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DOĞALGAZ KONFORUNU
TOMARZA’YA ULAŞTIRDIK
Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı
SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, Tomarza
ilçesini doğalgaz ile buluşturdu.

KAYSERİGAZ 5. ERCİYES
MÜKEMMELLİK ZİRVESİ’NDE
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri
Temsilciliği tarafından düzenlenen 5. Erciyes
Mükemmellik Zirvesi “Risk ve Liderlik”
teması ile Kayseri Ticaret Odası Konferans
Salonu’ nda gerçekleştirildi.
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Değerli Derki Okurları,
2019 yılında katıldığım Kayserigaz ailesinde
bulunmaktan, yeni döneme ve sizlere
‘Merhaba’ demekten, büyük mutluluk
duyuyorum.
Kayserigaz’ın faaliyetleri ile birlikte ilginizi
çekecek haberlerin bulunduğu Derki’nin yeni
sayısını sizlerle paylaşırken, dergimizin 20’nci
sayıya ulaşmasında katkısı olan tüm çalışma
arkadaşlarıma ve siz değerli okurlarımıza
teşekkürlerimi sunuyorum.
Yoğun bir şekilde geçirdiğimiz 2019 yılı
beraberinde değişimi getirdi.Doğalgaz dağıtım
sektörünün öncüsü olan şirketimiz, 2019
Haziran ayı itibarıyla Türkiye’nin en büyük
doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye
ile yeni bir döneme adım attı. Artık çok
daha güçlü bir şekilde, geleceğe umutla ve
kararlılıkla baktığımız bir dönemdeyiz.
2019 yılında birlikte neler başardığımıza
şöyle bir bakmak gerekirse; 2018 Nisan
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ayında başladığımız Tomarza doğalgaz altyapı
çalışmaları tam da planladığımız gibi ilerledi ve
2019 Ekim ayında düzenlediğimiz Tomarza’nın
Doğalgaz ile Buluşması Töreni ile ilçeyi
doğalgazla buluşturduk.
Altyapı yatırımlarımızın yanı sıra, araştırma
ve geliştirmeye yönelik çalışmalarımız, önceki
yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da odağımızda
olmaya devam etti. Önemli bir Ar-Ge projesi
olan Robotik Projemiz 2018 yılında EPDK
tarafından AR-GE projesi olarak kabul edildi,
2019 yılında ise uygulamaya alındı. Yine
Customer Self Service projemiz bu yıl içinde
hizmet vermeye başladı.
Öncü vizyonumuzla yürüttüğümüz tüm
projelerimizle olduğu gibi bundan sonra
yürüteceğimiz araştırma ve geliştirmeye
yönelik çalışmalarımız ile inovatif uygulamaları
sektörümüze kazandırmaya devam edeceğiz.

derkı

Öncü olmaktan bahsetmişken, bu sene
doğalgaz dağıtım sektörünün ilk ISO 45001
belgesini aldığımızı da belirtmek istiyorum.
5 bin 200 kilometreye ulaşan bir şebeke
hattımız ve 550 bini aşan abone sayımız
ile faaliyetlerimizi yürütürken çok önem
verdiğimiz diğer bir konu da sizlerin doğalgazı
güvenli bir şekilde kullanması. Her zaman
olduğu gibi doğalgazın konforunu güvenle
yaşamanız için özveriyle çalışmaya gayret
ediyoruz.
2019 yılında bu konu ile ilgili çalışmalarımızı
kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle,
okullarda, ilçelerde, sosyal medyada,
şirketimizin internet sitesinde ve
gazetelerde birçok mecrada yürüttük. Görsel
çalışmalarımız Kayseri merkezinde ve
ilçelerdeki bilbordlarda, raketlerde, otobüs ve
tramvay duraklarında yer aldı. 2020’nin ilk
aylarında da bu çalışmalarımız devam edecek.

Saygılarımızla
Dinçer AKBABA

Genel Müdür

5

HABERLER

DOĞALGAZ KONFORUNU
TOMARZA’YA ULAŞTIRDIK

19 Ekim, Cumartesi günü 36 bin nüfusu bulunan Tomarza’yı
doğalgazla buluşturan törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
canlı bağlantıyla katıldı.
Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR
Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, Tomarza ilçesini
doğalgaz ile buluşturdu. 14 Nisan 2018 tarihinde
doğalgaz altyapı çalışmalarının temeli atılan ve 19,5
milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projeyi 1,5 yıl
gibi bir sürede tamamlayarak hizmete alan Kayserigaz,
çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı 11 Ekim
2019 itibarıyla ilçe sakinlerine ulaştırdı. 19 Ekim,
Cumartesi günü gerçekleştirilen törende doğalgaz
verme işlemi, Kayseri’de bulunan ve Tomarza’ya canlı
bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
butona basmasıyla başlamış oldu.
6

SOCAR Türkiye Doğalgaz Dağıtım Başkanı
Ertan Yıldız “Cumhurbaşkanımızın verdiği destek
için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bildiğiniz gibi Haziran 2019’dan beri Kayserigaz,
SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösteriyor.
Bu sayede oldukça tecrübeli olduğumuz bir
alanda daha Türkiye’de hizmet vermeye başladık.
Azerbaycan ve Gürcistan’da yıllardır doğalgaz dağıtım
alanında faaliyet gösteren şirketimiz bu alandaki
bilgi birikimini ve tecrübesini Türkiye’ye taşırken,
doğalgazın üretim-iletim- dağıtım zincirinin her
aşamasında da yer almış oldu” diye konuştu.

HABERLER

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba
da ilçeye doğalgaz verilmesi ile birlikte abonelik
işlemlerinin de başladığını dile getirerek şunları
söyledi: “Temiz enerjiyi, kaliteli bir şekilde Kayseri’ye
getiren şirketimiz bugün, hizmet zincirine yeni bir
halka eklemenin gururunu yaşıyor. Develi ilçemizden
çekilerek Tomarza’ya ulaşan hattımızdan ilk etapta
merkez mahallelere doğalgaz verilecek, ardından
köylere kadar ulaşılacak. Şu anda Tomarza ilçe
merkezinde oluşturduğumuz abonelik merkezimiz
ile başvuruları kabul etmeye başladık. Önümüzdeki
dönemde SOCAR Türkiye’nin tecrübesi ve bilgi
birikimiyle yatırımlarımızı en hızlı şekilde hayata
geçirmeye devam edeceğiz.”

Tomarza Belediye Başkanı
Davut ŞAHİN
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Kayserigaz Genel Müdürü
Dinçer AKBABA

26. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili
İsmail Emrah KARAYEL
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Projenin temelinin 14
Nisan 2018’de atıldığına da
dikkat çeken Akbaba, “Proje
çerçevesinde 40 kilometre çelik,
120 kilometre de polietilen hat
döşendi. 4 adet vana grubu ve 2
adet de bölge istasyonu kuruldu.
Tüm bu süreç boyunca bizlerden
desteğini esirgemeyen Tomarza
Belediyesi başta olmak üzere,
yatırımımızın tamamlanmasında
emeği olan herkese sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum. İleri
teknolojiye sahip altyapı ile
sektörde öne çıkan Kayserigaz’ın
2018 sonuna kadar bölgeye
yaptığı yatırımların toplamı 370
milyon TL’yi aştı. Sektöre ve
tüm paydaşlarına ilham veren
bir marka vizyonu ile yoluna
devam eden şirketimiz bu yıl da
51 milyon liralık yatırımlarını
tamamlayarak söz konusu rakamı
420 milyon TL’nin üzerine
taşıyacak” diye konuştu.
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GÜVENLİ
ELLERDESİNİZ
Kayserigaz; temiz, çevreci ve ekonomik enerji
kaynağı olan doğalgazı Kayseri halkına en güvenli
şekilde ulaştırarak, insan sağlığının korunmasına
katkıda bulunuyor.
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Doğalgaz 187 Acil Servis

Doğalgaz aboneleri, doğalgazdan kaynaklanan gaz kesintisi, gaz kaçağı, doğalgaz şebekesinde meydana
gelen hasarlarla karşılaştığında Doğalgaz ACİL 187 telefonunu aramalıdır.

Doğalgaz ACİL 187 Servisi
7 gün 24 saat kesintisiz hizmet
vermektedir.
Doğalgaz ACİL 187 Servisi Arayan Kişi;
• Adını, soyadını,
• Adres bilgilerini,
• Şikayet ve problemlerini

Acil Durumlarda Yapılması
Gerekenler
Renksiz ve kokusuz olan doğalgaz, Kayserigaz
tesislerinde çürük sarımsak kokusuna benzeyen
zararsız, kimyasal madde ile kokulandırılmaktadır.
Doğalgaz kullanılan mekanlarda çürük sarımsak
kokusuna benzer bir koku hisseder veya
şüphelenirseniz;

doğru şekilde tanımlayarak bildirmelidir. 24 saat
kesintisiz hizmet veren Doğalgaz ACİL 187 telefonu, • Kapı ve pencereleri açıp, ortamı havalandırınız.
zamanında ihbar edilen arızaya en kısa zamanda
• En yakın sayaç vanasını veya ana kolon
müdahale edecektir.
vanasını kapatınız.
• Çakmak ve kibrit yakmayınız.
Doğalgazda Zehirlenme Tehlikesi
• Elektrik düğmelerine ve prizlere dokunmayınız.
Yoktur.
• Ev ve cep telefonlarını kullanmayınız.
• Gaz kokusu bulunan yerdeki kişileri ortamdan
• Doğalgaz zehirsiz bir gazdır.
• Kapalı ortamda gaz sızıntılarından dolayı havadaki uzaklaştırınız.
oksijen miktarı azalabileceği için boğulmalara sebep • Gaz kokusunun bulunduğu yerden uzaklaşarak
olabilir.
acil servisi ACİL 187’yi arayınız.
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TOMARZA’DAKİ İLK DOĞALGAZ ABONESİ
TOMARZA BELEDİYESİ OLDU

İlk doğalgaz kullanan abone olan Tomarza
Belediyesi’nde vana açılırken doğalgazla
çalışan ocakta yapılan ilk kahveyi Kayserigaz
Genel Müdürü Dinçer Akbaba ve Tomarza
Belediye Başkanı Davut Şahin karşılıklı
yudumladılar.
Tomarza’da bulunan abonelik merkezinden
abonelik başvurularının alınmaya başladığını
da ifade eden Dinçer Akbaba, “Şirketimizin
ilçedeki abonelik merkezine şimdiden çok
sayıda başvuru geldi. İç Tesisat Birimi’mize
300’den fazla ruhsat projesi ulaştı. Bu yılın
sonuna kadar 500’e yakın abonenin doğalgaz
kullanmaya başlayacağını tahmin ediyoruz”
diye konuştu.
İlçede doğalgazın bilinçli ve verimli kullanımı
için tüketicilere destek olmak amacı ile
Tomarzalıları bilgilendirme yönünde çalışma
başlatıldı. İlçe güvenli ve verimli doğalgaz
kullanımına yönelik uyarılarla donatıldı ve
Tomarzalılara ‘Güvenli ve Verimli Doğalgaz
Kullanım Rehberi’ dağıtıldı.
12

Tomarza Belediyesi, 24 Ekim 2019 tarihinden
itibaren gaz kullanmaya başlarken Kayserigaz
Genel Müdürü Dinçer Akbaba, doğalgazla
tanışan ilçe halkına güvenli ve verimli kullanım
uyarılarında bulundu.

HABERLER
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KAYSERİGAZ 5. ERCİYES
MÜKEMMELLİK ZİRVESİ’NDE

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen
5. Erciyes Mükemmellik Zirvesi “Risk ve Liderlik” teması ile Kayseri Ticaret
Odası Konferans Salonu´nda gerçekleştirildi.
Zirvede, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Cahid Cıngı’nın moderatörlüğünü
yaptığı “Geleceğe Taşıyacak Başarılar için
Liderlik” oturumunda Kayserigaz Genel
Müdürü Dinçer Akbaba, Otokoç Otomotiv AŞ
Genel Müdürü İnan Ekici ve Verimlilik Genel
Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Serkan
Ulu da konuşma yaptı.
Kayserigaz’ın da destek olduğu 5. Erciyes
Mükemmellik Zirvesi, açılış konuşmalarının
ardından, birbirinden farklı sektör
ve temsilcilerinin başarı hikâyeleri ve
deneyimlerini anlattığı oturumlarla devam etti.
Sempozyumun tamamlanmasından sonra
gerçekleştirilen törende desteklerinden dolayı
Kayserigaz’a verilen teşekkür hediyesini
Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba
teslim aldı.
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DOĞALGAZ DAĞITIM SEKTÖRÜNÜN İLK
ISO 45001 BELGESİNİ KAYSERİGAZ ALDI

550 bine yakın aboneye doğalgaz dağıtım hizmetini yüksek kalitede arz eden
Kayserigaz, iş sağlığı ve güvenliği standardında bir ilke imza attı. Kayserigaz,
doğalgaz dağıtım sektöründe TÜRKAK akreditasyonlu İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi ISO 45001 belgesini almaya hak kazanan ilk şirket oldu.
SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, doğalgaz
dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği
standartlarında çıtayı yükseğe taşıdı. 2004 yılından
beri OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemini büyük
bir ehemmiyet ve başarı ile uygulayan Kayserigaz,
Türkiye Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001
belgesini alarak doğalgaz dağıtım sektöründe bir
ilke imza attı. Böylece, dünyada OHSAS 18001 ISG
Yönetim Sistemi’nin yerini alacak olan ISO 45001
ISG Yönetim Sistemi’ne geçiş yapan Kayserigaz, yeni
standardın gerekliliklerini başarı ile yerine getirdi.
ISO 45001 ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
önlenmesinin, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının
en üst seviyede sağlanmasının hedeflendiğini
kaydeden Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer
Akbaba, “Doğalgaz dağıtım sektöründe bugüne
kadar pek çok ilke imza atan şirketimiz iş sağlığı ve
güvenliği alanında da uluslararası standartlara sahip
olduğunu bu yeni belge ile bir kez daha kanıtlamış
oldu. ISO 45001 standardı hem diğer yönetim
14

sistemlerine entegrasyon kolaylığı sağlıyor, hem
de iş güvenliği ve sağlık durumlarına karşı proaktif
yaklaşım geliştirmeye olanak verecek şekilde bir
rehberlik sunuyor. Sektöre ve paydaşlarına ilham
veren marka olma vizyonuyla 550 bin aboneye
kesintisiz ve kaliteli doğalgaz dağıtım hizmeti veren
şirketimiz her alanda sektöre öncülük ediyor” dedi.
SOCAR ISG-Ç ANA İLKELERİNİ UYGULUYOR
Haziran 2019 itibarıyla SOCAR Türkiye çatısı altında
faaliyet göstermeye başlayan Kayserigaz, bu tarihten
sonra SOCAR İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSG-Ç)
Politikasını da uygulamaya başladı. SOCAR Türkiye
İSG-Ç ilkelerini en yüksek seviyede hassasiyetle
önemsiyor ve tüm çalışanlar bu ilkelerle ilgili
sorumlu kabul ediliyor. SOCAR Türkiye çatısı altında
uygulanan İSG-Ç yönetim sistemiyle, mükemmeli
hedefleyen çalışma kültürüne tam uyum sağlayarak,
kanun, yönetmelik ve sektörel uygulamaların ötesinde
yüksek standartlara ulaşmak hedefleniyor.
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KAYSERİGAZ, 4 BİN 800 FİDANLA
‘GELECEĞE NEFES’ OLDU

Kayserigaz, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından
başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına, 4 bin 800 fidanla destek verdi. Şirketin
75 çalışanı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde Kayserigaz Hatıra Ormanı’nın
yanında ayrılan alana fidanları kendi elleriyle dikti.
Tarım ve Orman
Bakanlığı’na bağlı Orman
Genel Müdürlüğü’nün
Türkiye’nin 81 ilinde 11
milyon fidan dikmek üzere
başlattığı ‘Geleceğe Nefes’
kampanyasına, SOCAR
Türkiye’nin iştiraki
Kayserigaz’dan destek
geldi. ‘Yeşil ile barışık,
mavi ile dost, temiz bir
Kayseri için’ sloganıyla
çevre dostu sosyal
sorumluluk projelerinde
yer alan Kayserigaz, 4
bin 800 fidan dikerek
‘Geleceğe Nefes’ oldu.
16
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Kayserigaz Hatıra Ormanı’na Komşu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Milli
Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanacağını duyurduğu
11 Kasım’da, 3 saatte 11 milyon fidan dikme
kampanyasına Türkiye’nin dört bir yanından destek
yağdı. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday
fidan dikme seferberliğine çok sayıda kişi ve kurum
katılırken 11 milyon hedefi aşıldı.

2003 yılından bu yana Kayseri’de doğalgaz dağıtım
hizmetini üstlenen Kayserigaz da Orman Genel
Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde düzenlediği
kampanyaya dahil olarak 11 Kasım, saat 11.11’de 4 bin
800 fidanı toprakla buluşturdu. Mimarsinan Organize
Sanayi Bölgesi’nde 10 bin ağaçlık Kayserigaz Hatıra
Ormanı’na komşu bir alanda yapılan fidan dikme
etkinliğine 75 şirket çalışanının yanı sıra çok sayıda
organize sanayi bölgesi çalışanı katıldı.
Doğa dostu bir şirket olarak sürdürülebilir projeler
içinde yer alan Kayserigaz, 2011 yılında da çalışanlar
tarafından oluşturulan Kayserigaz Hatıra Ormanı’na
bölgeye kazandırmıştı. Yeni dikilen fidanlarla Hatıra
Ormanı’ndaki fidan sayısı 15 bine yaklaşmış oldu.
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GENİŞLETİLMİŞ GERÇEKLİK (XR)
Genişletilmiş Gerçeklik, Gerçek ve Sanal dünya
ile insan-makine etkileşiminin birleşimidir.
Bugün sahip olduğumuz sürükleyici
teknolojiler; Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal
Gerçeklik (VR) ve Karma Gerçekliktir (MR).
Genişletilmiş Gerçeklik (XR), bu üç gerçeklik
türünü bir araya getiren şemsiye bir kavram
olarak karşımıza çıkıyor.
Yakın gelecekte sanal dünyadan gerçek dünyaya
etkileşim kurmanın çok kolay ve kusursuz olacağını
görüyoruz. Yapay zeka kavramı da işin içinde
katıldığında VR, AR ve MR arasında kusursuz
bir etkileşim ve sorunsuz bir gerçeklik deneyimi
yaşayabileceğimizi söylemek mümkündür.
Görme, duyma ve hareket etme kapasitemizi temel
alarak ilerleyen teknolojik gelişmeler, bizleri yapay bir
dünyada sararak ya da sanal nesneleri gerçek dünya
ortamımıza sokarak, etkileşim kurmanızı sağlamak
üzere ilerliyor. Bu etkileşimlerden kurulu bir dünya
ise ufukta yavaş da olsa beliriyor. Bu ilerlemelerin
tamamı kapsayacak, üst kavram olan ‘Genişletilmiş
Gerçeklik’ ile gelen dünya, var olma ile ilgili hislerimizi,
paradigmalarımızı değiştirecek.
Belki de fiziksel ve sanal dünyaları birleştirebilecek
sürükleyici teknolojileri tanımlamak için kullanılan
bir şemsiye terim olan genişletilmiş gerçeklik
teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, sanki
dünyanın herhangi bir noktasında yeni bir evde ya
da uzak bir diyarda öğle yemeğine çıkmışsınız gibi
hissedeceksiniz.
XR teknolojilerini geliştiren kişiler, ana akımı
benimseme konusunda bazı zorluklarla mücadele
ediyorlar. Birincisi, XR teknolojileri ne yaptığınız,
neye baktığınız ve korunmanız gereken herhangi
bir zamanda duygularınız hakkında çok fazla
miktarda ayrıntılı ve kişisel veri toplar ve işler.
Ayrıca, teknolojiyi uygulama maliyetinin de düşmesi
gerekiyor; Aksi halde, birçok şirket buna yatırım
yapamaz. Tam bir XR deneyimine izin veren
giyilebilir cihazların şık ve konforlu olmasının yanı
sıra her zaman bağlı, akıllı ve sürükleyici olması da
ayrıca önemlidir.
Kaynak: www.medium.com/technical-library, http://egitimvr.com/
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KÜLTÜR-SANAT
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KİTAP

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
İlk Yayınlanma Tarihi: 2019
Yazar: İlber Ortaylı
Sayfa sayısı: 288
Engin bilgi birikimi ve kendine özgü üslubuyla Tarihçi,
Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, yediden yetmişe
herkesin faydalanacağı, kendi tecrübe ve bilgilerinden
oluşturduğu bir eserle karşımızda.
İlber Ortaylı bu kitapta, bir insanın, çocukluktan itibaren
hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl
bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor. “Herkes kendi
talihinin mimarıdır” sözünü hatırlatarak, kendi yolunu çizmenin
ne anlama geldiğini tüm kritik noktalarıyla yorumluyor.
“Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”, bir tarihçinin gözünden, insanın hayattaki anlam arayışına, bu arayışın
tadını nasıl çıkaracağına ve süreç boyunca karşılaşacağı zorluklarla nasıl baş etmesi gerektiğine dair
çok özel bir kılavuz…

FİLM

MARRIAGE STORY

Yönetmen: Noah Baumbach
Oyuncular: Scarlett Johansson, Adam Driver,
Nora Fanshaw, Bert Spitz,Jay Marotta
Film Süresi: 136 dk.
Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden Noah
Baumbach’ın yazdığı ve yönettiği komedi-drama filmi
Marriage Story (Evlilik Hikâyesi) yönetmen ve oyuncu
eşinin dağılmakta olan evliliğini ve boşanma süreci
anlatılıyor.
Noah Baumbach, Evlilik Hikâyesi’yle çiftin, evliliklerin
ve ilişkilerin kendi içerisinde zamanla nasıl değiştiğini
ve dönüştüğünü, şiddet, aldatma ya da farklı ayrılık
sebeplerinden çok, ilişkilerin başlangıcına, aslında kişinin
bir başkası/öteki için hayallerinden nasıl vazgeçtiğini ve
sonucunda nelere katladığını görmeleri için kendileriyle
yüzleşme imkânı sunuyor.
Scarlett Johansson ve Adam Driver’ın başrollerini paylaştığı film hızlı, kanlı ve bol aksiyonlu film
bombardımanından bunalan ve hikayesi olan naif bir film izlemek isteyen seyirciler için senenin en iyi
yapımlarından biri.
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Isınma, sıcak su ve pişirme için doğalgazı kullandığınızda,
evinizin doğalgaza dönüşüm maliyeti 3 yıl içinde size geri döner.
Çünkü doğalgaz; kömür ve LPG tüplerinden daha ucuzdur.

En Ekonomik Yakıt Doğalgaz
KOMBİ
3.000-5.000TL
(İç Tesisat Firması)

DOĞALGAZ
PROJE
VE TESİSAT İŞİ
750-1.000 TL

(İç Tesisat Firması)

750-800 TL

(İç Tesisat Firması)

100m2’lik konutun
3’lü kullanım için
(kombi+şofben+ocak)
doğalgaza geçiş
maliyeti

(İç Tesisat Firması)

İŞÇİLİK
MALİYETİ

RADYATÖR
1.700- 2.000 TL

GÜVENCE
BEDELİ
599,33 TL

TESİSAT
MALİYETİ
1.250- 1.700 TL
(İç Tesisat Firması)

ABONELİK
BAĞLANTI
BEDELİ

781,13 TL
(Kayserigaz)

• Güvence bedeline damga vergisi dahildir.
• Abone bağlantı bedeline KDV ve damga vergisi dahildir.
• Ocakta LPG tüp kullanım adet fiyatı 118,33’dir.
• 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 m3doğalgaz 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.

(Kayserigaz)

TOPLAM: 8.830,46 TL - 11.680,46 TL
Doğalgaz Kullanımının Yıllık Kıyaslaması:
Kömür + Mutfak (LPG) + Sıcak Su (LPG)= 5.540 TL
Doğalgaz + Mutfak (doğalgaz) + Sıcak Su (doğalgaz) = 2.466 TL

YILLIK KAR
3.074 TL

% 55
TASARRUF
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Abone Olmak Çok Kolay,
Nasıl mı?
Binanızda doğalgaz abonesi varsa;
Bireysel aboneliklerde;
• TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı
• Açık adres
Ticari aboneliklerde;
• TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı
• Vergi levhası
Ticari müşterinin şirket olması halinde ise;
• Vergi levhası
• Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili nüshası,
yetki belgesi, şirket kaşesi ve imza sirküleri gerekir.
Merkezi sistem aboneliklerinde;
Merkezi sistem aboneliklerinde, apartmandaki tüm
dairelerden abone bağlantı bedeli alınmaktadır.
Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden
az ya 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.

İnternet üzerinden yada 444 5 429
numaralı telefon numarasından
öneri ve şikayetlerinizi çözüm
noktasına iletebilirsiniz.

derkı

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 2.000 metrekarenin altında ise kat maliklerinin
sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
Toplam inşaat alanı 2.000 metrekare ve 2000. metrekare’nin
üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar
almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanının tapuya
kayıtlı yönetim planını, belediye ruhsatı gibi resmi evrakla
belgelemeleri,
b. Farklı bir yakıtla ve merkezi ısıtma sistemi kullanılırken;
doğalgazlı merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat
maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu kararı almaları,
c. Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde;
ferdi sistemle doğalgaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve
arsa payı çoğunluğu kararı almaları,
d. Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi
sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve
arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise
noter tasdikli muvafakat dilekçesi,
4. TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı,
5. Adresli elektrik veya su faturası
NOT: Abonelik bedeli (EPDK Kurul Kararı Gereğince
Her Yıl Belirlenen Tutar) müracaat sırasında alınır.
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Anlaşmalı Bankalar
Doğalgaz fatura ödemelerinizi
anlaşmalı banka veznelerinden
yapabilir, otomatik ödeme
talimatı verebilir ya da internet
bankacılığını kullanarak
yapabilirsiniz.

Çözüm Noktası-Çağrı Merkezi
Yapılan her başvuru bir çözümün
başlangıcıdır.
Çözüm noktası, Kayserigaz ile ilgili bütün soruların
cevaplandığı, ilgili birimlerin sorunu çözmesinde
müşterilere yardımcı olan, bütün çalışanlarla iletişim
akışının doğru bir şekilde sağlandığı, doğalgaz ile
ilgili istek ve şikayetlerin değerlendirildiği, müşteri
memnuniyeti odaklı bir birimdir.

Çözüm Noktası çalışanı, bilgi verir,
doğru yönlendirir, sorun çözer.

KAYSERİGAZ
ÇÖZÜM NOKTASI

www.kayserigaz.com.tr

NOT: Fatura ödemelerinizi özel tahsilat
veznelerinden yapılan ödemelerden
kaynaklanan problemlerde Kayserigaz
herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.
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Fatura Almak da Çok Kolay Ödemek de...
Kayserigaz faturalandırma işlemlerinde mobil
tahakkuk sistemini kullanmaktadır. Mobil tahakkuk
sisteminde doğalgaz abonelerinin sayaçları okunarak
anında faturalandırılır. Doğalgaz faturalarınızı, banka
şubelerinden, ödeme noktası hizmetlerinden ve KEPSAŞ
akıllı veznelerden kolaylıkla ödeyebilirsiniz.

DOĞALGAZ KULLANIM REHBERİ

İç Tesisat
Abonelik işlemi sonrasında, 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 olmayacağı
için kaçak tesisat konumuna girecektir ve çekilmiş olan
tesisat sökülecektir. Bu durumu yaşamamak için tesisatçı
firma tarafından proje verilmediği takdirde 7/24 hizmet
veren Kayserigaz Çözüm Noktası’na 444 5 429
numaralı telefondan ulaşabilir veya ictesisat@
kayserigaz.com tr, cozumnoktasi@kayserigaz.
com.tr e-mail adreslerine bilgi verebilirsiniz.

derkı

Tesisat Konusunda Dikkat Edilmesi
Gerekenler
• Kayserigaz tarafından firmanın yetkili olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Firmanın yetki belgesine ve tabelasına mutlaka
bakılmalıdır. Mühendislik yetki durumunu öğrenmek için
Çözüm Noktası’ndan ve Kayserigaz web sitemizin http://
www.kayserigaz.com.tr/ic-tesisat-yetkili-firmalar adresinden
bilgi alabilirsiniz.
• Firma seçiminde size yardımcı olması için, Kayserigaz web
sitesinden ‘‘Yetkili Firma Performans Değerlendirmesi’ni’’
görebilirsiniz.
• Yapacağınız sözleşme hem sizin hem de mühendislik
firmasının sorumluluklarını belirlemektedir.
• Yetki belgesi olmayan tesisatçı firmalarla çalışılmamalıdır.
• Tesisatınızı yaptıracağınız firma ile mutlaka yazılı bir
sözleşme yapınız.
• 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.
• Tesisatınıza gaz verildikten sonra, ihtiyaç duyduğunuz
muhtemel bir tadilat durumunda mutlaka Kayserigaz’a haber
verilmelidir. Gazlı hatlarda ilk müdahale yetkisi Kayserigaz’a
aittir.
• Kayserigaz yetkilisi, sertifikalı firma mühendisi ile dairenize
gelerek tesisatın uygunluğunu kontrol eder.

Tesisat Kabul İşlemleri
Yetkili firma, proje onayından sonra iç tesisatlarınızı
kurarak tesisatın ön test kontrollerini yapar.
Tesisatta herhangi bir sorun yok ise yetkili firma,
tesisatın kontrolü için randevu talebinde bulunulur.

• Tesisatınızın Kayserigaz Teknik Şartnamesi’ne ve projeye
uygun olması ile doğalgaz yakıcı cihazların uygun yerde
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 doğalgaz kullanılamaz.

23

DOĞALGAZ KULLANIM REHBERİ

Sözleşmeyi Yapın,
Doğalgaz Kullanmaya Başlayın.
Kayserigaz’da Sözleşme İçin Gerekenler
• Nüfus cüzdanı fotokopisi (sözleşmeyi imzalayan kişinin),
• Güvence bedeli (EPDK kurul kararı gereğince her yıl
belirlenen tutar),
• Sertifika sahibi firma tarafından verilen tesisat numarası
veya proje numarası,
• Kiracı iseniz mülk sahibinin adı, soyadı ve TC kimlik
numarası.

Ticari İş Yerleri İçin Yukarıdaki
Belgelere İlave Olarak
• Vergi levhası
• Yetki belgesi ve imza sirküleri
• Şirket kaşesi

Usulsüz Doğalgaz 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,

Kaçak Doğalgaz Kullanma Durumları
• Kayserigaz’da herhangi bir kaydınız olmadan doğalgaz
kullanırsanız,
• Ölçüm cihazınıza müdahale ederek doğalgaz kullanırsanız,
• Ölçüm cihazsız doğalgaz kullanırsanız, kaçak doğalgaz
kullanmış olursunuz.
Bu durumlarda yönetmeliklerde yer alan kaçak gaz
kullanım cezası uygulanır ve Cumhuriyet Savcılığı’na
başvurulur.

• Kayserigaz tarafından kapatılan sayacınızı kendiniz
açarsanız, usulsüz gaz kullanmış olursunuz.

Kaçak Doğalgaz Kullandığınız Durumda
Ceza-i Müeyyide

Bu durumlarda yönetmeliklerdeki usulsüzlük
cezası uygulanır.

• İlk kullanımda doğalgaz birim fiyatı üzerinden % 200
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• Tekrarı halinde doğalgaz birim fiyatı üzerinden % 300
oranında cezai müeyyide uygulanır.

Bunları
Biliyor musunuz?
Doğalgazı ısınma, pişirme ve sıcak su ihtiyacınız için
bir arada kullanabilirsiniz.
Doğalgaz en

konforlu, en temiz ve en ucuz yakıttır.

Tüm soru, istek ve şikayetleriniz için 444 5 429 no’lu
Çağrı Merkezi telefonunu arayabilirsiniz.
Doğalgazla ilgili acil durumlarda Acil
arayabilirsiniz.

187’yi
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Üzüm ve Cevizin
Tatlı Yolculuğu
Cevizli Sucuk

Kayseri’nin en bilindik tatlıları arasında yer alan
meşhur ‘‘Kedi Bacağı’’ diğer yörelerde Cevizli Sucuk,
Köme, Şaran, Pekmezli Sucuk, ve Orcik gibi isimlerle
de anılıyor. Üzümün pekmeze dönüşü ile başlayan
ve ceviz ile buluşmasıyla ortaya çıkan bu tatlı kış
günlerinde içinizi ısıtacak bir lezzet haline geliyor.
Kayseri’nin, geçmişi 300 yıl öncesine dayanan ceviz
ve beyaz üzümünden yapılan ünlü tatlısı Kedi Bacağı,
sonbaharda bağbozumu sonrası yapılmaktadır. Ana
maddesi pekmez olan bu tatlı, vitamin, mineral ve
enerji açısından oldukça zengindir.
Kedi Bacağı yapılırken öncelikle 1 metrelik iplere
cevizler dizildikten sonra cevizlerin pekmez, yumurta,
yoğurt ve bir miktar unla karışımının pişmesi ile elde
edilen oldukça kıvamlı bir şıranın içerisine batırılıp
çıkarıldıktan sonra temiz bir yere asılıp kurutulması
ile yapılmaktadır. Şıraya batırıldığı miktara göre Kedi
Bacağı’nın kalınlığı birbirinden farklılık gösterir.
Kurutulan Kedi Bacağı bir sonraki haftada yemek için
hazır hale gelir.
26
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Kayseri’nin en bilindik tatlıları arasında yer
alan meşhur Kedi Bacağı diğer yörelerde
farklı isimlerle anılmaktadır. Bu meşhur
lezzetin yapımı ve kullanılan malzemeler
bölgelere göre farklılıklar gösterse
de, hemen hemen aynı lezzet ortaya
çıkmaktadır.
Türkiye’de oldukça önemli bir yere sahip
olan cevizin bol miktarda kullanılarak
yapıldığı ve Osmanlı döneminde
padişahlara zeka ve enerji veren bir yiyecek
olarak tüketilen bu yiyecek, ceviz ile
yapılacak yiyeceklerin çeşitliliğini artırması
ile ülke ekonomisine büyük bir katkı
sağlamaktadır.
Türkiye sınırlarından çıktığımızda ise
cevizli sucuğa Gürcüler çurçhela, Ruslar
orcik demektedirler. Artvin’de bolca
vitamin içermesi ile kışlık yiyecek olarak
kullanıldığı bilinen tatlı, seferberlik
zamanında Artvin’den göç eden insanlarla
çeşitli yörelere ulaşarak bilinirlik
kazanmıştır. Bu ilimizde üzüm ve dut
pekmezi, erik, hurma, kivi, elma gibi çeşitli
meyvelerle de yapılmaktadır.
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Cevizli Sucuğun Faydaları
Sütlü veya şerbetli tatlılar sınıflandırmasının dışında
bir tatlı olan cevizli sucuk, daha çok lokum ve cezerye
olarak nitelendirilebilir. İçindeki ceviz özellikle beyin
için çok faydalıdır. Cevizde antioksidan, omega-3,
sağlıklı yağlar, protein ve vitaminler bulunur.
İçerisinde bulunan cevizden dolayı bir enerji kaynağı
zihnin güçlenmesi ve hafızanın kuvvetlenmesine
yardımcı oluyor. Bol miktarda protein, vitamin
ve mineral kaynağı olan bu gıda, vücut doku ve
hücrelerinin yenilenmesine ve bağışıklık sisteminin
güçlendirilmesinde büyük bir öneme sahiptir.
İçerisinde bulunan pekmezden dolayı özellikle kış

Evde Cevizli Sucuk Yapımı
Malzemeler
• 500 gr ceviz
• 3 su bardağı üzüm pekmezi
• 4 su bardağı su
• Yarım bardak toz şeker
• Yarım bardak un
• Yarım bardak nişasta
• Yorgan ipliği (miktarı yapılacak cevizli sucuğa bağlı)
Hazırlanışı
Öncelikle 500 gr ceviz, yorgan ipliğine sırayla
dizilmelidir. Dizme işlemini cevizin aralarından
dolayarak yapabilirsiniz. Cevizleri dizme
işlemi bittikten sonra cevizli sucuğun şerbeti
hazırlanmalıdır. Şerbeti için öncelikle tencereye 3 su
bardağı üzüm pekmezi ve 4 su bardağı su konulup
karıştırılır. Tencere içine yarım bardak toz şeker,
yarım bardak un ve yarım bardak nişasta azar azar
eklenir. Tüm malzemeler iyice karıştırılır, kıvamı
yoğunlaştığında altı kapatılır. Önceden ipe dizerek
hazırlanan cevizler, bu yoğun kıvamlı şerbete batırılır.
2-3 dakikada bir bu kıvamlı şerbete cevizler batırılır.
Cevizli sucuğun kalınlığı,batırılan miktara göre
değişir.İki gün boyunca dinlenmesi ve kuruması
için bir kenara asılır. Cevizli sucuk, kurutularak
hazırlandığı için uzun ömürlü olarak saklanabilir.
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günlerinde ara öğünlerde tüketildiğinde kansızlık,
halsizlik, güçsüzlük ve ishale karşı oldukça iyi
gelir. Ayrıca kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum
ve potasyum içeren cevizli sucuk tansiyonun
düzenlenmesine yardımcı olur. Kış mevsiminin
önemli bir besin kaynağı olan bu şifa kaynağı gıda,
aynı zamanda enfeksiyonlara karşı vücudu korur.
Demir eksikliği ve kansızlık için üzüm pekmezi
önerildiğinden cevizli sucuk da bu fonksiyonu yerine
getirmektedir. Pekmez kan hücrelerinin oluşumunu
sağlar. Bağışıklık sistemi ve vücut direncini de artırır.
Kanı temizleyip damar sertliği oluşmasının da önüne
geçer.

GÜVENLİĞİNİZİ

RİSKE ATMAYIN!

KONUT İÇİNDE GAZ KOKUSU HİSSETTİĞİNİZDE
•
•
•
•
•
•

Panik
yapmayınız ve
sakin olunuz.

Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırınız.
Sayaç ve cihaz vanalarını kapatınız.
Elektrikli cihazlarınızı açmayın, açık olanları kapamayın veya fişini çekmeyiniz.
Elektrik düğmelerine dokunmayınız (açmayınız, açıksa kapamayınız).
Kıvılcım çıkarabileceği için ortamda telefon kullanmayınız, çalarsa açmayınız.
Sigara, kibrit, çakmak gibi açık alev kaynaklarını kullanmayınız.

BİNA İÇİNDE VE KAZAN DAİRESİNDE GAZ
KOKUSU HİSSETTİĞİNİZDE
•
•
•
•
•
•
•

Binanın doğalgaz ana giriş vanasını kapatınız.
Ortamı havalandırmak için bina giriş kapısı ve aydınlığa acılan tüm camları
açarak havalandırınız.
Elektrik düğmelerine dokunmayınız (açmayınız, açıksa kapamayınız).
Kıvılcım çıkarabileceği için telefon kullanmayınız, çalarsa açmayınız.
Ateş ve kıvılcıma sebep olacak faaliyetlerden kaçınınız.
Sigara, kibrit, çakmak gibi açık alev kaynaklarını kullanmayınız.
Binada oturanları bu konuda uyarınız.

CADDE VE SOKAKTA GAZ KOKUSU HİSSETTİĞİNİZDE
•
•
•
•
•

Çevrenizde kokuyu hissetmeyenleri uyarınız.
Binaların kapı ve pencerelerini kapatarak gazın bina içine girmesini engelleyiniz, bu
konuda insanları uyarınız.
Kıvılcım çıkarabileceği için telefon kullanmayınız, çalarsa açmayınız.
Sigara, kibrit, çakmak gibi açık alev kaynaklarını kullanmayınız, kullananları uyarınız.
Çalışan otomobilleri durdurunuz, mümkünse trafik akışını keserek güvenli bir ortam
sağlayınız.

www.kayserigaz.com.tr
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Kış Aylarında Beslenme İpuçları
Her mevsimde olduğu gibi kış mevsiminde de sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi için enerji ve besin öğeleri yeterli miktarda alınmalıdır.
Bu dönemde grip nezle gibi salgın
hastalıklar artmakta bağışıklık
sistemi zayıfladığı anda kişide
kendini belli etmeye başlamaktadır.
Bu nedenle yeterli ve dengeli
beslenme kış aylarında daha da
önem kazanmaktadır. Her gün üç
öğün beslenmeye dikkat edilmelidir.
Bağışıklık sistemini güçlendiren
sebze ve meyvelerin tüketimi
arttırılmalıdır. Öğünlerde vitamin
ve mineral içeriği yetersiz fast-food
ürünler tercih edilmemeli bunun
yerine besin çeşitliliği sağlanan
dengeli öğünler tercih edilmelidir.
Vücudun bağışıklık sisteminin
kuvvetlendirilmesinde rol alan
proteinler her öğün yeterli düzeyde
tüketilmeli, örnek protein olan
yumurtaya her gün yer verilmelidir.
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A vitamini bağışıklık işlevinin sürekliliği için gerekli
olan bir vitamindir. A vitamininin en zengin kaynağı
karaciğer olup yeşil yapraklı sebzeler, havuç,
yumurta, kayısı da kaynakları arasındadır. Vücudu
enfeksiyonlara ve bakteri toksinlerine karşı koruyucu
etkisi bulunan C vitamininin her öğünde bolca
bulundurulması gerekir. Sebze ve meyveler en iyi C
vitamini kaynaklarıdır. Antioksidan özelliği nedeniyle
selenyumun da yeterli derecede alımı sağlanmalıdır.
Zengin kaynakları deniz ürünler, böbrek, yürek ve
diğer et ürünleridir.
Kış aylarında geceler uzun olduğu için gece
atıştırmaları daha sık görülür ve kilo artışları da
beraberinde gelir. Bu atıştırmamaları önlemek için
öğün atlanmamalı 3 ana 3 ara öğün tüketimine dikkat
edilmelidir. Öğünlerde çabuk acıkmamıza neden
olan basit şekerlerin tüketiminden kaçınılmalı, vücut
direncinin artmasına yardımcı olacağından kahvaltı
mutlaka yapılmalıdır.
Gene kışın artış gösteren diğer bir beslenme davranışı
da yağlı besinleri tüketmeye eğilimin artmasıdır.

derkı

Fazla alınan yağ kilo artışına neden olacağından
yağlı besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir. Kışın
kişilerin kapalı ortamlarda geçirdiği zaman artar ve
hareket alanı kısıtlanır. Bu da kabızlık sorunları ve
kilo artışlarına neden olur. Hem kilo korunumunun
sağlanmaması hem de kabızlık problemlerinin
giderilmesi için her öğün sebze ve meyvelere yer
verilmeli, yeterli posa alımı sağlanmalıdır. Diyet
posası enerji yoğunluğu düşük olduğundan hem kilo
kontrolünü sağlamaya, hem de kabızlık problemlerini
gidermeye yardımcıdır. Ayrıca diyet posasının su
çekici özelliğinden dolayı mide içeriğinin viskozitesini
arttırarak midenin boşalmasını geciktirir, daha uzun
süre tokluk sağlayarak gereksiz enerji alımının da
önüne geçmektedir.
Posa içeriği en yüksek doğal besin grubu
kurubaklagillerdir. Haftanın en az iki günü
kurubaklagil tüketimine yer verilmelidir. Bunun
yanında fermente gıdaların tüketilmesi de hem
sindirim sistemini düzenlemekte hem de vücut
direncini arttırmaktadır. Yoğurt, peynir, kefir, sirke gibi
fermente gıdalar günlük beslenmemizde yer almalıdır.
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Kışın kabızlık sorununun daha sık görülmesinin
diğer bir nedeni de kış aylarında su tüketiminin
azalmasıdır. Günlük su tüketiminin azlığının
uzun süre devam etmesi kalıcı böbrek hasarına
da neden olabilmektedir. Günlük su ihtiyacının
karşılanmaması durumunda vücuttaki
metabolik atıklar atılamamakta ve vücut direnci
düşmektedir.
Vücut direnci düştüğünde griplere ve diğer
hastalıklara karşı direnç de azalmakta
vücut savunmasız hale gelmektedir. Bunun
yanında grip veya nezle olduktan sonra da
çabuk toparlanma için yeterli su tüketimi çok
önemlidir. Hem sindirim sisteminin düzenli
çalışması hem de vücut direncinin düşmemesi
için her gün yeterli miktarda su tüketimi
mutlaka sağlanmalıdır.
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Sert kabuklu kuruyemişler içerisinde
bulunan flavonoidler sayesinde
antioksidan aktiviteye sahiptir. Halk
arasında doğal antibiyotik denilen soğan
ve sarımsak da tam bir antioksidan
kaynağıdır. Kış aylarının vazgeçilmez
meyvelerinden olan narın da antioksidan
özelliği yüksektir. Kivi ve turunçgiller
de yüksek C vitamini içerdiğinden bu
mevsimde bol bol tüketilmelidir.
Kışın güneş etkisini daha az
göstereceğinden D vitamini alımı için
güneşin yüzünü gösterdiği günler mutlaka
değerlendirilmeli, güneşli günlerde en az
20-25 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır.
Bu yürüyüşler güneş ışığından faydalanıp
hareketi arttırmanın yanında kışın daha
çok görülen mevsimsel depresyonun
önlenmesinde de yardımcıdır.
D vitamininin de yeterli düzeyde alınması
bağışıklık sisteminin korunması için
gereklidir. Balık çeşitlerinin bol olduğu
bu mevsimde 2-3 gün balık tüketimi hem
omega 3 alımını hem de D vitamini alımını
arttıracaktır.
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Sağlık üzerine yararlı etkileri bulunan
antioksidan özelliğe sahip bitkisel çaylara
da yer verilmesi gribal enfeksiyonlardan
korunmada yararlı olacaktır. Soğuk
algınlığında kullanılacak çaylardan bazıları
ıhlamur, nane çayı, papatya çayı, yasemin
çayı, kuşburnu çayı, elma çayı, limon çayı,
böğürtlen çayıdır. Bu çaylardan günde bir
iki fincan tüketebilirsiniz. Kış aylarında
sıkça görülen boğaz yolları enfeksiyonu için
antiseptik özelliklerinden dolayı ada çayı
ve kekik çayını hem tüketerek hem gargara
yaparak kullanabilirsiniz.
Kış aylarında daha çok rastlanan diğer
bir durum da vitamin mineral taksiyesi
kullanımıdır. Eğer hekim tarafından
teşhisi konulmuş klinik bir yetersizlik
yoksa vitamin mineral takviyesi kullanımı
gereksizdir. Gereksiz olduğu gibi bazı
vitamin ve minerallerin fazla alımı toksik
etki yapıp sağlığı bozacağından doktora
danışılmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
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Doğalgaz Faturasını
Düşürmenin
Püf Noktaları

• Sistemlere zaman ayarlı termostat monte
edilmeli. Bir günden fazla evden uzak
kalınacaksa termostat kapatılmalı.
• Konutlarda ısıtılmayan bölümlere açılan kapılar
(banyo, tuvalet vb.) sadece kullanılacağı zaman
ve kısa süreli açık tutulmalı.
• Kombinin verimli çalışması için en az
üç radyatör açık olmalı. Kullanılmayan ev
bölümlerinin (oda, kiler, antre, merdiven) ve
radyatörleri kapatılmalı.
• Radyatör suyunun temizliği yaptırılmalı, hava
boşlukları aldırılmalı. Ayrıca su basıncının 1 ile 2
arasında olmasına dikkat edilmeli.
• Radyatörlerin üstü ve önü kapatılmamalı,
mobilya, perde ve eşyalarla engellenmemeli.
Radyatör ile duvar arasında boşluk bırakılmalı.
Doğalgaz sobası kullanılıyorsa, soba filtresi her
ay kontrol edilmeli ve temizlenmeli.

• Sıcaklığın içeride kalması için güneş
varken kalın perdeler açılmalı. Kış aylarında
güneşe bakan pencereler dışında kalan
diğer pencerelerin perdeleri (varsa panjurları,
kepenkleri) kapalı olmalı.
• Kombiler, kısa süreli açılıp kapatılmamalı.
Düşük ayarda sürekli açık tutulan kombiler daha
az yakıt tüketir. Geceleri tamamen kapatılması
yerine kombiler düşük ayarda çalıştırılmalı.
Böylece, gündüzleri evin ısınması daha olur.
• Kombilerin ve bacaların bakımı her yıl düzenli
olarak yetkili firmalara yaptırılmalı.
• Kışın en soğuk günlerde evin iç sıcaklığı en
çok 20 dereceye ayarlanmalı. Bina ve dairelerin
ısı hesabı doğru yapılarak kombi alınmalı.
• Bacalı cihazlar dolapların içerisine
yerleştirilmemeli.

• %15-20 tasarruf sağlayan yoğuşmalı kombiler
tercih edilmeli.
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Eski Anadolu’nun ilk uluslararası ticaret
merkezi, 5 bin yıl önceye dayanan
belgeleri gün ışığına çıkararak tarihi
aydınlatıyor.

KÜLTEPE
KANİŞ-KARUM

Ülkemizde gerçekleştirilen bilimsel kazılar on
binlerce yıl öncesinde bu topraklarda yaşanan
kültür zenginliğini gözler önüne sererken
bir taraftan da tarihin derinliklerinden bize
verdikleri bilgilerle günümüze ışık tutmaktadır.
Anadolu tarihinin en önemli merkezlerinden
biri olan Kayseri yakınlarındaki Kültepe
Kaniş de bu merkezler arasında Anadolu
tarihini başlatan yer olması sıfatı ile özel bir
konumdadır.
Kültepe, Erciyes Dağı’nın hemen eteğinde
oluşmuş olan Sarımsaklı Ovası’nın ortasında
yer almaktadır. Etrafındaki alüvyon ovadan 20
metre yükseklikteki höyüğün çapı 550 metredir.
Höyüğü çevreleyen Aşağı Şehir’in sınırları kesin
Bu itibarladır ki, burası, sadece Eski Anadolu’nun değil,
olarak bilinmemekle beraber, çapı en az 2.5
bütün Eski Önasya’nın önemli kültür merkezleri arasında ilk
kilometreyi bulmaktadır.
sıralarda yer almaktadır.
Sınırları içerisinde yer aldığı Karahöyük
Köyü’nün ismi ile de anılan Kültepe hayranlık
uyandıran arkeolojik eserlerle yazılı belgelerin
bir arada bulunduğu az sayıdaki ören
yerlerinden birisidir.
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Eski Anadolu tarihinin çok önemli bir bölümü, Kültepe
kazıları sayesinde aydınlatılabilmiştir. Kültepe, Anadolu’daki
ilk yazılı tabletleri barındırması ve dünyanın ilk organize
ticaret merkezi olmasıyla ön plana çıkmaktadır.

TARİHİ MEKAN
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Eski adıyla Kaniş, yalnız büyük bir ticaret merkezi
ve Hitit Devleti’nin ilk başşehri değil, aynı
zamanda Anadolu’yu Suriye’ye, Asur aracılığı ile
Mezopotamya’nın yüksek uygarlıklarına bağlamış
büyük kültür merkezidir.
Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı
olan höyük ve onu saran Karum’dan oluşan Kültepe
Ören Yeri’nde yönetim binalarının, dini yapıların,
ev, dükkân ve atölyelerin kalıntıları görülmektedir.
Kültepe’de açığa çıkartılan çivi yazılı kil tabletler,
Anadolu´da keşfedilen en eski yazılı belgelerdir.
Anadolu insanı, okumayı ve yazmayı ilk kez
Kültepe’de öğrenmiştir. Kültepe’yi merkez olarak
seçen Asurlu tüccarlar, Anadolu insanına, sadece
okumayı yazmayı değil, aynı zamanda devlet kurmayı,
bürokrasiyi, protokolü, adalet ve hukuk sistemini de
öğretmişlerdir.
Zaten bu çağdan sonra, Anadolu’da Hititler,
Kültepe’den edindikleri tecrübe ve birikimle, Anadolu
topraklarında ilk kez merkezi otoriteyi tesis edecek ve
Hitit Devleti’ni kuracaklardı.
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Asur çivi yazısı ile yazılan bu tabletlerde, dönemin
siyasi ve hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar,
senetler, mühürler ve anlaşma metinleri vardır.
Anadolu’yu tarih aydınlığına bu vesikalar
kavuşturmuştur. Kaniş’in en önemli özelliği
içinde Anadolu’nun en eski yazılı belgelerini
bulundurmasıdır. Anadolu tarihi burada başlamıştır.
Eski dünyanın ünlü ticaret merkezi Karum
Kaniş’te sonuncusu iki safhalı olmak üzere dört
yapı katı vardır. Günümüzden 5 bin yıl önce Kuzey
Mezopotamyalı/Asurlu tüccarların Anadolu’da
kurdukları aşağı yukarı 150 sene süren bu
uluslararası ticaret ilişkileri döneminde, Anadolu
Mezopotamya’nın eski uygarlığına açılmış, onlardan
yazıyı öğrenmiş, kültür seviyesini yükseltmişti. II. ve
I. katlarında keşfedilen eski Asur dilinde yazılmış çivi
yazılı tabletler, Anadolu ile Asur arasında sürdürülen
ticaret hakkında detaylı bilgilerin yanı sıra, borç
alıp-verme, faiz, evlenme-boşanma, veraset, esir
ticareti, mahkeme kararları ve yerli beylerle yapılan
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yazışmalar hakkında da canlı bilgiler vermektedir.
Bunlar arasında, daha az sayıda, edebi metinler ve
okul temrin metinleri de bulunmaktadır.

Kaynak: www.kulturportali.gov.tr, www.kayseriktb.gov.tr, www.aktuelarkeoloji.com.tr,
Prof. Dr. Cahit Günbattı Kültepe - Kaniş Anadolu’da İlk Yazı, İlk Belgeler kitabı,

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
etmelisiniz. Uzun süre doğalgaz kullanmayacağınız
durumda geçici olarak doğalgazı kapamalısınız.

KAÇAK DOĞALGAZ KULLANIMININ
TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA KAÇAK
KULLANANLAR HAKKINDA CUMHURİYET
SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNULUR.

• Tebligat kanununa göre abonenin adresine
yapılan bildirimler abonenin kendisine yapılmış
sayılır.

• Hesap ve tüketim denetimi için faturaların
10 yıl saklanması gerekmekte olup, faturalarınızı
yıpranmaya karşı ısı ve ışıktan korumalısınız.

• 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.

• Doğalgaz borcunuzun olup olmadığını ve
abonelikle ilgili detaylı bilgilere
www.kayserigaz.com.tr web sitemizden ve
444 5 429 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.

• Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde
6183 sayılı AATUH (Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında ) kanununa göre gecikme cezası
alınır.

• Abonelik feshi yapmadan veya geçici kapama
yapmadan abonelik yerinden ayrılan abone, aynı
yerde bir başkası tarafından kullanılan doğalgaz
tüketiminden ve adına tahakkuk edecek diğer
borçlardan sorumludur.

• Fatura ön yüzünde yer alan ihbarname alanında
belirtilen borçlarınızı ödemediğiniz takdirde ikinci
bir ihbara gerek kalmaksızın gazınız kesilir.

• Fiyatlarda üst ısıl olarak 9.155 (kcal/m3) esas
alınmıştır.

• Abone, sayaçlarında bulunan mühürlerin,
klipslerin ve sayaçların muhafazasından ve iç
tesisat bakımından sorumludur.

• Düzeltme katsayısı, sayaçtaki göstergeyi sıcaklık
ve basınca göre gerçek tüketime çeviren katsayıdır.

• İç tesisat tadilat değişikliklerinde sertifikalar
firmalar tarafından hazırlanmış tadilat projesinin
Kayserigaz’a ibraz edilmesi gerekir.

• Tüketilen enerji miktarı (kwh): ( Okunan hacim x
Basınç Düzeltme Katsayısı ) x Ortalama Fiili Üst Isıl
Değer / 860,42)
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10 ADIMDA KIYAFET DETOKSU
Dolabın karşısına geçip boş gözlerle “Bugün ne giysem” diye
vakit harcıyorsanız, gardrobunuza detoks yaptırma zamanınız
gelmiş de geçiyor demektir.

Hemen
herkesin dolabında
“Olmasa da olurdu” diyeceği
kıyafetleri vardır. Belki de
bu yüzden sabahları onca
alternatife bakıp “Giyecek
hiçbir şeyim yok” diye
düşünüyor ve en sevdiğimiz
parçaları tekrar tekrar
giyiyoruz. Herkesin ihtiyacı
olan şey kıyafet detoksu
yapmak ve hafifleyen o
dolaplara bundan sonra
sadece gerekli ve çok
seveceğimiz parçaları dahil
etmek… Nasıl mı? İşte 10
adımda kıyafet detoksu
yapmanın yolları…
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1. Uygun mekânı ayarlayın:
İlk işiniz tüm kıyafetlerinizi yaymak için temiz bir
zemin bulmak. Toplanmış bir yatağın üzeri bunun
için ideal bir alandır. Hem yüksek olduğu için eğilip
kalkmak zorunda kalmazsınız.

çok seviyordunuz ama o lekeyi kuru temizleme bile
çıkaramadı. Hatırası olabilir ama artık o yırtık kotu
giyecek bir ortamınız kalmadıysa boşuna saklamayın.
Evde giyerim diye ayırdıklarınızın yüzde 80’ini de
giymeyeceksinizdir…

2. Gidecekler üçe ayrılacak:
Kocaman çöp torbalarınızı hazırlayın. “Atılacaklar”,
“bağışlanacaklar” ve “hediye edilecekler” olarak üç
ayrı torbayı yakınınızda bulundurun.

6. Kalanlar birbirine uyuyor mu?
Şimdi odaklanın. Temel parçalarınız ne alemde?
Yeteri kadar beyaz gömleğiniz, en az bir tane siyah
elbiseniz, lacivert bir takımınız var mı mesela?
“Giyerim” diye ayırdığınız alt ve üst parçalar renk
tonları açısından birbirine uyum sağlıyor mu?
Kumaşları ve stilleri birbirine uygun mu?

3. Ne varsa ortaya dökün:
Çekmece, dolap, kutu, torba, depo ne varsa günlük
spor kıyafetleriniz ve aksesuarlar hariç tüm
kıyafetlerinizi yatağın üzerine çıkarın.
4. Katagorize edin:
Kıyafetlerinizi çeşitlerine göre üst ve alt olarak iki
bölüme ayırın. Üst ve alt parçaları hemen birbirinden
uzaklaştırın.
5. Gerçekçi olun:
Şimdi eskimiş, lekeli ve deforme olmuş ne varsa fazla
düşünmeden çöp torbasına atın. Belki o ipek bluzu

7. Kombinler:
Boş askıları doldurmaya başlayın. Üstler ve altları
kombinlerken, “Ertesi sabah bu askıdaki kombini
giyip çıkarım” diyebilecek eşleşmeler yapın.
Gerekirse üşenmeyin ve giyin. Aynada beğendiğiniz
her kombinin fotoğrafını çekip, telefonunuzda ayrı
bir klasörde biriktirin. Kadın okurlar, takılarını ve
şallarını; erkek okurlar kemerlerini ve kravatlarını da
bu kombinlere dahil edip askıları öyle kaldırabilirler. 
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8. Yenilenecek paçaları ayırma
vakti:
Düğmesi koptuğu için giymedikleriniz,
küçük bir daraltmayla şahane olacaklar,
çok sevdiğiniz ama modası geçenler,
kısacası küçük dokunuşlarla yenilenip
giyilecek esaslı parçalara dönecek
kıyafetlerinizi üst üste katlayıp terziye
götürmek için bir çantaya yerleştirin ve o
çantayı hemen evin kapısına yakın bir yere
koyun. Çünkü onları dolaba kaldırırsanız
sizi en az bir yıl daha bekleyeceklerdir.
9.Yalnız kovboyları değerlendirin
Tek başına şahane gözüken ama bir
türlü kombinleyemediğiniz parçalar
da çıkacaktır karşınıza… Bunlar için
yapmanız gereken internette rengine
ve modeline benzer kıyafetler aratıp
nelerle kombinlendiğini görmektir. Bir
başka kolay yol ise alışverişe çıkarken bu
kıyafetlerinizi yanınıza almanızdır. 
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10. Tarihi tekerrür ettirmeyin
Giymediğiniz için kenara ayırdığınız her parçayı ve dolabınızda
sakladığınız kombinleri fotoğraflayın ve alışverişe çıkmadan
önce bu fotoğraflara hızlıca göz gezdirin. Beslenmede olduğu gibi
gardrop detoksunda da amaç rahatlamak ve ardından bu rahatlığı
sürdürmektir. Size çok yakışan, içinde çok rahat ettiğiniz, modası
hemen geçmeyecek kıyafetler seçerseniz fit ve fazlalıklardan uzak bir
gardrobunuz olacaktır.
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ASYA’NIN
RENKLİ ve BÜYÜLEYİCİ
ÜLKESİ

HİNDİSTAN

Güney Asya ülkelerinden biri olan Hindistan, eğlence tarzı,
gelenekleri, yemek kültürü ve renkli yaşamıyla dünyanın en ilginç
destinasyonlarından biri.
Binlerce yıllık zengin bir geçmişe sahip olan ülke,
farklı geleneklere, dile ve kültüre sahip 28 eyaletten
oluşuyor. Ülkenin hangi eyaletine giderseniz
gidin insanları, kültürü, tarihi yapıları ve doğal
güzellikleriyle sizi etkilemeyi başarıyor.
1 milyarın üzerinde nüfusuyla dünyanın en kalabalık
ikinci ülkesi durumunda olan Hindistan, birlik ve
bütünlük içinde olmaktan çok, değişik ırk, kültür
ve dinlerin bir arada yaşamaya çalıştığı mozaik
bir görüntü içinde. Hindistan yılın neredeyse her
günü düzenlenen bol müzikli, eğlenceli festivalleri
nedeniyle ‘festival ülkesi’ olarak da anılıyor.
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Himalayalardan çöllere, tropikal plajlardan egzotik
kültürüne dek farklı coğrafyaları, iklimleri, kültürleri,
dilleri, dinleri bir araya getiren; dünyadan bağımsız
apayrı bir dünya olan Hindistan, gezginlerin ve seyahat
severlerin ömürleri boyunca birkaç kez ziyaret ettikleri
rengarenk bir ülke.
Başkenti Yeni Delhi olan Hindistan, turistler için en
kuzeyinden en güneyine pek çok farklı cazibe noktasına,
keşfedilmeyi bekleyen renklere, seslere, kokulara sahip.
Tarihi özelliklerinin yanı sıra Hindistan’ı önemli kılan
bir etken de Hinduizm ve Budizm gibi iki büyük dinin bu
topraklarda doğarak gelişmiş olması.

DÜNYA TURU

derkı

Eski çağlarda Mısırlılar ve Romalılar,
deniz yoluyla Güney Hindistan’a
gelmişler ve daha da ilerleyerek Güney
Doğu Asya’ya kadar ulaşmışlar. MS
52’de ilk Hristiyan, MS 630’da ise ilk
İslami faaliyetlerin yayıldığı ülkede,
İslam güçleri bölgede ilk etkilerini
Gazneli Sultan Mahmut’un seferleriyle
göstermiş. 1500’lere dek bölgeyi elinde
tutan Timur’un ardından Hindistan’da
Moğol dönemi başlamış.
Hindistan’da bulunan dinler;
Hinduizm, İslam, Sihizm, Hristiyanlık
ve Budizm’dir. Din Hindistan’da
yaşam tarzıdır. Adım attığınız her
yerde dinlerine özgü küçük tapınaklar
bulabilirsiniz. Bu mabedlerde
tanrılarına sundukları armağanları
da bol bol göreceksiniz. Sunulan
armağanlar; çiçekler, içecekler,
yiyecekler vb. tanrılara göre sunulan
armağanlar da değişiklik gösteriyor.
Savaş tanrısına sadece et sunarlarken
diğer tanrılara meyve ve süt
sunabiliyorlar.

Bu ilginç coğrafyada bulunmak bir süre sonra sizi de kendi
atmosferine hapsediyor, yoga, meditasyon ve zen felsefesine
yaklaşıyor onlarca karakteristik tarihi ve mimari esere
hayran kalıyorsunuz. Hindistan deyince, tarihi ve mimari
eserleriyle büyüleyen Golden Triangle, Tac Mahal ve Jaipur
Sarayı akla geliyor.
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AŞKIN MABEDİ TAC MAHAL
Tac Mahal Hindistan’da müslüman sanatının
mücevheri ve dünyaya evrensel hayranlık uyandıran
mirasıdır. Hatta, dünyanın yedi harikasından birisi
olarak kabul ediliyor. Şah Cihan, üçüncü eşi olarak
kuzeni Mümtaz Mahal ile evlendirilir ve 19 yıl süren
evliliklerinden, 14 çocukları olur. Ancak, Mümtaz
Mahal, 1631 yılında, son çocuğunun doğumu sırasında
ölür. Söylenenlere göre karısının öldüğü gece, Şah
Cihan’ın sakalları bir gecede beyazlaşır.
İmparator, karısı Mümtaz Mahal için Tac Mahal’i
inşa ettirir. Yapı İranlı bir mimar ve dünyanın çeşitli
yerlerinden getirilen ustalar tarafından yapılır.
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Tac Mahal, günün değişik zamanlarında, güneşin
ışınlarının vurması ile değişik güzellikler sunuyor.
Musonlardan sonraki ilk dolunay zamanında ve ekim
ayında, ay ışığı ile yapıdaki muhteşem romantiklik
ortaya çıkıyor. Muson yağmurları yağdığında
ise, yapının şeffaf mermerleri ve bahçelerindeki
su kanalları, yağmur sularının bulanıklaşmış
görüntüsüyle değişik bir güzellik sunuyor. Bu
muhteşem yapı, 1983 yılında UNESCO tarafından
Dünya Kültür Mirası Listesine dahil edilerek, koruma
altına alınmıştır ve her yıl 2 ile 4 milyon arasında
turist tarafından ziyaret edilmektedir.
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GANJ NEHRİ GÜNAHLARDAN
ARINDIRIYOR
Hindistan geleneklerine göre Ganj Nehri’ne girmek
oldukça kutsal kabul ediliyor. Hinduların inanışında
Ganj Nehri, arınmayı temsil ediyor. Hindistan
geleneklerinde tanrıça olarak kabul edilen ve Tanrıça
Ganga adıyla bilinen Ganj Nehri’nde yıkanmak
günahlardan arınmak anlamına geliyor. Hindistan
kültürüne göre ölen bir kimseyi Ganj Nehri kıyısında
yakıp küllerini nehre atmak da, ölülerinin ruhlarının
özgürleştiğine inanılan bir ritüel.

İNEKLERİN
DOKUNULMAZLIĞI VAR

Hindistan kültürüne dair en çok bilinen konu, bu
ülkede ineklerin dokunulmazlıklarının olduğudur.
Hindulara göre inekler kutsal hayvanlardır. ‘‘Krişna’’
adı verdikleri tanrılarının ineğin vücudunda beden
bulduğunu düşünürler. Bu sebeple Hindistan
kültüründe ineklere asla zarar verilmez ve inek eti
yenmez. Biri yanlışlıkla bir ineğe zarar verdiğinde ya
da öldürdüğünde o kişi 6-12 ay arasında yıkanmaz,
temizlenmez, sakalını ve tırnaklarını kesmez.
Sosyal ve iş hayatını devam ettiremez. Bu süre sona
erdiğinde Hindistan’da yine kutsal kabul edilen
bir ağacın altında büyük bir ziyafet verip o ağacın
yapraklarını bol miktarda tereyağında yaktıktan sonra
günahından arındığına inanılır.

HOLİ FESTİVALİ

Hindistan gelenekleri arasında en renkli ve en meşhur
olanı şüphesiz Holi Festivali. Holi Festivali de havaların
ısınması, bitkilerin tomurcuklanıp çiçeklenmesi, suların
çağlamaya başlamasının müjdecisi olarak kutlanır.
Bu kutlamalar, Hindistan’da ve Nepal’de baharın
gelişini karşılamak için bu müjdeye yaraşır biçimde
rituelleşmiştir. Festivalin en eğlenceli kısmında önce
rengarenk toprak boyalar yüzlere sürülür, sonra da
insanlar bu boyaları birbirlerine atarlar. Oluşan bu
renk cümbüşü baharla birlikte renklenen doğayı ve
yeniden doğuşu temsil eder.
Bu festivalde genç, yaşlı demeden herkes doyasıya
eğleniyor. Hintliler bu festivalle baharın gelişini
kutlayıp, özellikle yaşlıları eğlendirip onları yalnızlıktan
kurtarmak ve bahar yorgunluğunu üzerlerinden atmayı
amaçlıyorlar.
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HİNT MUTFAĞI’NDAN
ÖRNEKLER
Hint mutfağı denildiğinde akla
ilk gelen hiç şüphesiz baharatlı
yemekler olacaktır. Hint mutfağı
tıpkı Türk mutfağında olduğu
gibi bölgeden bölgeye değişiklik
gösteren bir mutfaktır. Genel
olarak baharatlar ve köri sos Hint
mutfağının başrol oyuncularıdır.
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Tikka masala soslu tavuk
Hint mutfağının en ünlü yemeklerinden olan ve
oldukça sevilen bir yemektir. Kırmızı rengi ve bol
baharatıyla kesinlikle iştah açan bir tavuk yemeğidir.
Karabiber, kimyon tohumu, keten tohumu, karanfil
ve kişniş tohumunu, kakule tohumlarını ezerek içine
zerdeçal, toz kırmızıbiber, kurutulmuş chili biber ve
pul biberi katarak harmanlanır. Bu karışımdan elde
edilen baharat karışımına “garam masala” denir.
Küpler şeklinde doğranan tavuklar, süzme yoğurt,
limon suyu, tuz, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve garam
masala karışımda 4-6 saat buzdolabında bekletilir.
Domates, domates salçası ve kavrulmuş soğan
içine soslanmış tavuklar alınarak 15-20 dk pişirilir.
Dilerseniz bir miktar krema ekleyerek pişirebilirsiniz.
Tavuklar piştikten sonra 10-15 dk dinlendirilir ve naan
ekmeği ile servis yapılır.
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Biryani
Görünüşte yemeğin yanında yenilebilecek pilav çeşidi
olarak kabul edilse de içeriğinde bulunan zengin et ile
tam bir ana yemektir. Tavuk, kırmızı et ya da balık eti
ile zenginleştirilmiştir.
Hindistan’da bu pilav genellikle tavuk eti ile
yapılmaktadır. Tavuklar bol çeşitte baharatla marine
edildikten sonra, süt, havuç ve safranla pişirilir. Diğer
taraftan tarçın, karanfil, defne yaprağı ile pişirilen
pilavla tavuklar birleştirilir baharat zengini bir pilav
elde edilir.

Naan
Kheer
Türk mutfağındaki sütlaca benzeyen tatlıdır.
İçerisinde süt ve pirince ilave olarak hindistan cevizi
sütü, karanfil, kakule ve tarçın eklenerek hazırlanır.

Hint mutfağında her yemekle birlikte yenebilen bir
ekmektir naan. Baharatlı hamur sade olabileceği
gibi patatesli ya da sarımsaklı da yapılmaktadır.
Hazırlanan hamurlar tabak büyüklüğünde açılıp
kızgın tavada arkalı önlü pişirilir. Yemek yanında
yenildiği gibi sade olarak da yenilebilir.
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Paratha
Gözlemeye benzeyen Paratha Hindistan’da sabah
kahvaltısından akşam yemeğine kadar her öğün
tüketilen bir yemektir. Buğday unu, pirinç unu ile
hazırlanan hamurdan bezeler alınır ve bezelerin
içine bol baharatla birlikte patates, sarımsak, soğan
karışımından eklenerek gözleme olarak hazırlanan
hamurlar kızgın tavada arkalı önlü pişirilir.

Jalebi
Şerbetli bir tatlı türüdür. Şerbeti gül suyu ile
hazırlanmaktadır. Akışkan kıvamdaki hamur kızgın
yağda kızartılır ve şeker ve gülsuyu ile hazırlanan
şerbette bekletilir. Hindistan’da sokak aralarında
satılan ve çok tüketilen bir tatlıdır.

Chai tea latte
Havuç helvası
İsminden de anlaşılacağı üzere bir tatlı türüdür.
Rendelenmiş havuçlar, süt, kakule, tereyağ ve şekerle
kavrularak hazırlanır.
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Hint mutfağının vazgeçilmez içeceklerinden olan
chai tea latte son dönemde ismini bolca duyduğumuz
içeceklerden. Süt, iri yapraklı siyah çay, kakule,
karanfil, anason, toz tarçın, zencefil, karabiber ve su
ile hazırlanan özel bir çaydır.
Kaynak: www.betravel.com.tr, www.gezievreni.com, www.gezi-yorum.net,
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Sıkça Sorulan
Sorular
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DOĞALGAZ ZEHİRLİ 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 vücudun
zehirlenmesine sebep olur. Doğalgaz
karbonmonoksit içermediğinden
zehirli değildir. Ancak havadan
daha hafif bir gaz olduğundan
kapalı alanlarda sızma halinde
yukarıda toplanır. Çok miktarda
bulunduğu zaman ortamda oksijen
azalacağından boğulmaya sebep
olabilir. Bu nedenle doğalgaz
kullanılan ortamların mutlaka
havalandırılması gerekir.
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NEDEN DOĞALGAZ KULLANMALIYIZ?
• Temiz bir yakıttır.
• Yandığı zaman atık bırakmaz; zehirsiz, külsüz ve dumansızdır.
• Çevreye zarar vermez ve havayı kirletmez.
• Diğer yakıtlardan ucuzdur.
• Tüketimi sayaçlardan okunur ve kontrol edilebilir.
• Önce kullanılır, bedeli sonra ödenir.
• Depolama ve taşıma maliyeti yoktur.
• Depolama alanı gerektirmez.
• Zahmetsiz, konforlu bir yaşam sağlar.
• İşletme ve bakım maliyetleri düşüktür.
• Doğalgaz havadan hafiftir, serbest halde iken yükselir ve birikmez.
DOĞALGAZ EKONOMİK: Doğalgaz katı yakıtlar, fuel oil ve elektriğe
kıyasla daha ekonomik ve verimli bir yakıttır. Yanma verimi yüksek
olduğu için diğer yakıtlara göre daha fazla tasarruf sağlar.

DOĞALGAZI ÇEVRE DOSTU
YAPAN NEDİR?
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 NASIL KOKAR?
Doğalgaz renksiz ve kokusuzdur.
İnsan duyuları tarafından
algılanması oldukça zordur.
Kullanım sırasında olası kaçakların
fark edilebilmesi ve gerekli
önlemlerin zamanında alınabilmesi
için içeriğine THT maddesi katılarak
kokulandırılır. THT maddesi
katıldıktan sonra çürük sarımsağa
benzer bir koku alan doğalgaz
insanlar tarafından kolayca fark
edilebilir.
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HAVALANDIRMA MENFEZİNİ
KAPATMANIN SAKINCASI
NEDİR?

KONFORLUDUR: Tutuşturma ve taşıma derdi yoktur. Yandıktan sonra
kül ve atık bırakmaz, koku yapmaz. Yanma sonrasında temizlik gerektirmez.
Zahmetsiz kullanımı ile doğalgaz konforu yaşatır.
ÇEVRECİDİR: Doğalgaz, atığı olmadığı için çevreyi kirletmez, hava
kirliliğine neden olmaz. Doğalgazla hem evlerimiz hem de şehrimiz temiz
kalır.

Doğalgazın verimli ve güvenli
yanabilmesi için yeterli miktarda
oksijene ihtiyacı vardır. Cihazınızın
bulunduğu mahale takılan
havalandırma menfezlerinin kesinlikle
kapatılmaması gerekir. Menfezlerin
kapalı tutulması oluşabilecek olası
gaz kaçağı nedeniyle boğulma ve
patlama gibi tehlikeli sonuçların
ortaya çıkmasına neden olur.
Menfezler içerdeki kirli havanın hane
dışına tahliye edilmesini, dışarıdan
içeriye temiz hava girişini sağlar ve
tehlikeli durumların önlenmesine
yardımcı olur. Aynı sıkıntıların kazan
dairelerinde de yaşanmaması için
kazan dairelerindeki hava kanallarının
ve havalandırma ızgaralarının önüne
hava akışını etkileyecek engeller
konulmamalıdır.

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’ın tedarikçiden satın
aldığı doğalgaz satış fiyatı üzerine,
EPDK tarafından belirlenen sistem
kullanım bedelini eklenerek aboneler
için perakende doğalgaz satış fiyatı
belirlenir.
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DOĞALGAZIN AVANTAJLARI
• Doğalgaz diğer yakıtlardan
ucuzdur.
• Doğalgazın kullanıldığı sistemlerde
yanma kontrolü kolayca yapılabilir
ve sabit bir verim elde edilir.
• Yanma verimi; katı yakıtlara
göre daha yüksek, fueloille göre ise
eşdeğerdir. Fiyatının ucuzluğu da
dikkate alınırsa, her iki yakıta göre
daha ekonomiktir.
• Doğalgaz her an için kullanıma
hazırdır.
• Doğalgaz; katı yakıtlar , linyit,
fuel oil 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.
• Doğalgaz, yüksek ısıl değeri ve
karşılaştırmalı üstünlüğü ile tercih
nedeni olmuştur, kullanımı tüm
dünyada hızla yaygınlaşmaktadır.

KONUTLARDA DOĞALGAZ KULLANIMI
Tüketiciye önemli avantajlar sağlayan doğalgaz, tüm dünyada kullanımı
hızla yayılmakta ve artmaktadır. Konutlarda doğalgaz kullanımı genel olarak
üç grupta toplanır:
A. Isınma Amaçlı Kullanım
B. Sıcak Su Amaçlı Kullanım
C. Mutfak Amaçlı Kullanım
A. ISINMA AMAÇLI KULLANIM
Doğalgaza yönelik öncelikli talep, ısınma amaçlıdır. Isınma için yapılan
harcama, diğerlerine göre çok daha yüksektir. Isınma sistemini doğalgaz
kullanır hale getirmekle önemli ölçüde tasarruf sağlanır ve aynı zamanda
solunabilir bir hava ve temiz bir çevre de kazanılmış olur.
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, doğalgazın tercih edilmesinin başlıca
nedenidir.
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B. SICAK SU AMAÇLI KULLANIM
Sıcak su ihtiyacını karşılamak için daha çok tüp gazlı şofbenler ile katı ya
da sıvı yakıtlı termosifonlar (depolu su ısıtıcılar) kullanılır. Katı ve sıvı
yakıtlı termosifonlarda; yakıtları sürekli olarak bulundurmak gerekir. Bu
yakıtlardan geriye kalan kül ve is ise sanıldığından büyük sorunlar yaratır.
Doğalgaz kullanımı ile birlikte tüm bu sorunlar ortadan kalkar. Ayrıca hem
ısınmayı hem de sıcak suyu birlikte sağlayabilen “kombi, kat kaloriferi”
cihazları ile ek avantajlar da elde edilebilir.
Şofben ve kombi kullanımında temel şart, baca uygunluğu ve ortama yeterli
havanın getirilmesidir. Konutun cihaz seçimi yapılmadan önce, binanın baca
testini ve havalandırma imkânlarının kontrolünün, Kayserigaz’dan yetki
almış firmalara testi yaptırılması gerekmektedir.

C. MUTFAK AMAÇLI KULLANIM
Konutlarda pişirme amaçlı genellikle tüp gaz olarak bilinen LPG kullanılır.
Doğalgazın tüp gaza göre en önemli avantajı sürekliliği, temizliği ve
maliyetinin düşük olmasıdır. Doğalgaz, mutfaklarda normal ve fırınlı
ocaklarda kullanılır. Aboneler, mutfaklarında kullandıkları cihazların
doğalgaza dönüşüm tesisat işlemlerini, sadece Kayserigaz’dan yetki almış
firmalara yaptırabilirler.

ABONELİK
SÖZLEŞME FESHİ İÇİN
GEREKLİ EVRAKLAR
NELERDİR?
Bireysel sözleşme feshi için;
• Sözleşmede adı geçen şahıs
tarafından sözleşme fesih başvurusu
yapılmalıdır.
• Kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik
numarası
Ticari sözleşme feshi için;
•
•
•
•

Yetki belgesi 				
İmza sirküleri			
Kimlik fotokopisi		
Kaşe

Sözleşme feshinin 3. şahıslar
tarafından yapılması halinde noterden
doğalgaz ile ilgili yetki bulunan bir
vekaletneme alınması gerekmektedir.
DOĞALGAZ KULLANIM
SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Abonelik işlemi yapıldıktan sonra,
sertifikalı tesisatçı firmanın kullanıma
uygun olarak çizdiği tesisat projesinin
Kayserigaz tarafından onaylanması
sonrasında bina kapısı önüne
doğalgaz servis kutusu konulur ve
doğalgaz kullanımı için yapılan
sözleşmedir.
GÜVENCE BEDELİNİ
KİM BELİRLER?
Güvence bedelleri Enerji Piyasası
Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından
belirlenir.
Güvence Bedelleri 2020 yılı tarifeleri:
Merkezi sistem: 507,77 TL
Kombi + Ocak: 599,33 TL
Kombi: 569,25 TL
Soba: 507,77 TL
Ocak: 30,08 TL
Şofben: 61,38 TL olarak
belirlenmiştir.
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DOĞALGAZIN ÖNCEDEN
KULLANILMIŞ OLDUĞU BİR
YERDE TEKRAR DOĞALGAZ
KULLANMAK İÇİN NE
YAPMAK GEREKİR?
Doğalgazın önceden kullanılmış
olduğu bir yerde yeniden doğalgaz
kullanmak istenildiğinde, yeni
sözleşme için Kayserigaz Müşteri
Hizmetleri Müdürlüğü’ ne
başvurulması gerekmektedir.
Konut ve ticari kuruluşlar için
ikinci sözleşme yapılırken de ilk
sözleşmede istenen belgelerin
beraberinde getirilmesi
gerekmektedir.
ABONE BAĞLANTI BEDELİ
VE GÜVENCE BEDELİ 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.

derkı

KOMBİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
Kombi nedir?
Kombi, bir evin hem ısıtma hem de sıcak su ihtiyacını karşılayan cihazdır.
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
• Yoğuşmalı kombiler eklenmiştir.
Kombi hangi parçalardan oluşur?
Isıtma sistemi için gereken pompa, genleşme tankı, eşanjör, boyler,
termostat, kontrol panosu gibi zorunlu sistem ve emniyet ekipmanlarından
oluşur.
Kombi kullanmanın avantajları nelerdir?
• Bireysel olarak ısınma avantajı sağlar.
• Kullanılan kadarı ödenir.
• Sıcak su için ayrı bir ekipmana ihtiyaç yoktur.
• Sessiz çalışan cihazlardır.
• Az yer kaplar ve kolay taşınabilir.

Güvence Bedeli, sözleşme işlemi
esnasında peşin olarak alınır.
Gaz kullanılan yerden ayrılma
durumunda sözleşmenin iptal
edilmesi halinde fesih işlemini
müteakip, varsa, fatura borcu tahsil
edilerek Devlet İstatistik Enstitüsü
tarafından açıklanan Tüketici
Fiyatları Genel İndeksi’ndeki
aylık değişim oranlarına göre
güncelleştirilerek abonenin banka
hesabına iade edilir.
444 5 429 ÇÖZÜM NOKTASI
444 5 429 numaralı çağrı merkezi
aranarak “Direkt Bağlan” ayrıcalığı
ile müşteri temsilcileri ile görüşme
sağlanabilmektedir.
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Kombiler her mekânda
kullanılabilir mi?
Bacalı ve hermetik kombiler,
havalandırma boşluğuna, merdiven
sahanlığı ve asansör boşluklarına
monte edilemez. Evin içerisinde
bacalı kombiler, yatak odası,
banyo ve tuvaletlere monte
edilemez. Hermetik kombiler ise
atmosfere cephesi olan mahallere
yerleştirilebilir.
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 kombiler
oldukça güvenli cihazlardır.
Kombinin dijital olması, daha
iyi olduğunu mu gösterir?
Kombinin dijital olması daha iyi
çalışmasına ya da veriminin yüksek
olmasına etki etmez.
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Bacalı kombi ile hermetik kombi arasındaki fark nedir?
Bacalı kombiler, yanma esnasında gerekli oksijeni ortamdan alır ve yanma
sonunda oluşan atık gazları, uygun bir baca vasıtasıyla dışarıya atar.
Burada bacaların standartlara uygun olarak yapılması ve sızdırmaz olması
çok önemlidir. Aksi takdirde bacadan sızan karbondioksit gazı ortamda
bulunan insanları zehirler. Bundan dolayı bacalı kombilerde ortamın
havalandırılması çok önemlidir. Hermetik kombiler ise yanma için gerekli
olan oksijeni dışarıdan alır ve yanma sonucunda oluşan yanma ürünleri
baca vasıtasıyla dışarıya atılır. Dış ortama açılan herhangi bir yere monte
edilebilir.
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Evim için hangi kombiyi
seçmeliyim?
Binada standartlara uygun müstakil
bir baca varsa ve baca için Makine
Mühendisleri Odası’ndan veya
yetkili yapı denetim kuruluşlarından
“Baca Uygunluk Belgesi” alınarak,
bacalı kombiler kullanılabilir.
Aksi takdirde kesinlikle, hermetik
kombili cihazları tercih etmek
gerekir.
Kombi alırken nelere dikkat
etmeliyim?
Kombi alırken kombinin kapasitesi,
verimin yüksek olması, cihazın TSE,
CE ve ISO 9002 sertifikalarının
olması, yakıtta tasarruflu olması
ve servis kalitesi dikkat edilmesi
gereken özelliklerdir.
Kombiler yüksek maliyetli
cihazlar mıdır?
Kombilerin ilk yatırım maliyetleri
yüksek gibi görünse de, uzun yıllar
kullanılabilirliği ve yakıtta tasarruflu
olması sebebiyle yüksek maliyetli
cihazlar değildir.

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 daha fazla radyatör kullanılması gerekir. Bu 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 doğalgaz olması şart mı?
Kombiler, doğalgazın yanı sıra LPG ile de çalışabilirler.
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Kombiyi sürekli açık tutmak,
kombiye zarar verir mi?
Kombilerin otomatik kumanda
panelinden gündüz ve gece
sıcaklıkları ayarlayarak 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?
Evin soğumasını önlemek amacıyla
kombinin en düşük seviyede
çalışması sağlanabilir. Bu sayede,
gündüz evi ısıtmak için yüksek enerji
harcanmamış olur.
Kombiyi ekonomik kullanmak
için radyatörleri kapatmak
doğru bir uygulama mıdır?

Kombilerin monte edilebileceği yerler nelerdir?
Bacalı kombiler standartlara uygun yapılmış müstakil bacanın olduğu
banyo, tuvalet ve yatak odası haricindeki yerlere monte edilebilir. Hermetik
kombiler, bacası dış ortama açılabilen her yere monte edilebilirler.
Kombilerin monte edilmesi uygun olmayan yerler nerelerdir?
Binaların merdiven boşluklarına, genel kullanıma açık koridorlara,
baca duvarları üzerine, bina aydınlıklarına, açık balkonlara ve asansör
boşluklarına monte edilemezler.
Kombiyi koyduğum balkonun kapatılması gerekli midir?
Açık balkona kombi konmaz. Balkonun tamamen kapatılması ya da
balkonda cihazın olduğu yeri kapatmak gerekir.
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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.
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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 etmek
mümkündür.
Kombilerden sadece sıcak su
alabilir miyim?
Kombiler sadece sıcak su amaçlı
yani şofben gibi de kullanılabilir.
Merkezi sistemden bireysel
sisteme geçildiğinde, döküm
radyatörlerimi, yeni aldığım
kombide kullanabilir miyim?
Kullanılabilir. Ancak, radyatörler ve
tesisat temizliği yapılması sistemin
uzun ömürlü olması için daha yararlı
olacaktır.
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Kombiyi nereden almalıyım?
Kombileri, üreticilerin yetkili bayilik verdiği, sertifikalı bayilerden almak
gerekir. Firma yetkilileri, sizin en uygun kombiyi seçebilmeniz için özel olarak
üretici merkezi tarafından eğitilmiş kişilerdir.
Kombiyi monte ettirirken nelere dikkat etmeliyim?
Kombileri, Kayserigaz’ın yetkili firmalarına yaptırılacak iç tesisat dönüşümü
kapsamında monte ettirmek gerekir. Çünkü her kombinin montajında dikkat
edilmesi gereken 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. Ancak kombilerin garanti
süresi kombi firmaları tarafından uygulanan çeşitli yöntemlerle 20 yıla kadar
çıkarılabilmektedir. Ayrıca garanti sonrası verilen servis hizmeti de önemlidir.
Kombilerin kullanım ömürleri ortalama kaç yıldır?
Kombilerinin ömürleri bakımlarının zamanında ve yetkili servis tarafından
yapıldığında ortalama 15 yıl civarındadır.
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FOTOĞRAFLARLA KIŞ

İKİ ŞEHRİN DOKUSU SERGİSİ’NDEN
KARELER
HÜRMETÇİ
Eğer kayak veya board yapıyorsanız, rehberiniz de Erciyes ise kış ayları sizin için hiç bitmesini
istemeyeceğiniz güzel günler yaşatacaktır. Güneşin batışı bile hüzün değil, size enerji ve umut
verecektir. Güneşi Erciyes’te uykuya göndermek sporcular ve fotoğrafçılar için güzel bir şanstır.

TAŞHAN KÖYÜ
Yamula Barajı su tutmaya başladığında barajın altında kalma tehlikesi olan köyler boşaltılmış
ve geriye kalan kalıntılar ise balıkçılara bir liman ve sığınak olmuştur. Fotoğrafçılar için ise eski
Taşhan köyü gibi köyler birer çekim platosu...

Fotoğraflar: Nuri ÇORBACIOĞLU
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10 ADIMDA GÜVENLİ VE VERİMLİ
DOĞALGAZ KULLANIMI
1

3
Havalandırma
menfezlerini asla
kapatmayınız!

6

Yüksekliği 4
metrekareden
kısa olan bacalara,
bacalı kombi veya
şofben bağlantısı
yapmayınız.

9

Ortak bacalara, bacalı
kombi, şofben veya
soba bağlamayınız.
Bu tür cihazları
mutlaka müstakil bir
bacaya bağlayınız.

4

7

Bacalı kombi
veya soba
bulunan odalarda
yatmayınız.

2

Bacalı tip cihazların
bulunduğu alanda en az
150 santimetrekare net
geçişli atmosfere açılan
menfezler bulunmalıdır.

5
Hermetik kombinizi açık
balkonlarda kullanırken
mutlaka koruyucu
bir kutu içerisinde
muhafaza ediniz.

Mutfaktaki şofben
veya kombi bacasını
aspiratör bacasına
kesinlikle bağlamayınız.

Bacalı cihazlarınızı
banyo ve tuvaletlere
yerleştirmeyiniz.

10

8

Yılda bir defa
bacalarınızı
tıkanmalara karşı
temizletiniz.

Kayserigaz dışında
doğalgaz tesisatınıza
müdahale etmeyiniz
ve ettirmeyiniz.
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Yeşil ile Barışık, Mavi ile Dost Temiz Bir
Kayseri için Doğalgazı Seçin!
www.kayserigaz.com.tr
bilgi@kayserigaz.com.tr
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