı
Ekibi’nin Kayserigaz çalışma arkadaşlarına yaptığı anket ile
İlham Çarşısı’ndan beklentileri analiz edilmiş ve yol haritası
buna göre belirlenmiştir. Planlanan Nisan ayı eğitim
takvimi Kayserigaz çalışanları ile paylaşılmıştır.
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Her an koordineli ve planlı bir eğitim yürütmeyi planlayan
İlham Çarşısı Ekibi, sıklıkla bir araya gelerek süre gelen
eğitimleri devam ettirmenin yanı sıra, hem özel günlere
hem de resmi bayramlara ait etkinlikleri takviminde
ataçlamaktadır.
İlham Çarşısı’nın düzenleyeceği eğitimlerin şirket
vizyonumuza yakışır şekilde “İlham Veren” Kayserigaz
yönetimine ve çalışanlarına yakışır eğitimler olacağı temenni
edilmektedir.

İlham Çarşısı, teknik eğitimlerin yanı sıra iş ve yaşam
stresinden biraz uzaklaşabileceği bir ortam oluşturabilmek
adına hobi faaliyetlerinin ilk bölümünü “Yağlı Boya Resim
Kursu”na ayırmıştır. Cuma günleri 16:00 - 17:30 saatleri
arası İlham Çarşısı “Bildiğini Paylaş” eğitim günü ve
saati olarak belirlenerek tüm eğitimler bu saatlere göre
planlanmıştır. Yağlı boya resim kursunda zamanın hem
eğlenceli hem de öğretici geçtiği fotoğraf karelerine de
yansımıştır.
Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel şirketimizin
Hukuk Müşaviri Neşe Şayin “Türkiye’de Kadının Yeri ve
Hakları” konulu bir seminer düzenleyerek çalışanlarımıza
bilgilendirmeler yaptı.
Nisan ayı etkinlik takviminin son konusu “Diksiyon ve
Güzel Konuşma Teknikleri”ne ayrıldı. Bu eğitime katılım
sayısının yüksek olması Kayserigaz çalışanlarının müşteri
ile olan iletişimlerinde göstermek istedikleri özenin
habercisi olduğunu da hissettirmiştir.
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DOLGİ RAMAZAN AKŞAMLARI DA
MİNİKLERİN YANINDA
Kayserigaz’ın maskotu yeşil ejderha
Dolgi, ramazan akşamlarında çocukları
eğlendirdi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyetlerini hız
kesmeden sürdüren Kayserigaz, Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nun
Ramazan Ayı gösterimlerini Meysu Outlet AVM’de
gerçekleştirdi. İftar saatlerinden sonra gösterime başlayan Dolgi,
sergilediği tiyatro ve eğlenceli oyunlarla minik hayranlarına
keyifli anlar yaşatmayı sürdürdü.

Çocukları çevre konusunda bilinçlendiren, yaşanabilir
bir dünya için gerekli mesajları veren ve aynı zamanda
topluma karşı duyarlı bireyler oluşturmak için çalışan Dolgi,
oyunlarının yanı sıra hareketli dansları ile minik izleyicilerini
mutlu etti.

KAYSERİGAZ’DAN ÇALIŞTAY
TOPLANTISI

Enerji sektörünün öncü firması
Kayserigaz, 2017 yılı stratejilerinin
ve hedeflerinin belirlenmesi için, tüm
yöneticilerin katılımıyla çalıştay
toplantısını gerçekleştirdi.
Sunduğu kaliteli hizmetlerle adından sıkça söz ettiren
Kayserigaz, 2017 yılının stratejilerini ve hedeflerini belirlemek
için tüm yöneticileri ile bir araya geldi. İç ve Dış Çevre
Analizleri ile başlayan Strateji Çalıştayı durum tespitinin
ardından Swot Analizi ile devam etti.
2017 yılının stratejileri belirlemek üzere; belirlenen amaçlar
çerçevesinde “ulaşmak istenen yer” için ölçülebilir hedefler
belirlendi. Hedeflere ulaşma yöntemleri, iş planları ve
şirketin mevcut kaynakları yeniden gözden geçirildi. Bu
hedeflere nasıl ulaşılacağı da stratejiler ile ortaya konuldu.
Yönetim kadrosunun tamamının katılım sağladığı ve gün
boyu süren toplantıda, detaylı ve titiz çalışmalar sonucunda,
Kayserigaz’ın 2017 yılı yol haritası olarak belirlenen, 2017 yılı
strateji ve hedefleri günün sonunda netlik kazandırıldı.
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KAYSERİGAZ 9. GELENEKSEL
VOLEYBOL TURNUVASININ GALİBİ
BELLİ OLDU

Kıyasıya rekabet içinde geçen Kayserigaz
9. Geleneksel Voleybol Turnuvası,
oynanan final maçı ile tamamlandı
Çalışanların motivasyonunu sağlamak ve konsantrasyonunu
arttırmak için bu yıl 9.su gerçekleştirilen Kayserigaz Voleybol
Turnuvası renkli anlarla tamamlandı. Bu yıl 8 takımın
katıldığı dostluk turnuvasında, Tahakkuk 1.Takım isimli
takımın oyuncuları, finale kadar yoğun bir performansla
mücadele ederek turnuvanın galibi olurken 2.lik ve 3.lüğü
İdari İşler ve Efsane 1905 takımları paylaştı.
İlk dörde giren Tahakkuk 1.Takım, İdari İşler, Efsane 1905
ve Doğal Enerji takımlarına madalya, kupa ve hediyeleri
Kayserigaz Yöneticileri tarafından takdim edildi. Dereceye
giren takım oyuncuları bu yıl da kazananın “dostluk”
olduğunu belirttiler.

HABERLER

derkı

KAYSERİGAZ İŞ ORTAKLARI İLE BULUŞTU

Sektöre ve paydaşlarına ilham
veren Kayserigaz, iş ortaklarını
iftar yemeğinde misafir etti.
Enerji sektöründe yürüttüğü faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren
Kayserigaz, iş ortakları için iftar yemeği organize etti. Kayserigaz İş
Ortakları İftar Yemeği’ne Kayserigaz’ın birlikte çalıştığı tedarikçiler,
iç tesisat firmaları ve birçok kamu ve özel kurum temsilcilerinin
yoğun katılımıyla Ommer Hotel’de gerçekleştirildi. İftar yemeğine
toplamda 300 civarında kişi katılım sağladı.
Kayserigaz tanıtım filmi gösterimi ile başlayan iftar yemeği,
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’nın konuşması ile
devam etti. Bora yaptığı konuşmada; “Değerli iş ortaklarımız,
Ramazan Ayı’nın maneviyatını ve huzurunu birlikte yaşamak,
iş ve dostluk bağlarımızı daha da güçlendirmek amacıyla bugün
burada toplanmış bulunuyoruz. Bilgi ve sermayeleri birleştirmek
suretiyle ortak bir amaç için çalışan, birinde meydana gelebilecek bir
aksaklığın tüm zinciri etkileyebileceği bir takım olarak çalışmaktayız.
Amacımız, temas ettiğimiz her noktaya mümkün olan en yüksek
kalite ile hizmet sağlamak ve yürüttüğümüz titiz çalışmalar ile
sektöre yön verebilmektir. Bu hususların, ortaklarımız tarafından
da aynı özende yürütülüyor olması bizleri cesaretlendiriyor ve
azmimizi arttırıyor. İşine önem veren ve layıkıyla yerine getiren
siz dostlarımızla Ramazan Ayı vesilesi ile bir araya geldiğim için
mutluluk duyuyorum. Ramazan Ayı’nın herkes için hayırlara vesile
olmasını diliyor, davetimizi geri çevirmeyip katılım sağlayan tüm
misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
İftar programının devamında ise, Ramazan Ayı’nın simgelerinden
olan tasavvuf müziğinin güzel notaları ile misafirler birlikte keyifli
zaman geçirdiler.
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KAYSERİGAZ BARIŞ MANÇO’YU ANDI

Halkın gönlünde taht kuran büyük usta Barış Manço’nun
ölümünün 17. yılı nedeniyle Kayserigaz Konferans Salonu’nda
düzenlenen Barış Manço’yu Anma Dinleti Programı’na, Kayserigaz
üst yönetimi ile birlikte Kayserigaz Ailesi yoğun katılım gösterdi.
Etkinlikte Manço’nun en sevilen şarkıları MOSA (Modern Sanat
Akademisi)’nin müzisyenleri tarafından seslendirilirken, soğuk kış
gününde içleri ısıtan ezgilerle geçmişe yolculuk yapıldı.
Barış Manço şarkılarıyla tam bir nostalji havasında gerçekleşen
etkinliğe Kayserigaz çalışanları ile birlikte aileleri de katılım
gösterdi. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA, gerçek bir
Anadolu sanatçısı olan Barış Manço’nun, geçmişten günümüze,
7’den 77’ye gönüllerde taht kuran ve eserleriyle hayatımızda
önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Değerli sanatçıyı anmak
üzere düzenlenen etkinlik ile Barış Manço’nun unutulmaması
gereken bir değer olduğunu vurguladı.

Barış Manço 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul´da doğdu.
Sahnelerle ilk kez 1958 yılında Galatasaray Lisesi´nde
öğrenciyken tanıştı. Galatasaray Lisesi´ni bitirdikten sonra
yükseköğrenimini tamamlamak için Belçika´daki ‘Kraliyet Güzel
Sanatlar Akademisi´ne gitti.
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Kayserigaz, Anadolu Rock müziğinin
öncülerinden olan büyük usta Barış
Manço’nun ölümünün 17. Yılında
Manço’yu şarkıları ile andı.
Grubu ‘Kurtalan Ekspres’ ile beraber Türkiye´de ve
yurtdışında birçok ülkede konser verdi. Yaptığı 200´den fazla
beste sayesinde 12 altın ve 1 platin albüm kazandı. Ayrıca bu
besteler Arapça, Japonca, Farsça, İngilizce ve Fransızca gibi
birçok dile çevrilerek farklı sanatçılar tarafından yorumlandı.
Manço´nun şarkıcı ve besteci kişiliği, sunucu ve program
yapımcısı kişiliğiyle de birleşerek ortaya herkesin çok sevdiği
‘Barış Manço’ çıktı. Ekranların en sevilen eğlence ve kültür
programlarından biri olan ‘7´den 77´ye’, ilk olarak 1988
yılında yayınlanmaya başladı.
‘Türkiye´nin Evliyası’ lakabını da kazanan sanatçının, ‘Barış
Manço Live In Japan’ (1996) adlı albümü, Japonya´daki
konserinin kayıtlarının olduğu bir albümdür. Bu albümün
özelliği, Manço´nun bizlere veda etmeden önce yayınladığı
son albüm olmasıydı. Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış
Manço, 31 Ocak 1999 günü geçirdiği kalp krizi sonucu
hayatını kaybetti.
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DOĞALGAZ PİYASASI İÇ TESİSAT YÖNETMENLİĞİ
Hak ve yükümlülükler
Madde 6 — Dağıtım şirketi, sorumluluk bölgesi içinde
yaptığı veya yaptırdığı kontrol sonucunda, iç tesisatı uygun
bulmaması halinde; doğal gaz verilmesini reddedebileceği
gibi, mevcut iç tesisat için vermekte olduğu doğal gazı da
kesebilir. Müşteri, iç tesisatını uygun hale getirip tekrar
başvurduğu takdirde, yapılacak kontrol neticesinde iç
tesisatın uygun olduğunun tespiti durumunda, dağıtım şirketi
doğal gaz vermekle yükümlüdür.
İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü
kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı
tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek
zarar ve ziyandan dağıtım veya iletim şirketleri sorumlu
değildir.
İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya
kazalara karşı alınacak önlemler hususunda müşterilerin
bilgilendirilmesi; ilgisine göre dağıtım şirketi veya iletim
şirketinin sorumluluğundadır. Söz konusu önlemlerin
alınması ise müşterinin yükümlülüğündedir.
TSE7363
Sayaçlar
1.3.5.9
Sayaçlar, ilgili görevlilerin kolayca girip muayene
edebilecekleri ve göstergeleri kolayca okuyabilecekleri,
ayrıca gazı rahatça kesip açabilecekleri şekilde aydınlık,
havalandırılabilen, rutubetsiz ve donmaya karşı korunan, çok
sıcak olmayan yerlere (en çok 35°C) yerleştirilebilir. Sayaçlar
tutuşabilir maddelerin bulunduğu yerlere yerleştirilemez.
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KAYSERİGAZ, DEVELİ’YE
KİTAPLARDAN KÖPRÜ KURUYOR
Kayserigaz’ın Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Grubu Mavi Köprü’nün
Şubat ayı içerisinde başlatarak geçtiğimiz
günlerde sonlandırdıkları Kitap Toplama
Kampanyası ile toplanan kitaplar,
Kütüphaneler Haftası’nda, Develi İlçesi’nde
bulunan Develi İMKB Yatılı Bölge
Ortaokulu’nun kütüphanesine hediye edildi.

Mavi Köprü Grubu şirket içinde kitap toplama seferberliği
başlattı. Kitap toplama işlemi 22 Şubat 2016 Pazartesi gününden
başlayarak, 18 Mart 2016 Cuma gününe kadar devam etti.
Kayserigaz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Grubu olan Mavi
Köprü üyelerinden olan Kayserigaz Kurumsal İletişim Yöneticisi
Özlem ACUR, grubu tanımlarken; “Tamamı şirketimizin
farklı bölümlerinden, 10 asıl üyeden oluşuyor; Tedarik Zinciri
Yönetmeni Erdem Kırım, Malzeme Kontrol ve Depo Sorumlusu
Mehmet Çilsal, Bütçe ve Raporlama Sorumlusu Bilalettin Topuz,
Hukuk Müşaviri Neşe Şayin, İdari İşler Sorumlusu Öner Şahin,
İç Tesisat Sorumlusu Mehmet Onur Aydın, Pazarlama Sorumlusu
Mahmut Öztürk, Kurumsal İletişim’den Burak Halıcıoğlu ve
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Zeliha Gül Koçyiğit. Kayserigaz’ın tüm çalışanlarının gücünü
barındıran, kocaman yüreği olan bir grubuz. Tüm yıl boyunca
sosyal sorumluluk faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz.
Kayseri Halkı etkinliklerimizi basından, şirketimize ait
sosyal medya hesaplarımızdan ve yine şirketimize ait web
sitemizden takip edebilecekler. Kayserigaz olarak yarının
geleceği olan çocuklarda kitap sevgisini arttırma adına her yıl
farklı aktiviteler düzenliyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Grubumuz Mavi Köprü ile ilköğretim öğrencilerinin ihtiyaç
duyabileceği kitapları toplamaya karar verdik. Mavi Köprü
olarak amacımız araştıran, sorgulayan, öğrenen ve öğreten
bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak. Kitaba ulaşma
noktasında yeterli imkana sahip olmayan çocuklarımıza
kitap ulaştırabilmek için çalışmalarımıza başladık. Toplamış
olduğumuz kitapları Kayserigaz’ın yatırım alanlarından olan
Develi İlçemizde bulunan bir ilköğretim okuluna hediye
edeceğiz.” dedi.
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Kayserigaz Mavi Köprü Grubu, sosyal sorumluluk
projelerinin ilkini çocuklar için yapmanın kendileri için
ayrı bir önem taşıdığını, yarının geleceği olan çocukların
aydın, kültürlü, araştıran, okuyan, öğrenen ve öğreten
bireyler olması için benzer faaliyetlere devam edeceklerini
belirttiler. Üzücü haberlerin ülke gündeminde olduğu bu
günlerde çocukları sevindirecek, onları mutlu edecek işler
yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.
Hediye edilen kitapları alan öğrencilerin sevinçlerini
görmüş olmak, doğru bir iş yaptıklarının en büyük kanıtı
olduğunu sözlerine eklediler.

derkı

Develi İMKB Yatılı Bölge Ortaokul Müdürü Ziya Kılıç, Kayserigaz’a
ve Kayserigaz KSS Grubu Mavi Köprü’ye kütüphanelerine hediye
edilen kitaplar için teşekkürlerini dile getirdi. Develi IMKB Yatılı
Bölge Ortaokulu öğrencileri tarafından büyük bir heyecanla açılan
kutulardan çıkan kitaplar, çocukların yüzlerinde ki tebessümün
sebebi oldu. Etkinlik süresince Develi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Hüseyin Gündüz, Kayserigaz Develi Ofis Yöneticisi Olgun Otyakmaz ve
Kayserigaz Mavi Köprü Ekibi üyelerine eşlik etti.
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’DEN ANLAMLI KERMES
Kayserigaz’ın Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Grubu Mavi Köprü
şirket içinde gerçekleştirdiği
kahvaltı kermesi ile ihtiyaç
sahibi ailelere Ramazan Ayında
iaşe yardımı gerçekleştirdi.

30

HABERLER

derkı

Kayserigaz,
gerçekleştirdiği
sosyal sorumluluk
projeleri ile toplum
yararına hizmet
etmeyi sürdürüyor.
KSS Grubu Mavi
Köprü’nün organize
ettiği kahvaltı
kermesiyle, çalışanlar
ihtiyaç sahibi aileler
için gösterdiği
duyarlılık ile bağış
yaparak yardım
kampanyasına destek
oldular.

Üyelerini Kayserigaz
çalışanlarının oluşturduğu KSS
grubu Mavi Köprü, toplanan
bağışlarla, Ramazan Ayında
ihtiyaç sahibi ailelere iaşe
yardımı yapılmasını sağlayacak.
Mavi Köprü Ekibi üyelerinden
Erdem Kırım yaptığı
açıklamada; “Ekip olarak
amacımız, toplum yararına
hizmet edecek projeleri hayata
geçirerek, ihtiyaç sahiplerine
destek sağlamaktır. Ramazan
Ayı birlik ve beraberliğin,
yardımlaşma ve dayanışma
duygularının ön plana çıktığı
önemli bir aydır. Biz de Mavi
Köprü Ekibi olarak Ramazan
Ayının maneviyatını yaşamak
ve yaşatmak için böyle bir
etkinlik gerçekleştirdik.
Maddi ve manevi destekleri
ile hep yanımızda olan
Kayserigaz Ailesi’ne sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
dedi.
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DENİZLİ’DE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ
EWE Turkey Holding bünyesinde
2012 yılında faaliyetlerine başlayan
Enervis, enerji verimliliği alanındaki
çalışmalarına hız kesmeden devam
ediyor. Enervis tarafından Denizli
Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB)
düzenlenen ve yaklaşık 45 sanayicinin
katıldığı seminerde “enerji verimliliği”
konusu masaya yatırıldı. Sanayi ve
binalarda enerji verimliliği, enerji
yönetimi, sistem danışmanlığı ve
uygulamaları ile birlikte yenilenebilir
enerji yatırımları alanlarında faaliyet
gösteren Enervis, Denizli sanayicisine
yönelik düzenlediği seminerde, Türkiye
sanayisinde enerji verimliliği ve finansal
çözüm önerilerine dikkat çekti.
EWE Turkey Holding’in bir iştiraki olan ve 2012 yılında
faaliyetlerine başlayan Enervis, geçtiğimiz günlerde Denizli’de
“Sanayide Enerji Verimliliği ve Finansal Çözüm
Önerileri’’ konulu bir seminer düzenledi. Denizli’nin
Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB) düzenlenen seminerde,
sanayicilere “enerji verimliliği” hakkında önemli bilgiler verildi.
Sanayide %25, binalarda %30 enerji verimliliği potansiyeline
sahip Türkiye için çözüm önerilerinin konuşulduğu seminere,
30 firmadan yaklaşık 45 sanayici katıldı.
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Enervis’den Sedat Vatandaş ve Mustafa Uysal
moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, enerji verimliliği
uygulamaları ve enerji verimliliği teşvikleri hakkında bilgiler
verildi. Faydalı aktarımların yapıldığı seminerde katılımcılar,
enerji verimliliği konulu bir video sunumu izleme fırsatını
yakaladılar. Seminerde ayrıca, Enervis’ in finansal modeli
olan EnerVAY, VAP, finansman desteği ve harmonik hakkında
da katılımcılara bilgi aktarıldı. Özellikle Denizli’de faaliyet
gösteren tekstil firmalarının elektrik tesisatlarında oluşan
harmoniklerin zararları ve engelleme yöntemleri ile ilgili
bilgiler de detaylı olarak katılımcılarla paylaşıldı. Denizli
OSB’de Enervis tarafından bir ölçüm çalışması yapılması
konusu da seminerde görüşüldü.
Enervis, geçtiğimiz günlerde, Bursa ve Gebze’de faaliyet
gösteren toplam 20 sanayi kuruluşunun dâhil olduğu
Türkiye’de Enerji Verimliliği (Energy Efficiency in
Turkey - EnEffTurN) adlı projeye imza atmıştı. Firmalara
ücretsiz olarak sunulacak olan proje ile güncel enerji verimliliği
mevzuatı hakkında bilgilendirme, işletmelerin enerji tüketim
profillerinin ortaya çıkarılması, iyi uygulama örneklerinin
değerlendirilmesi, işletmelerdeki enerji verimliliği iyileştirme
projelerinin tespiti, işletme enerji yöneticilerinin enerji ön
etüdü konusunda yetkinliğinin artırılması planlanıyor. EWE
AG’nin geliştirmiş olduğu enerji yönetimi metodolojisini
Almanya Çevre Bakanlığı’nın hibe desteği ile Türkiye’ye getiren
Enervis’in bu kapsamlı projesi 2017’de tamamlanacak.

GRUP ŞİRKETLERİMİZDEN HABERLER
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ENERVİS 4. OSB ÇEVRE
ZİRVESİNDE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
(OSBÜK) tarafından düzenlenen “4. OSB
Çevre Zirvesi” Bursa’da yapıldı.
Türkiye’deki tüm OSB’lerden yetkililerin
katıldığı zirveye Enervis Gümüş Sponsor
olarak destek verdi. 2 gün süren Zirve’de
katılımcılara Enervis’in OSB’lere özel
hazırlanmış Enerji Verimliliği Uygulama
modeli hakkında bilgilendirmelerde
bulunuldu.

Organize Sanayi Bölgelerine
Özel İş Modeli

18 OSB ile Zirvede
Türkiye’de ilk OSB 1961 yılında Bursa’da kurulmuştur ve
hali hazırda en fazla OSB’ye sahip iller sıralamasında 18 OSB
ile zirvede yer almaktadır. Organize sanayi bölgeleri enerji
tüketiminde de kayda değer bir paya sahiptir.
Enervis’in geçtiğimiz yıl Bursa Organize Sanayi
Bölgesinde, bu yıl da yine Bursa’da Demirtaş
Organize Sanayi Bölgesinde tekstil, otomotiv ve
metal sektörlerinden toplam 31 işletmede yapmış
olduğu detaylı enerji etüt çalışmalarında toplam 182
adet verimlilik artırıcı proje tespit edilirken işletme
sahiplerinin tespit edilen verimlilik artırıcı projeleri
hayata geçirdikleri takdirde yıllık yaklaşık 11,5 milyon
TL maliyetten tasarruf edebileceği hesaplanmıştır.

Enervis organize sanayi bölgelerinde bulunan işletmelere
özel hazırlamış olduğu performans garantili, anahtar teslim
enerji verimliliği uygulamaları ek bir yatırım bütçe yükü
oluşturmaksızın kendini ödeyen özel finans modeli (Enervay)
ile Türk sanayicisine destek olmaktadır.

İki farklı OSB’de, farklı sektörlerde çok sayıda işletmede
yüksek tasarruf potansiyellerinin tespit edilmesi, tespit edilen
enerji verimliliği potansiyellerinin tesadüf olmadığını ve diğer
OSB’lerde de benzer potansiyellerin var olabileceğini açıkça
göstermektedir.

Enervis’in çalışmaları sanayi kuruluşlarının yüzde 30’a varan
oranlarda enerji tasarrufu yapılabileceğini göstermiştir.
Verimlilik artırıcı projelerin geri dönüş sürelerinin 2 yılın
altında olması da bir başka avantajdır. Verimlilik artırıcı
projelerin geri dönüş süresinin bu kadar kısa olması, ülke
olarak bu konuda çok yol kat etmemiz gerektiğini gösterirken
aynı zamanda önemli bir potansiyelimiz olduğunu ortaya
koymaktadır.

OSB’ler enerji verimliliği projelerinin daha yaygın olarak
hayata geçirilmesinde bireysel sanayi kuruluşlarına göre birçok
açıdan avantajlıdır. OSB’ler bünyesinde faaliyet gösteren sanayi
kuruluşları OSB yönetimlerinin de teşviki ile çeşitli projeleri
küme olarak gerçekleştirebilmektedirler.
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DOĞALGAZ KULLANIM

REHBERİ
En Ekonomik Yakıt Doğalgaz
Evinizde; ısınmada, sıcak suda ve ocağınızda doğalgaza geçmeniz durumunda, daha az yakıt ve mutfak lpg ücreti ödeyerek,
doğalgaza dönüşüm için ödeyeceğiniz ücreti 3 yıl içerisinde
geri alabileceksiniz.
36 aya kadar vadeli kredi seçeneklerinin sunulduğu kampanyamızdan faydalanıp, doğalgaz kullanımından sağlayacağınız
avantaj ile dönüşüm maliyetlerinizi bedavaya getirebilirsiniz.

100m2’lik Konut’un 3’lü Kullanım İçin
(Kombi+Şofben+Ocak) Doğalgaza Geçiş Maliyeti
1.300-1.600

800-1.000

800-1.000

(İç tesisat Firması)

(İç Tesisat Firması)

(İç Tesisat Firması)

RADYATÖR

TESİSAT
MALİYETİ

KOMBİ
505,5
(Kayserigaz)

ABONELİK
BAĞLANTI
BEDELİ

TOPLAM:

450- 500
(İç tesisat Firması)

İŞÇİLİK
MALİYETİ

4.335 -

479
(Kayserigaz)

GÜVENCE
BEDELİ

Doğalgaz Kullanımının Yıllık Parasal Avantajı:

YILLIK KAR=

1.643

1.129 % 51 TASARRUF

• Güvence bedeline damga vergisi dahildir.
• Abone bağlantı bedeline KDV ve damga vergisi dahildir.
• Mutfakta pişirme için ocak kullanım fiyatı dır.
• 100 m2’lik evde ısınma için yıllık 1,5 ton kömür kullanıldığı,
• Mutfakta pişirme için aylık 1 adet LPG kullanıldığı
• Sıcak su için aylık 1 adet LPG kullanıldığı varsayılmıştır.
• 100 m2’lik evde ısınma için yıllık 1,5 ton kömür karşılığında 1000 m3
doğalgaz kullanıldığı,
• Mutfakta pişirme için aylık 1 adet LPG karşılığında 16 m3 doğalgaz
kullanıldığı,
• Sıcak su için aylık 1 adet LPG karşılığında 16 m3 doğalgaz kullanıldığı
varsayılmıştır.
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar piyasa araştırması sonucunda elde edilen
fiyatlar olup herhangi bir resmi işlemde kullanılamaz.Tesisatta kullanılacak
cihaz ve malzemelerin kalite ve markasına göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
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Binanızda doğalgaz abonesi varsa;

1. Nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı),
2. Binanıza ait tesisat numarası gerekir.
Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;
1.Vergi levhası, ticari sicil no,
2.Ticari müşterinin şirket olması halinde ;
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili nüshası, yetki belgesi,
Şirket kaşesi, imza sirküleri gerekir.
NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup
bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;
1. Enerji Performansı Yönetmeliği’nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden
sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile
uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,
2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma
şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararında;
a-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek
isteyen kat maliklerinin;
Toplam inşaat alanı 2000 m‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı
çoğunluğu ile karar almaları,
Toplam inşaat alanı 2000 m ve 2000 m‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin
oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı
yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,
b-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğalgazla merkezi ısıtma
sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
c-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal
gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
d-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğalgaza geçmek
isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az yâ da bina sahibinin
tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8’den fazla
bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar
defterine kaydedilerek alınması gerekir.
3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat
dilekçesi,
4. Nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı),
5. Adresli elektrik veya su faturası
Not: Abonelik bedeli müracaat sırasında alınır.
(EPDK Kurul Kararı Gereğince Her Yıl Belirlenen Tutar)

5.085

Kömür+Mutfak (LPG)+ Sıcak Su (LPG)= 2.772
Doğalgaz+Mutfak(doğalgaz) + Sıcak Su (doğalgaz) =

Abone Olmak Çok Kolay, Nasıl mı?

İç Tesisat
Artık abone olduğunuza göre Kayserigaz’ın yetki verdiği bir mühendislik firması
ile sözleşme yaparak, dairenize ait tesisat projesini ve doğalgaz tesisatını
yaptırabilirsiniz. Proje onayı olmadan kesinlikle tesisatınızı yaptırmayınız.
Doğalgaz tesisatınızı projesiz yaptırmanız halinde Kayserigaz Teknik
Şartnamesi’ne uygun olamayacağından ve kaçak tesisat konumuna gireceğinden
dolayı çekilmiş olan tesisat sökülecektir. Bu duruma düşmemek için tesisatçı
firma tarafından proje verilmediği takdirde 444 5 429 numaralı telefondan
Kayserigaz çözüm noktasına ulaşabilir veya ictesisat@kayserigaz.com.tr,
cozumnoktasi@kayserigaz.com.tr e-mail adreslerine bilgi verebilirsiniz.

Tesisat Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Anlaşmakta olduğunuz firma Kayserigaz’dan yetki belgesi almış mı? Yetki belgesi
ve tabelasına mutlaka bakın. Mühendislik yetki durumunu öğrenmek için Çözüm
Noktası’ndan ve Kayserigaz web sitesinden bilgi alabilirsiniz.
•Yetki belgesi olmayan tesisatçı firmalarla iş yapmayınız.
•Tesisatınızı yaptıracağınız firma ile mutlaka yazılı bir sözleşme yapın.
•Sertifikalı firma ile yaptığınız sözleşmeden Kayserigaz sorumlu değildir.
•Projenizin onay ve tesisat kontrol randevu işlemleri sözleşme yaptığınız firmalar
tarafından takip edilir.

•Sertifikalı firma tarafından tesisatınızın yapılması esnasında sözleşmenize uygun
olmayan bir durumla karşılaştığınızda, Kayserigaz Çözüm Noktası’ndan firma ile
ilgili bilgi alabilirsiniz.
• Unutmayın! Yapacağınız sözleşme hem sizin hem de mühendislik firmasının
sorumluluklarını belirleyecektir.
• Firma seçiminde size yardımcı olması için, Kayserigaz web sitesinden firma
performans değerlendirmesini görebilirsiniz.
• Tesisatınıza gaz verildikten sonra, ihtiyaç duyduğunuz muhtemel bir tadilat
durumunda mutlaka Kayserigaz’a haber vermelisiniz. Gazlı hatlarda ilk müdahale
yetkisi Kayserigaz’a aittir.
• Kayserigaz yetkilisi, sertifikalı firma mühendisi ile dairenize gelerek tesisatın
uygunluğunu kontrol edecektir.
•Tesisatınızın Kayserigaz Teknik Şartnamesi’ne ve projeye uygun olması ile
doğalgaz yakıcı cihazlarının yerinde bağlı olması durumunda doğalgaz uygunluk
belgesi verilir.
• Tesisatınızın Kayserigaz Teknik Şartnamesi’ne ve projeye uygun olmaması
durumunda tesisatınızın kabul işlemi yapılmaz. Kayserigaz tarafından uygunluk
belgesi verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanamazsınız.

Tesisat Kabul İşlemleri
• Yetkili firma proje onayından sonra iç tesisatlarınızı yaparak, tesisatın ön test
kontrollerini yapar.
• Gaz kullanım sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılan tesisatta herhangi bir
sorun yok ise yetkili firma, tesisatın kontrolü için randevu talebinde bulunulur.

Sözleşmeyi Yapın, Gaz Kullanmaya Başlayın
Kayserigaz’da Sözleşme İçin Gerekenler

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (sözleşmeyi imzalayan kişinin),
• İkametgâh belgesi ya da kira sözleşmesi,
• Güvence bedeli (EPDK kurul kararı gereğince her yıl belirlenen tutar.),
• Sertifika sahibi firma tarafından verilen tesisat numarası veya proje numarası.

Fatura Almak da Çok Kolay Ödemek de…
Kayserigaz faturalandırma işlemlerinde mobil tahakkuk sistemini
kullanmaktadır. Mobil tahakkuk sisteminde doğalgaz abonelerinin
sayaçları okunarak anında faturalandırılır. Doğalgaz faturaları PTT
merkezlerinden, banka şubelerinden, Gönder-Al Ödeme hizmetlerinden
ve Kepsaş akıllı veznelerden kolaylıkla ödenebilir.

KAYSERİGAZ’DA TÜM ÖDEMELER ARTIK ELİNİZİN ALTINDA
NOT: Fatura ödemelerinin Türkiye genelindeki bütün PTT
şubelerinden ve anlaşmalı banka şubelerinden yapılması
önemle rica olunur. Özel tahsilat veznelerine yapılan
ödemelerden kaynaklanan problemlerde KAYSERİGAZ
herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

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

Anlaşmalı Bankalar
Doğalgaz faturanızı ödemeniz artık çok kolay. Ödemelerinizi
anlaşmalı olduğumuz banka veznelerinden yapabilir, otomatik
ödeme talimatı verebilir ya da internet bankacılığını kullanarak
gerçekleştirebilirsiniz.

Ticari İş Yerleri İçin Yukarıdaki Belgelere İlave Olarak
• Vergi levhası,
• Tapu fotokopisi veya kira sözleşmesi,
• Yetki belgesi ve imza sirküleri,
• Şirket kaşesi

Usulsüz Gaz Kullanma Durumları
• Kayserigaz tarafından resmi olarak gaz açılmadan doğalgaz kullanırsanız,
• Kayserigaz onayı olmadan doğalgaz sayacını değiştirirseniz,
• Sözleşme sizin adınıza olmadığı halde doğalgaz kullanırsanız,
• Doğalgaz tesisatınızda Kayserigaz onayı olmadan değişiklik yapar ya da
yaptırırsanız,
• Kayserigaz tarafından kapatılan sayacınızı kendiniz açarsanız, usulsüz gaz
kullanmış olursunuz.
• Bu durumda yönetmeliklerdeki usulsüzlük cezası uygulanır.

Kaçak Gaz Kullanma Durumları
• Kayserigaz’da herhangi bir kaydınız olmadan gaz kullanırsanız,
• Ölçüm cihazınıza müdahale ederek gaz kullanırsanız,
• Ölçüm cihazsız doğalgaz kullanırsanız, kaçak gaz kullanmış olursunuz,
• Bu durumda yönetmeliklerdeki kaçak gaz kullanım cezası uygulanır ve
cumhuriyet savcılığına başvurulur.

Kaçak Gaz Kullandığınız Durumda Ceza-i Müeyyide
• İlk kullanımda doğalgaz birim fiyatı üzerinden % 200
• Tekrarı halinde doğalgaz birim fiyatı üzerinden % 300 oranında
cezai müeyyide uygulanır.
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Çözüm Noktası-Çağrı Merkezi
Yapılan her başvuru bir çözümün başlangıcıdır!
Çözüm noktası,Kayserigaz ile ilgili bütün sorunların 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 veri,
- Doğru yönlendirir,
- Sorun çözer

İnternet Üzerinden veya telefon ile öneri ve
şikayetlerinizi 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.
• Kışın en soğuk günlerde evin iç sıcaklığı en çok 20 0C konfor
sıcaklığına ayarlanmalı. Bina-daire doğru ısı hesabı yapılarak kombi
alınmalı.

www.kayserigaz.com.tr

• Bacalı cihazlar dolapların içerisine yerleştirilmemeli.

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.

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 137’ ye ısınma, pişirme ve
sıcak suyunuzu bir arada kullanabileceğinizi...
Dogalgazınen

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

Evinizin doğalgaz tesisat bedelini

36 aya kadar vadeli uygun

kredi seçenekleri ile çektirebilceğinizi...

Tüm soru, istek ve şikayetleriniz için 444
tası telefonunu arayabileceğinizi...
Doğalgazla ilgili acil durumlarda

5 429 no’lu Çözüm Nok-

Acil 187 ‘yi arayabileceğinizi...

www.kayserigaz.com.tr

Yeşil ile barışık, Mavi ile dost
Temiz bir Kayseri için, Doğalgaza geçin
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GRUP ŞİRKETLERİMİZDEN HABERLER

EWE TURKEY HOLDİNG,
MİLLENİCOM
TELEKOMÜNİKASYON
HİZMETLERİ A.Ş.’Yİ
DEVRALDI
EWE Turkey Holding’in Millenicom’u
satın alma süreci gerekli yasal onayların
tamamlanmasının ardından tamamlandı.
Almanya’nın köklü enerji şirketlerinden EWE AG’nin
yüzde 100 iştiraki olan EWE Turkey Holding, enerji
sektöründeki yatırımlarının ardından Türkiye
telekomünikasyon pazarına da adımını attı. EWE Turkey
Holding, Rekabet Kurumu onayı ve diğer yasal süreçlerin
tamamlanması ile “Türkiye’nin Telekomünikasyon
Uzmanı” hedefiyle alternatif servis sağlayıcılar içinde
öncü bir konuma ulaşmış olan Millenicom’un hisselerinin
tamamını devraldı.
EWE Turkey Holding Genel Müdürü Bekir Sami Acar
hisse devrinin gerçekleşmesiyle ilgili olarak şunları
söyledi: ‘‘EWE olarak Türkiye enerji sektöründeki
güçlü varlığımıza ilave olarak bir süredir yakından
takip ettiğimiz telekomünikasyon pazarına da girmenin
heyecanını yaşıyoruz. EWE’nin uzun yıllardır Almanya
telekomünikasyon pazarında edinmiş olduğu tecrübe ve
birikimini Türkiye’ye taşımak ve Türkiye’de ulaştığımız
üstün müşteri memnuniyeti ve yüksek kalite standardını
telekomünikasyon müşterilerine de sunmak istiyoruz.
Deneyimli kadrosuyla ve güçlü altyapısıyla piyasada öncü
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bir konumda olan Millenicom şirketiyle iletişim sektörüne yeni bir
heyecan katacağımıza ve uzun vadede enerji ve telekomünikasyon
piyasalarının yakınsamasına yönelik yenilikler getireceğimize
inanıyoruz.’’
Mevcut iştirakleri ile güçlü bir şekilde organik büyümesini devam
ettiren EWE Turkey Holding, enerji piyasasında yeni yatırım ve
satın alma fırsatlarını yakından takip ediyor. Telekomünikasyon
alanında Almanya’da yıllardır başarıyla uyguladığı yakınsama
stratejisini Türkiye’ye taşıyacak olan EWE, her iki sektörde
faaliyet gösteren ilk oyuncu konumuna geldi. Millenicom’un satın
alınmasıyla beraber müşteri sayısını yaklaşık 120.000 artıran
EWE Turkey Holding, bireysel ve kurumsal müşteri pazarındaki
konumunu güçlendirmiş oldu. Millenicom’un EWE Türkiye
grubuna katılmasıyla beraber EWE’nin Türkiye’deki çalışan sayısı
985’e ulaştı.
Millenicom, 1998 yılında Almanya’da kurulan European
Telecommunication Holding (E.T.H. AG) bünyesinde 2004 yılında
Türkiye faaliyetleri için kuruldu. Telekomünikasyon sektörünün
birçok farklı alanında faaliyet göstermiş olan Millenicom,
faaliyetlerine arama kartı, arama bazında çağrı, sabit telefon
hizmetleri ile başlamıştır. 2009 yılında VOIP ve Doping ADSL
hizmeti vermeye de başlayan Millenicom, bugün hem bireysel hem
kurumsal müşterilerine internet hizmeti, telefon hizmeti ve bulut
çözümleri sunmaya devam ediyor.

GRUP ŞİRKETLERİMİZDEN HABERLER

derkı

EWE GÖNÜL ELÇİLERİ
- EGE İLK PROJESİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ
EWE Turkey Holding ve EWE Enerji
çalışanlarının desteğiyle oluşturulan
Sivil İnisiyatif hareketi EGE ilk projesini
gerçekleştirdi.
İlk proje olan Doğu Beyazıt Çetenli İlköğretim Okulu’ndaki
yaklaşık 250 öğrenciye mont ve bot gönderimi Nisan ayı
içinde yapıldı. Gönüllü olarak yapılan çalışma sonucu tüm
mont ve botlar isim, yaş, cinsiyet ve sınıflara göre tek tek
paketlendi. Çalışma sonunda toplam 41 koli olan ürünler
aynı hafta içinde Okul Müdürü’ne teslim edilmek üzere
kargoya verildi ve 2 gün sonra eksiksiz ve sağlam bir şekilde
ürünlerin ulaştığı bilgisi geldi. İlk projeyi gerçekleştirmekten
dolayı son derece duygulandığını ve mutlu olduğunu belirten
EGE Başkanı Cem Armağan Akbaş “Biz buradan neredeyse
1.500 km uzaktaki ihtiyacı olan miniklere gidecek eşyalara
dokunduk, sevgimizi koyup öyle gönderdik. Bu yüzden çok
mutluyuz.” dedi.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

TEKNOLOJİ
GELİŞTİ
İŞLER DEĞİŞTİ

Başta yaşamın ufak bir parçası olan teknoloji,
yaşadığı gelişmelerle bireylerden iş yapış
şekillerine vazgeçilmez bir olgu haline gelmiş
durumda. Yeryüzünün her alanı, canlı ve
cansız her şey teknolojiyle bütünleşmekte. Bir
nevi teknoloji dünyayı sarmakta ve teknoloji
dünyalaşmakta. Bu akımın dışında kalan ve
kalmaya çalışan yaşamın dışına sürüklenecek.
Zira yaşam teknolojiyle cereyan etmekte.
Teknolojinin kullanıcıdan çok isteği de
bulunmamakta.
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Şarjını eksik etmeyin dileyin ne dilerseniz.
Sonrasında gideceğiniz yerden, yiyeceğiniz
yemeğe her noktada teknolojinin tadına varın.
Hal böyle olunca günümüzde teknolojide lazım
olan elektrik enerjisi için hem yenilenebilir
enerji kaynakları hem de verimli enerji
kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bu durum
enerjide yeni rüzgarlar estirmiş, güneşle
çalışan kol saatinden sonra, fabrikaların
da güneşle çalışabileceği sorularını akla
getirmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

derkı

Biliyor Muydunuz?
• Türkiye’de Güneş enerjisinden yılın 10 ayı
yararlanmak mümkün.
• Güneş enerjisiyle çalışan bu uygulamalara ne
dersiniz; Güneş enerjisiyle çalışan sinema, güneş
enerjili scooter, güneş enerjisiyle çalışan uçak,
güneş enerjisiyle çalışan tekne, güneş enerjili
LCD televizyon ya da güneş enerjili mezar taşı.
• Fransa 2020 yılına kadar ülkedeki otoyollara
1000 km boyunca güneş paneli döşemeyi
planlıyor.
• Çinli bilim insanları yağmur suyunu enerjiye
çevirebilen güneş enerjisi paneli ürettiler.
• Evlerde sağlanacak %10 enerji tasarrufu
ile 132 milyon dolar ülke ekonomisine geri
kazandırılabilecek.
• Yıllık olarak bir mikrodalga fırının dijital
saati, fırının kendisinden daha fazla enerji
tüketmektedir.
• İklim değişikliği için teknoloji üretimi,
1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından
yasaklanmıştır.
• Türkiye’de geliştirilen teknolojiyle, biyolojik
borular sayesinde atık su arıtabilen özel bir
sistemi patentleyen Biopipe adlı girişim, evlerden
çıkan atık suyu üst düzey bir arıtmaya tabi
tutarak, bu suların bahçe sulama ya da ikincil
kullanımlar için tekrar kazanılmasını sağlıyor.

Yeşil Bir Gelecek İçin
Nesnelerle Röportaj
Teknoloji yolculuğunda interneti o kadar
sevdik ki canlı cansız her nesneye dâhil edip
adına nesnelerin interneti dedik. Bunun da
ilk meyvesi nesnelerle yaptığımız röportajlar
olsa gerek. Zira bu sayede nesneler bizi
anlar, bizde nesnelerle konuşur hale geldik.
Şimdilerde ise konuşup öğrendiklerimizi yeşil
bir geleceğin keşfinde kullanıyoruz. Nüfus
ve talep artışına bağlı olarak, global enerji
tüketiminin önümüzdeki 30 sene içerisinde %50
civarında artacağı öngörülmektedir. Nesnelerin
interneti global enerji sorununa; temiz enerji
teknolojileri üreterek ve hali hazırda ürünlerin
verimliliğini optimize ederek katkıda bulunacak.
Akıllandırdığımız bu nesneleri şimdiden gelecek
elçileri olarak adlandırmaya başladık. Bu
teknolojiler temiz su, hava kirliliği, katı atık
depolama sahası ve orman kaybı gibi problemlere
çözüm üretmek için eşsiz fırsatlar sunuyor.
Çevreye bağlı tehditlerin bazıları kompleks
olabiliyor, fakat teknoloji bunun için burada
diyebiliriz. Sorunu teşhis edip, ölçümlemek bu
sayede mümkün.

Biliyor Muydunuz?
• Güneşe, nesnelerin internetiyle bakmak! Geliştirilen bir uygulama
sayesinde gerçek zamanlı güneş ışınlarını ölçerek iç ortamın aydınlık
seviyesini ayarlayabiliyorsunuz.
• Güneş panelleri ile çalışan BigBelly adlı bir çöp konteynırı dolduğu
zaman temizlik görevlilerine haber gönderiyor. Konteynırın
boyutunun/kapasitesinin değiştirilmesi gibi işlemler; çöp kutularının
hareketlilik seviyesi kontrol edilerek gerçekleştiriliyor.
• Invisible Track adlı küçük bir cihaz, koruma altındaki ormanlarda
ağaçlara yerleştirilerek; yasa dışı ağaç kesme faaliyetini gözlemliyor.
Yetkililer, cihazın verilerine bağlı olarak, bu yasa dışı aktivitelerin
önüne geçebiliyor.
• Waterbee adıyla geliştirilen akıllı sulama sistemi, sensörler
yardımıyla su tüketimini azaltma ve toprağın durumu hakkında bilgi
verme konusunda kolaylık sağlıyor. Sistem, topladığı veriyi analiz
edip, sulama sisteminin kurulduğu alandaki toprağın ihtiyacına göre
sulama işlemini gerçekleştiriyor.
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Hızla artan dünya nüfusu ve şehirleşmenin enerji ihtiyacı ile
maliyetlerini de artırması, tüm doğal kaynaklarda azalmaya
sebep olmuştur. Bu durum çevre bilinciyle sürdürecek yeşil
teknolojilere ihtiyacı artırmıştır. Bu sonuçla ülkeler çevreci
teknolojiler konusunda çalışmalara daha fazla önem ve
destek vermektedir. Doğru perspektiften bakıldığında, Yeşil
Teknolojiler Dünyayı Koruyabilir. “e-Dönüşüm” konseptinde
toplanan e-Fatura, e-Defter, e-İmza, e-Toplantı ve e-Arşiv gibi
elektronik uygulamalar; zamanı yönetme, iş gücü kayıplarının
önlenmesi, faturalama ve arşivleme maliyetlerinin azaltılması,
depolama sorunlarının ortadan kalkması gibi olumlu etkilerle,
firmaların zaman ve maliyet yönetimlerini kolaylaştırarak,
başarıya odaklanmak için fırsat yaratıyor. Teknolojik
ortamda yapılan elektronik işlemlerle, ağaç kesilmesine
gerek kalmaksızın işimizi görebilecek ve doğa tahribatından
geleceğimizi biraz olsun koruyabileceğiz.

Biliyor Muydunuz?
• Maliye Bakanlığı E-Fatura ile 1 yılda 20.000 adet ağaç
kurtarmıştır.
• Sadece 51 bin kişiye kağıt fatura yerine elektronik fatura
göndermekle önümüzdeki yıl 3 milyar liranın üzerinde
tasarruf sağlanması ve 200 bin ağacın kurtarılması
öngörülmektedir.

Kaynaklar:
http://www.gelecekhane.com/
http://geturkiyeblog.com/
https://yesilgazete.org/
http://fizikakademisi.com/
http://webrazzi.com/
http://www.teknolo.com/
http://cevreonline.com/
https://www.fitsolutions.com.tr/
http://www.edmbilisim.com.tr/
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Tolga BÖREKÇİ
Bilgi Tknolojileri Müdürlüğü
İş Geliştirme Mühendisi

Geçmişiyle örnek
Geleceğiyle öncü
şirket;

Kayserigaz
Kayserigaz, gelişim süreci içerisinde
imzasını attığı başarılı projelerle birçok
şirkete model olurken, gelecek yıllara ait
yatırım planlarıyla sektörde öncü şirket
olma imajını da korumaktadır. Kayserigaz,
hızla büyüyen altyapısı, yaygın son
teknoloji ağı ve yenilikçi çalışmalarıyla,
enerji sektöründe yıldızı parlayan şirketler
arasında yer almıştır.

www.kayserigaz.com.tr

www.facebook.com/kayserigaz

www.twitter.com/kayserigaz
www.dolgi.com.tr
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SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan
Sorular
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SIKÇA SORULAN SORULAR
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, 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.

NEDEN DOĞALGAZ KULLANMALIYIZ ?
• 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: Tutuşturma ve taşıma
derdi yoktur. Yandıktan sonra kül ve
artık bırakmaz, koku yapmaz. Zahmetsiz
kullanımı ile doğalgaz konforunu
yaşarsınız.
ÇEVRECİ: Doğalgaz, artığı olmadığı için
çevreyi kirletmez, hava kirliliğine neden
olmaz. Doğalgazla hem evlerimiz hem de
şehrimiz temiz kalır.
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DOĞALGAZ MENFEZİNİ KAPATMANIN
SAKINCASI NEDİR?
Doğalgazın verimli ve güvenli yanması için
yeterli havaya ihtiyaç vardır. Cihazınızın
bulunduğu mahale takılan havalandırma
menfezlerini kesinlikle kapatılmaması
gerekir. Kazan dairesindeki hava
kanallarını ve havalandırma ızgaralarının
önüne hava akışını etkileyecek hiçbir engel
konulmaması gerekir.
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.
Kayserigaz 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
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 ekonomiktir.
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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.
Modern doğalgaz cihazları her türlü
ihtiyaca karşılık verir, istenildiği şekilde
yerleştirilebilir.
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.
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B. Sıcak Su Amaçlı Kullanım

Tüketiciye önemli kullanım üstünlükleri
sağlayan doğalgaz tüm dünyada hızla
yayılmakta ve artmaktadır. Konutlarda
doğalgaz kullanımı genel olarak üç grupta
toplanır:

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.

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
yerlerde, 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.

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
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.
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Aboneler, mutfaklarında kullandıkları
cihazların doğalgaza dönüşüm tesisat
işlemlerini sadece Kayserigaz Kayseri
Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve
Ticaret A.Ş.’den yetki almış firmalara
yaptırabilirler.
ABONELİK
SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GEREKLİ
EVRAKLAR NELERDİR?
• Sözleşmede adı geçen şahıs tarafından
sözleşme fesih başvurusunun yapılması.
• Kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik
numarası,

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
Kayserigaz tarafından onaylandıktan
ve bina kapınızın önüne doğalgaz servis
kutusu konulduktan sonra gaz kullanımı
için yapılan sözleşmedir.
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GÜVENCE BEDELİ NASIL DEĞİŞİR?
BU BEDELLERİ KİM BELİRLER ?
Güvence bedelleri Enerji Piyasası
Denetleme Kurulu tarafından belirlenir.
Güvence Bedelleri 2016 yılı tarifeleri :
Kombi + Ocak: 479 TL 		
Soba veya Kombi için: 386 TL
Ocak veya şofben için ise: 93 TL olarak
belirlenmiştir.

Ticari yerler için ise;
•
•
•
•

Yetki belgesi 				
İmza sirküleri			
Kimlik fotokopisi			
Kaşe
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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?

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 Kayserigaz Müşteri
Hizmetleri Müdürlüğü’ ne başvurmanız
gerekmektedir. Konut ve ticari kuruluşlar
için ikinci sözleşme yapılırken de ilk
sözleşmede istenen belgeler yanınızda
olmalıdır.
ABONE BAĞLANTI BEDELİ VE
GÜVENCE BEDELİNİ GERİ
ALINABİLİR Mİ?
Abone Bağlantı Bedeli; Sayaç dâhil
dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına
bağlantısı için gereken proje, işçilik,
malzeme, kontrol ve onay harcamalarının
abone başına düşen payını ifade eden sabit
bedel olup, geri ödemesi yapılmamaktadır.
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.
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444 5 429-ÇÖZÜM NOKTASI DANIŞMA
HATTINI NASIL KULLANABİLİRİM?
Kayserigaz Kayseri Doğalgaz A.Ş. nin
doğalgaz abonelerine Kayserigaz binalarına
gelmeden çeşitli bilgilere ulaşabilmesi
için sunduğu bu hizmette abonelerimiz şu
bilgilere ulaşabilmektedir:
1- Abonelik Başvurusu Aşamasında
Gerekecek Evraklar		
2- Sözleşme Aşamasında Gerekecek
Evraklar 			
3- Tarife Bilgileri			
4- Borç Bilgileri			
TÜKETİCİLERE YÖNELİK KOMBİ
HAKKINDA SIKCA SORULAN SORULAR
Kombi nedir?
Kombi bir evin; hem ısıtma hem de sıcak
su ihtiyacını karşılayan cihazlardır. Kombi
İngilizce de kullanılan Combine ( birleşme)
kelimesinden ismini almıştır.
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.

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.
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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 tuvaletlere monte edilemezler.
Hermetik kombiler ise atmosfere cephesi
olan mahallere yerleştirilebilirler.
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.
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kombilerde ortamın havalandırılması çok
önemlidir.Hermetik kombiler ise yanma
için gerekli olan oksijeni dışarıdan alırlar
ve yanma sonucunda oluşan yanma
ürünleri de baca vasıtasıyla dışarıya atarlar.
Dış ortama açılan herhangi bir yere monte
edilebilirler.

Kombi alırken nelere dikkat etmeliyim?

Evim için hangi kombiyi seçmeliyim?

Kombiler yüksek maliyetli cihazlar mıdır?

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.

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

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

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.
Bacalı kombi ile hermetik kombi
arasındaki farklar nelerdir?
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
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Kombiyi koyduğum balkonun kapatılması
gerekli midir?
Açık balkona kombi konmaz. Balkonu
ya tamamen ya da cihazın olduğu yeri
kapatmak gerekir.
Kombiyi sürekli açık tutmak, kombiye
zarar verir mi?
Kombilerin otomatik kumanda panelinden
gündüz ve gece sıcaklıkları ayarlanarak 24
saat sürekli olarak kullanabilirsiniz.
Kombiyi nasıl tasarruflu kullanabilirim?
Kombiyi kısa süre açıp kapatmak ve bu
işlemi defalarca tekrarlamak, hem daha
fazla yakıt tüketimine, hem de cihazın
ömrünün azalmasına neden olabilir.
Bunun yerine kombiyi; kısık ayarda
sürekli çalıştırmak, daha az yakıt tüketimi
sağlayacaktır.
Geceleri kombiyi hangi konumda
tutmalıyım?
Yoğuşmalı kombi ne demektir?
Yoğuşmalı kombiler; yanma sonucunda
ortaya çıkan yüksek sıcaklıktaki atık
gazın içerisinde bulunan su buharının,
yoğuşturulmasıyla ortaya çıkan enerjiyi
tekrar kullanan sistemdir.
Yoğuşmalı kombiler her evde kullanılabilir
mi?
Yoğuşmalı kombilerde kullanılan parçalar
diğer kombilere göre daha pahalıdır ve
sistemde kullanılan suyun
( 50- 300C) düşük sıcaklıkta olması
gerekir. Bundan dolayı da daha fazla
radyatör kullanılmalıdır. Bu da sistemin
daha pahalıya kurulması demektir. Bu 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.
Kombi kullanmak için doğal gaz olması
şart mı?
Kombiler doğalgazın yanı sıra LPG ile de
çalışabilirler.
Kombilerin monte edilebileceği yerler
nelerdir?
Bacalı kombiler; standartlara uygun
yapılmış müstakil bacanın olduğu banyo,
tuvalet ve yatak odası haricindeki yerlere
monte edilebilirler. Hermetik kombiler;
bacası dış ortama açılabilen her yere monte
edilebilirler.
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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.

Evin soğuması önlemek amacıyla
kombinin en düşük seviyede çalışmasını
sağlayabilirsiniz. Bu sayede, gündüz evi
ısıtmak için yüksek enerji harcamamış
olursunuz.
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Kombiyi ekonomik kullanmak için
radyatörleri kapatmak doğru bir uygulama
mıdır?
Kombilerde su devri 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.
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Kombiyi monte ettirirken nelere dikkat
etmeliyim?
Kombilerinizi, Kayserigaz’ ın yetkili
firmalarına yaptıracağınız iç tesisat
dönüşümü kapsamında monte ettiriniz.
Çünkü her kombinin montajında dikkat
edilecek hususlar vardır. Bunların ihmal
edilmesi halinde hem tesisatta, hem de
cihazda yüksek maliyetli 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.

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.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

İNSANA MUTLULUK
HİSSİ VEREN LEZZET

ÇİKOLATA
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ARAŞTIRMA
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Çikolatanın Tarihi:
Çikolata kelimesi Aztek
dilinde; kakao çekirdeklerinin
gürültülü bir şekilde havanda
dövülmesinden dolayı,
“gürültü” anlamına gelen
“choco” ve “su” anlamına
gelen “atle” kelimelerinden
türemiştir. Çikolatanın
tarihinin 1500 yılına kadar
gittiği sanılmaktadır.
1500’lü yılların başında Don Cortez isimli
İspanyol bir denizci tarafından keşfedilen
ve ticari bir içecek haline getirilen çikolata,
1606 yılında İtalya’ya, 1615 yılında
Fransa’ya, 1657 yılında ise İngiltere’ye
yayılmıştır. Tarihçilere göre 1700’lü
yılların başında sadece Londra’da 2 bin
çikolata imalathanesi bulunduğu rivayet
edilmektedir.
Anadolu’ya Osmanlı döneminde gelen
kakao öncelikle saray mutfağına
girmiştir. Türkiye’de ilk çikolata fabrikası
Cumhuriyet’ten sonra 1927’de yabancı
yatırımcılar tarafından kurulmuştur.
1980’li yıllara kadar çikolata hep lüks

tüketim olarak kalmış ve zengin yiyeceği
diye anılmıştır. 1980’lerden sonra
çikolata sektöründeki patlama ile çikolata
bakkallarda daha uygun fiyatlara bulunur
olmuştur. Bu dönemde çikolatanın
şekerlerin tahtına oturduğu söylenebilir.
Zamanla büyük küçük demeden herkes
tarafından sevilen çikolata, tıpkı milli
tatlılarımız olan baklava, muhallebi ve
kadayıf gibi sevilen ve bilinen bir tatlı
olmayı başarmıştır.

Anadolu’da erkek tarafının kız istemeye
giderken yaptırdığı kız isteme çikolatası,
sözlenmeden önce yaptırılan söz çikolatası
ve nişandan önce yaptırılan nişan çikolatası
örf ve adetler arasında ki yerini almıştır.
Bunların dışında bayramlarımızda, misafir
ağırlanırken, ziyaretlere giderken şeker ve
lokumların dışında çikolatalarda ikramlar
arasında sunularak kültürümüzde ki yerini
almıştır.
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Çikolatanın
Kalitesi Nasıl
Anlaşılır?
Kimse kaliteli bir çikolatayı kolay
kolay geri çeviremez. Peki yediğiniz
her çikolata kaliteli mi? Bir
çikolatanın kaliteli olduğunu nasıl
anlarsınız? Yediğiniz çikolatanın
kalitesini anlayabilmeniz için
çikolatanın kalitesini belirleyen
özellikleri sıraladık.

Çikolatanın Kullanım Alanları
Günümüzde çikolata birçok sektörde kullanılmaktadır. Pasta ve kurabiye
yapımında ve süslemesinde, keklerde, dondurmalarda, parfümlerde, sakızlarda,
içeceklerde, soslarda olmak üzere oldukça geniş kullanım alanı bulunmaktadır.

•İçinde sadece kakao yağı
bulunan bir çikolata kaliteli
çikolatadır. İçinde ne kadar çok
kakao yağı varsa o çikolata o
derece kalitelidir. Düşük kaliteli
çikolatada kakao yağının yerine
sıvıyağ kullanılmaktadır. Kakao
yağı, sıvıyağına göre daha düşük
derecede erir.
•İyi kalite çikolata, ağzınızda çabuk
erir ve daha uzun süre çikolatanın
o eşsiz tadını ağzınızda bırakır. İyi
çikolata dilinizin üzerinde daha
yumuşak, ipeksi bir tat bırakırken,
düşük kaliteli çikolata ise daha acı,
kötü bir tat bırakır.
•Kaliteli çikolatanın çok şekerli
olmadan yoğun bir tadı olması
gerekir. Düşük kaliteli çikolatanın
tadı daha az yoğunluktadır ve
genellikle içinde şeker ve vanilya
miktarı çok fazladır. Çikolatanın
kalitesinde; kakaonun kalitesi,
kakao yağının miktarı ve aynı
zamanda içindeki diğer malzemeler
önemli rol oynamaktadır.
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İşte Dünya Çikolata Sektörünün Kalbinin Attığı Ülkeler
Belçika şu an dünyanın en iyi çikolata üreticisi olarak bilinmektedir. Belçika’da,
yaklaşık 13 adet çikolata fabrikası, 16 adet çikolata müzesi ve 3.000 adete yakın
çikolata satan mağaza vardır.
Dünya’da ilk sütlü çikolatası İsviçre’de üretilmiştir. İsviçre çikolatası ile bilinen
ülkelerdendir. Üstelik yurt dışına yolladığı çikolatalar tüm dünyada satılmaktadır.
1780 yılında İspanyolların bulduğu çikolata üretim makineleri ile çikolata üretimi
yaparak dünyaya nam salmıştır. Dünyanın en iyi çikolatalarını İspanya’da da
yiyebilirsiniz.
Dünyada ilk çikolataları Meksika Yerlileri’nin yaptığı rivayet edilmektedir. Oaxaca
Eyaleti, Meksika’nın çikolatası ile en meşhur yeridir. Hala eski yöntemler ile
üretilen bu çikolataların lezzeti çok güzeldir.
Fransa ve Almanya çikolatası ile meşhur diğer Avrupa ülkelerindendir.
Aynı zamanda da dünyanın en iyi çikolata yapmayı öğreten kursu Fransa’da
bulunmaktadır.
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İnsanla at arasında ki
arkadaşlığın kurulmasını
sağlayan ve bilimsel bir
sanat olan binicilik, bugün
giderek teknikleşen
çağımız insanını doğaya
bağlayarak, fizik ve ruh
gelişimini sağlayan en
soylu sporlardan biri haline
gelmiştir.

Ata Sporumuz

BİNİCİLİK
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Binicilik, ata binme becerisi olarak
tanımlanabilir. Tarih öncesinde yalnızca
eti yenen bir hayvan olarak bilinen
at, daha sonra av ve savaşlarda binek
hayvanı olarak kullanılmıştır. Türkler’in
biniciliğe ilgisi Orta Asya’da göçebe olarak
yaşadıkları eski çağlara dayanır. Eski
Türkler’in çöğen, cirit gibi at sırtında
oynanan oyunlarda usta oldukları
bilinir. Orta Asya’da İ.Ö. 4. yüzyılda
eyer kullanıldığını gösteren arkeolojik
bulgular vardır. Ülkemizde binicilik sporu
atalarımızdan gelen bir gelenek olmakla
birlikte, şehir hayatının karmaşasından
kurtulmanın doğaya duyulan özlemin
giderilmesinin zevkli bir yoludur.
Yerleşik yaşama geçildikten sonra
Osmanlı döneminde, özellikle kentlerde
binicilik önemini yitirmiştir ve askeri
amaçla sınırlı kalmıştır. 1913’te Sipahi
Ocağı’nın kurulması binicilikte düzenli bir
çalışmaya yönelişi gösterir. Cumhuriyet
döneminde Ankara, İzmir ve Adana’ da
düzenlenen at yarışları sivil biniciliğin
gelişmesinde yararlı olmuştur. İlk
uluslararası karşılaşma 1931’de Bulgaristan
ile yapılmıştır.
Türkiye, 1932’de Uluslararası Binicilik
Federasyonu’na üye olmuştur. İlk altın
madalyayı ise 1934’te Uluslararası Viyana
Konkurhipikleri’nde Cevat Gürkan
kazanmıştır.

1937 Londra ve 1938 Roma
konkurhipiklerinde de Türk takımı
birincilikler elde etmiştir. II. Dünya Savaşı
sonrasında, uluslararası karşılaşmalarda
birincilikler kazanılan 1954-1959 yılları
arasındaki başarılı dönemi, daha sonra
1968 Balkan Binicilik Şampiyonası’nda ve
Uluslararası Viyana Konkurhipikleri’ndeki
yeni birincilikler izlemiştir. 1974’te Binicilik
Federasyonu tarafından Ankara’da
Binicilik Okulu kurulmuştur. 1984 Balkan
Binicilik Şampiyonası’nda ise Türk Bayan
Milli Takımı Balkan ikincisi olmuştur.

Binicilik at terbiyesi ve engel atlamayı
kapsayan spor dalıdır. At terbiyesi atla
yapılan danstır denebilir; yanlama gitme,
havada ayak değiştirme gibi pek çok
hareketleri bulunmaktadır. Seyretmesi
oldukça keyiflidir, biniciyle atın aynı anda
yaptığı güzel hareketlerden oluşan bir spor
dalıdır.
Binicilik sporunu yapmak isteyenler için
ilk kural atları sevmektir. Attan ürken,
atla diyalog kuramayan bir insanın, bu
sporu yapması çok zordur. Atınızı yavaşça
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vurarak okşamalı, onunla konuşmalı,
zaman zaman da ona şeker vererek küçük
jestler yapmanız gerekir.
Pek çok binicilik stili ve bu stillerin
kendilerine özgü duruşları vardır.
Atın sırtında duruş çok önemlidir ve
biniciliğin temelini oluşturur. Binicinin
eyerin üstünde, başı ve vücudu dik biçimde
oturması gerekir. Eyerin en derin kısmına
yerleşmek önemlidir. Üzengi binicinin atın
sırtında güvenle durmasına ve dengesini
sağlamasına yardımcı olur. Ayaklar
üzengide yaklaşık 45° açıyla dışarıya
dönük olmalı, topuklar ayakucundan
biraz aşağıda ve dizler eyere değecek
biçimde durmalıdır. Dizginler sol elde ya
da her iki elde ayrı ayrı tutulur. Dizginler
ne gevşek ne de gergin olmalıdır. Gevşek
tutulduğunda atın denetimi zorlaşır.
Dizginleri germek de atın rahat olmasını
engeller.
At üzerinde binici at ile olan iletişimini
baldırlar, eller, oturuş ve ses ile sağlar.
Bunlara yardım denir. Baldırlarla verilen
komutlara baldır yardımı, ellerle verilen
komutlara dizgin yardımı, oturuşla
verilen komutlara ağırlık yardımı ve ses
ile verilen komutlara da ses yardımı denir.
Ayrıca mahmuz ve kamçı da yardımlara
ek olarak kullanılır. Acemi binicinin ilk
öğrenmesi gereken baldır yardımıdır.
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Baldırlar atın ileri yürümesini sağlarken dizginler atı doğru tarafa yönlendirir. Baldırlar
atı sürerken dizgin teması gergin olmalı, dirsek ve kollar esnek tutularak atın baş ve boyun
hareketlerine uyum sağlanmalıdır.
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Kapadokya’nın

Giriş Kapısı
SOĞANLI
Soğanlı Nevşehir’e bağlı bir köy olarak
bilinse de aslında Kayseri’ye bağlı
bir köydür. Erciyes Dağı’nın yöreye
kazandırdığı rüzgarın, yağmurun,
dolunun ve yılların etkisiyle yörede
oluşan yumuşak kaya parçalarının insan
oğlunun elinde nasıl ev olduğunu, kilise
olduğunu görmek mümkündür. ÜrgüpGöreme yöresindeki doğal oluşumlarla
tarihi yerleşim biçimlerinin benzerlerine
Soğanlı’da da rastlanmaktadır.
Soğanlı, Battal Gazi tarafından
Bizanslılar’dan alınmıştır. Yerleşim
yeri olarak çok sarp olduğundan Battal
Gazi’nin buranın fethini en sona
bıraktığı, bu nedenle de köyün isminin
“SONAKALDI” olduğu, daha sonra bu
isminin “SOĞANLI” olarak değiştiği
rivayet edilmektedir. Başka bir rivayette
Soğanlı Köyü’nün ismini bölgede bulunan
lale soğanlarından aldığını söylemektedir.
Soğanlı Örenyeri, Roma Dönemi’nden
itibaren yerleşim yeri olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Vadi yamaçlarında yer
alan kaya mekanlarını, Romalılar
mezarlık, Bizanslılar ise kilise olarak
kullanmışlardır.
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Kayseri-Niğde-Nevşehir üçgeninde yer alan Soğanlı
Köyü, Yeşilhisar ilçe merkezine 15 kilometre mesafede,
kaya kiliseleri ve mağaraların bugünkü evler ile iç
içe girdiği bir vadi içerisinde yer alan Soğanlı Köyü,
Kapadokya Bölgesi’nin giriş kapısı niteliğindedir.

xxxx

derkı

Soğanlı M.S. 4. yüzyıldan itibaren Hıristiyanlığın Kapadokya’da
ki merkezlerinden biri olmuş ve önemini 7. ve 8. yüzyıllarda da
sürdürmüştür. Kiliselerde yer alan duvar freskleri, stil açısından 10.12. Yüzyılları arasındaki dönemi yansıtmaktadır.
Soğanlı’da kayaya oyulmuş pek çok manastır ve kilise dışında binlerce
güvercinlik, mağara ve barınak da mevcuttur. Ihlara, Göreme ve Zelve
Vadilerinde görülen kaya yerleşimlerinin ve kiliselerin benzerlerini ve
bunlardan farklı olarak kubbeli kaya kiliselerini de Soğanlı’da görmek
mümkündür. Bu ilginç görüntü, dere kenarlarındaki farklı renk tonları
ile bezenmiş ağaçların yumuşak etkisiyle bambaşka bir tablonun
oluşmasını sağlamıştır.
Tüflerin üzerinde kurulu olan Soğanlı Örenyeri’nde 50’ye yakın kaya
kilisesi mevcuttur ancak bunlardan sadece 8 kiliseyi gezebilmek
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mümkündür. Bunlar; Karabaş Kilise,
Kubbeli Kilise, Tahtalı (Azize Barbara)
Kilise, Yılanlı Kilise, Saklı Kilise, Tokalı
Kilise, Ballık Kilise ve Geyikli Kilise’leridir.
Diğerlerinin kapısı ve pencereleri geçmiş
yıllarda örülerek kapatılmış olduğu
için ulaşılamamaktadır. Kiliselerde
mezarlar, İsa Peygamber ve Havariler’e ait
resimlerle, İncil’den sahnelerin yer aldığı
fresklerle süslenmiştir.
Kapadokya Bölgesinin giriş kapısı olarak
da bilinen Soğanlı Köyü, köyün simgesi
haline gelen Soğanlı Bez Bebekleri ile de
ünlüdür. Soğanlı Bez Bebekleri yöreye
gelen turistlerin yoğun ilgisini çekmiş,
giderek bir bez bebek sektörünün
oluşmasını sağlamıştır.
Kapadokya’nın geneline yayılan otantik
bez bebekler Soğanlı’nın en önemli gelir
kaynaklarından biri durumundadır.
Geleneksel olarak köyün genç kızları
ve kadınları tarafından yapılan bez
bebekler, tahta bir iskelet üzerine
sarılan pamuk ve renkli bezlerle çeşitli
büyüklüklerde üretilirken, en son olarak
basit yüz makyajları ile tamamlanarak,
tezgahlardaki yerlerini almaktadır.
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www.kayserigaz.com.tr

ŞEHİRLERİ
MARKA YAPAN
YAŞANABİLİR HAVA
KALİTESİDİR

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

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.

67
5

BEYTİ
KEBAP
Sarmak için
•Beş altı adet lavaş ya da yufka
•İki üç yemek kaşığı tereyağı
Sosu için
•İki yemek kaşığı tereyağı
•Bir yemek kaşığı salça
•Bir tatlı kaşığı tuz
•İki su bardağı yoğurt
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Malzemeler
Köftesi için
•Yarım kilo kıyma
•Bir adet yumurta
•Yarım somun ekmek içi
•Bir adet kuru soğan
•İki diş sarımsak
•Yarım demet maydanoz
•Bir çay kaşığı karabiber
•Bir çay kaşığı pul biber
•Bir çay kaşığı kimyon
•Yarım tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı
Beyti sarma yapımı için ilk olarak içerisinde kullanılan
köftenin yapılması gerekir. Köftenin yapımı için
derin bir kaba yarım kilo kıyma bir yumurta, yarım
somun ekmek içi, bir adet rendelenmiş soğan, iki diş
ince kıyılmış sarımsak, yarım demet ince kıyılmış
maydanoz, baharatlar ve tuz konularak yoğurulur.
İyice yoğurduktan sonra bu harçtan Adana kebabı
şeklinde köfteler yapılır ve bir tabağa dizilir. Tabakla
beraber buzdolabına alınır ve yaklaşık bir saat kadar
dinlendirilir. Bir saatin sonunda yağlı kağıt serilmiş fırın
tepsisine dizilir ve 200 derece fırında on dakika kadar
pişirilir.
Köfteler fırında pişerken sosu için küçük bir tencereye tereyağını
alıp eritilir. Yağ ısınınca içerisine salça eklenir ve iyice kavrulur.
Salça kavrulunca üzerine iki su bardağı su eklenip kaynatılır.
Tuzunu da atıp sosu bir kenara alınır ve köfteler fırından çıkarılır,
Yufka ya da lavaşı tezgah üzerine serilip iki yemek kaşığı eritilmiş
tereyağı fırça ile üzerine sürülür. Ardından geniş kısmına köfteler
yerleştirilir ve sıkıca sarılır. Sardıktan sonra üç parmak eninde
köfteler kesilir ve tekrar fırın tepsisine alınarak kızarıncaya kadar
pişirilir. Üzeri kızarınca fırından alınır ve servis tabağına dizilerek
salçalı sosu üzerine dökülür. Ardından yanına yoğurt eklenerek
servis edilebilir.
Afiyet olsun.
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2016 ONAYLI İÇ TESİSAT FİRMALARI
SIRA
NO

FİRMA ADI

E-MAİL

1

AFOĞLU LTD.ŞTİ.

afoglumuh@hotmail.com

2

AGESA LTD.ŞTİ.

info@agesa.com.tr

3

AKADEMİ LTD.ŞTİ.

akademi_muhendislik@yahoo.
com

4

AKETÜD LTD. ŞTİ.

akendogalgaz@gmail.com

5

AKKAŞ LTD.ŞTİ.

fmakkas38@hotmail.com

6

AKTİF DOĞ.

haskavuncu@hotmail.com

7

ALKATEK LTD.ŞTİ.

bilgi@alkatek.com.tr

8

ALLI YAPI

alliyapi@gmail.com

9

ALNES LTD.ŞTİ.

alnes@alnes.com.tr

10

ALTINIŞIK DOĞ.

yasarcokkececi@hotmail.com

11

AREL LTD.ŞTİ.

bilgi@arelmuhendislik.com.tr

12

ARGE LTD.ŞTİ

arge-muhendislik@hotmail.com

13

ARMAK AŞ.

nacisisekoglu@hotmail.com

14

ARPACIK

info@arpacikteknik.com.tr

15

ATAKAYLAR LTD.ŞTİ.

atakaylar@hotmail.com

16

ATALAY LTD. ŞTİ.

atalaymuhendislik@msn.com

17

AYDIN MÜH

sahin@sahinaydin.com.tr

18

AYHAN ISI

ayhanisi38@hotmail.com

19

BAKAN LTD.ŞTİ.

oktaybakan@bakanmuhendislik.
com

20

BAL TİC.LTD.ŞTİ.

baldogalgaz@gmail.com

21

BARAN DOĞ.

barandogalgaz@hotmail.com

22

BAŞTAŞ MÜH.

bastasmuhendislik@gmail.com
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TELEFON FAKS
240 23 16
240 32 39
330 58 89
330 58 90
233 30 02
233 30 29
235 39 92
235 39 32
233 44 34
233 57 47
333 33 44
333 33 44
222 67 63
232 61 85
331 16 61
331 16 61
320 82 52
320 86 96
220 02 09
220 02 09
332 46 00
336 46 13
336 82 58
336 80 20
336 57 87
336 74 70
320 15 25
320 15 45
320 11 22
320 11 22
231 46 66
222 97 40
336 22 21
336 98 38
222 79 07
222 79 07
221 28 00
222 32 11
231 21 32
232 59 52
336 24 43
336 24 43
221 34 44
221 34 44

SIRA
NO
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E-MAİL

23

BORAY MAKİNA

İnfo@boraymak.com

24

BURÇ LTD.ŞTİ

harun@burcinsaat.net

25

CANTES MÜH.

cantesmuhendislik@yahoo.com

26

CENK ÇELİK LTD.ŞTİ.

c_guntan@engineer.com

27

ÇELEBİLER LTD.ŞTİ.

celebiler.dg@gmail.com

28

ÇÖZÜM MÜH.

akkoyunali_@hotmail.com

29

DC DOĞ

dcdogalgaz@gmail.com

30

DEBİ LTD.ŞTİ.

debiteknik@mynet.com

31

DENİZ MÜH.

denizmuhendislikdogalgaz@
gmail.com

32

DOĞAN MÜH.

abdullahdgn38@hotmail.com

33

DOĞ-TEK LTD.ŞTİ.

vaillant_dogtek@hotmail.com

34

E.T.TÜRKMEN MÜH.

tolgaerciyes@yahoo.com

35

ENVAR LTD.ŞTİ.

ntacettin@hotmail.com

36

ESAME MÜH.

esamemuhendislik@outlook.com

37

FİERAY LTD.ŞTİ

mutlubatur@hotmail.com

38

GARANTİ MÜH.

garantimuhendislik@outlook.com

39

GENTES LTD.ŞTİ.

gentesisi@hotmail.com

40

GES ISI LTD.ŞTİ

ismail@gesmuhendislik.com.tr

41

GÖKTAŞ MÜH.

osmangkt@gmail.com

42

GÜNEK LTD.ŞTİ.

gunekmuh@hotmail.com

43

GÜNERJİ AŞ.

gunerji_as@hotmail.com

44

GÜRBÜZ İNŞ.

mm_gurbuz@hotmail.com

TELEFON FAKS
332 70 60
332 70 62
502 08 45
290 99 73
336 19 12
336 19 13
235 66 67
235 65 00
336 07 75
336 07 81
235 35 26
235 35 26
621 01 11
621 01 11
223 78 75
235 10 18
221 11 81
221 11 81
621 68 68
621 68 68
233 59 99
233 94 20
231 62 98
231 62 99
331 93 93
331 97 46
320 22 02
320 02 03
223 35 25
337 40 50
336 65 40
336 65 40
320 58 08
320 40 49
320 01 53
320 01 54
224 00 35
224 00 36
320 57 87
320 57 86
222 40 94
222 03 75
336 90 20
336 90 22

2016 ONAYLI İÇ TESİSAT FİRMALARI
SIRA
NO

FİRMA ADI

E-MAİL

45

GÜVEN MÜHENDİSLİK

osmanakoglu@hotmail.com

46

ISITES LTD.ŞTİ

isitesinsaat38@gmail.com

47

İMDAT ISI LTD.ŞTİ.

bilgi@imdatisi.com

48

İNCİ DOĞALGAZ

incimekanik@hotmail.com

49

İSABET LTD.ŞTİ

isabetali@hotmail.com

50

İS-TEK MÜH.

istekmuhendislik@gmail.com

51

KAAN MÜH.

kaan_muhendislik@hotmail.com

52

KALENDER LTD.ŞTİ.

hf197@hotmail.com

53

KARDEŞLER DOĞ.

kardeslerdogalgaz@outlook.
com.tr

54

KAREGAZ LTD.ŞTİ

kareyapi38@hotmail.com

55

KAYTEK LTD.ŞTİ.

kaytekmuh@yahoo.com

56

KDM LTD.ŞTİ.

proje@kdmmuhendislik.com.tr

57

KGM LTD.ŞTİ

kgmmuh@hotmail.com

58

KILIÇASLAN MÜH.

kmdogalgaz@gmail.com

59

KOÇOĞLU MÜH.

nezirkocoglu@hotmail.com

60

LİDER MÜH.

muratdemirci_38@hotmail.com

61

METE ISI LTD.ŞTİ.

meteisi@hotmail.com

62

MİYATEK LTD.ŞTİ.

miyatekmuh@gmail.com

63

MURAT ÜNAL MÜH.

unalinsaat38@hotmail.com

64

OPAL ENERJİ

opalenerji@hotmail.com

65

OR-KA LTD.ŞTİ.

ortakoyluoglu@yahoo.com

66

ÖNSA DOĞ.

onsadogalgaz@mynet.com

TELEFON FAKS
235 35 95
235 35 95
999 83 73
999 83 73
336 32 17
336 08 26
224 94 55
224 94 55
231 24 95
231 24 95
336 59 29
336 59 30
344 17 91
344 17 91
222 50 88
222 50 89
621 64 43
621 64 43
231 03 61
231 03 62
232 32 14
232 35 24
222 00 41
222 00 43
225 15 22
225 15 88
621 65 72
621 79 97
235 85 65
235 85 65
621 30 31
621 30 31
290 94 94
290 94 94
231 57 89
221 39 37
223 24 01
223 24 01
233 10 10
233 10 50
233 29 19
233 39 19
221 00 09
221 00 09

SIRA
NO

FİRMA ADI

E-MAİL

67

ÖZ MAVİ YANSIMA

mehmetozdemir_1984@hotmail.
com

68

ÖZDEMİR ISI

ahmetseyfitat@hotmail.com

69

ÖZDİN DOĞ.

ozdin_muhendislik@hotmail.com

70

ÖZLÜ DOĞ.

ozludogalgaz@hotmail.com

71

PAMUKGAZ LTD.ŞTİ.

pamukgaz@hotmail.com

72

PINAR MÜH.DOĞ.

pinarcopur@gmail.com

73

PLAN DOĞ.

plan_muhendislik@hotmail.com

74

SAFER DOĞ. LTD.ŞTİ

info@saferdogalgaz.com.tr

75

SAHA DOĞ.

saha@sahadogalgaz.com.tr

76

SİNERJİ MÜH.

sinerjitasarim@gmail.com

77

SON TEKNİK LTD.ŞTİ.

sonteknikmuhendislik@gmail.com

78

SPOT YAPI LTD.ŞTİ

spotyapi@hotmail.com

79

SUTES LTD.ŞTİ.

b_cilsoy@hotmail.com

80

TEKELİOĞLU LTD.ŞTİ.

gokhan.sargin@tekelioglu.com.tr

81

T-EN LTD.ŞTİ

t-enenerji@hotmail.com

82

UFUK MÜH-NS İNŞ.

ufuk_muhendislik@hotmail.com

83

ULUSOY MÜH.

info@ulusoyenerji.com

84

ÜMİT MÜH.

mudonmez1977@hotmail.com

85

UZMAN ISI

uzman.isi@hotmail.com

86

YAPITES LTD ŞTİ.

yapites38@hotmail.com

87

AKAD MÜH.

orhanyasar38@hotmail.com

88

KAHRAMAN ISI

recep@kahramanisi.com.tr

89

ÜSTÜNEL MÜH.

info@üstünelmuhendislik.com.tr

TELEFON FAKS
223 95 67
223 95 67
232 75 54
232 11 12
338 71 67
338 71 67
235 31 50
235 31 50
336 03 29
336 20 47
621 66 69
621 66 69
234 35 55
234 35 55
336 30 29
336 30 19
341 42 02
341 42 02
223 67 67
223 67 67
321 38 21
321 38 23
331 42 02
331 42 47
223 97 44
223 97 44
320 45 45
320 11 00
320 17 82
320 17 85
224 88 36
224 88 36
320 53 69
320 56 23
330 55 54
330 55 54
621 40 04
621 40 04
320 56 86
320 05 09
339 72 12
339 72 13
336 99 39
336 99 39
320 12 99
320 12 90
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Yeşil İle Barışık, Mavi İle Dost Temiz Bir
Kayseri İçin Doğalgazı Seçin!
www.kayserigaz.com.tr
www.facebook.com/kayserigaz

www.twitter.com/kayserigaz

www.dolgi.com.tr
72

