
    
 

    

İlk adımda tüm tüketiciler ve ev sahip-
leri gaz dönüşümüne dair genel bir bil-
gilendirme yazısı alır. Ardından gaz 
cihazının kaydedilmesi için teknisyeni-
miz tarafından yapılacak ziyarete dair 
ilk randevu yazısı önceden gönderilir. 
Randevuya uyamayacaksanız, yeni bir 
randevu almak için iletişim bilgilerini 
yazıda bulacaksınız.

Teknisyenimizin ilk ziyaretinde doğal 
gaz şebekesine bağlı olan tüm gaz 
cihazları kaydedilir, bu tamamen bir 
durum araştırmasıdır. Bu arada, örne-
ğin cihaz üreticisi, cihaz tipi ve CE işa-
reti gibi bilgiler toplanır. Verilere ait 
gerekli dokümantasyon özellikle gaz 
cihazınıza ait fotoğraf formatında alı-
nır. Cihazlar kaydedildiğinde uyarlama 
için gerekli olan yedek parçalar tarafı-
mızdan üreticiden sipariş edilebilir.

Artık gaz cihazlarınızın teknik olarak 
uyarlanması için teknisyenimiz tarafın-
dan yapılacak ziyarete dair ikinci ran-
devu yazısı gönderilir. Bu yazı esasen 
bazı parçaların, örneğin gaz memesi-
nin değişimini kapsamaktadır. Bu 
arada sizden hiçbir şey talep edilmez. 
Teknisyenimiz uygun yedek parçaları 
yanında getirecektir ve tekniğine 
uygun olarak monte edecektir. Bu 
süreç de fotoğrafla belgelenecektir.

Gaz dönüşümüne ait tüm süreç yaklaşık 2,5 yıl sürer.

Kalite güvence amacıyla her on gaz cihazından birinde, araştırma veya uyarlama işleminin tekniğine uygun yapılıp 
yapılmadığını rastgele kontrol ederiz. Gerektiğinde teknisyenlerimiz sizi tekrar ziyaret eder.

Geleceğe  
yönelik tedarik
Doğal gaz dönüşümünüze 
dair tüm önemli hususlar

Önümüzdeki yıllarda Kuzeybatı Almanya’da doğal gaz 
tedariki değişecektir. Gittikçe daha da azalan L-Gazı ("low" 
anlamına gelmektedir ve daha düşük bir enerji içeriğine 
sahiptir) artık H-Gazına dönüşüyor ("high" anlamına gel-
mektedir). Bunun için doğal gaz beslemesine bağlı olan 
tüm cihazlar teknik bakımdan uyarlanmalıdır. Ancak bu 
şekilde gaz cihazlarının gelecekte kullanımı garanti  
edilebilir. 

Burada size pazar alanı değişikliği olarak da adlandırılan 
zorunlu gaz dönüşüm sürecini ve dönüşümün sizin için ne 
anlama geldiğini açıklayacağız. enercity Netz GmbH 
sorumlu şebeke işletmecisi olarak gaz cihazlarınızın gerekli 
olan uyarlamasını sağlayacağız. 2025’e kadar şebeke böl-
gemizde yaklaşık 260.000 cihazın kontrolünün ve dönüşü-
münün yapılması gerekmektedir.

L-Gazı H-Gazına dönüşüyor

H gazım zamanı

Gaz dönüşümü için üç adım

1. Bilgilendirme 2. Cihaz kaydı 3. Cihaz uyarlaması
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Dikkat! 
Personel kimliğine sahip olmayan ve size özel güvenlik 
PIN’ini söyleyemeyen biri sözde gaz dönüşüm işlemle-
rini yapmak üzere kapınıza gelirse, içeriye girmesine 
izin vermeyin.

Derhal ücretsiz servis numaramızı 0800.36372489  
arayın ve polis ile iletişime geçin. Tarafımızdan  
görevlendirilen firmaların çalışanları kendilerini  
daima tanıtabilir.
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Ne zaman ve nerede dönüşüm yapılacak?
2021 ve 2025 arasında enercity Netz GmbH firması şebeke 
bölgesindeki tüm gaz cihazlarını araştırmalı, teknik olarak 
uyarlamalı ve rastgele kontrol etmelidir. Dönüşüm bölümler 
halinde gerçekleşecek ve önceden depolanan nakliye 
şebekelerinde L’den H-gazına ne zaman geçiş yapılacağına 
bağlıdır. Daha fazla bilgi için www.mein-h-gas.de

“Doğu Hannover“ (2) bölgesi, 
 Laatzen ve Hemmingen bölgele-
rini kapsamaktadır. “Hannover- 
West” (3), Seelze ve Ronnenberg 
bölgelerini kapsamaktadır. 2025’e 
kadar planlama.

Kayıt başlangıcı Uyarlama başlangıcı

Müteakip kalite güvencesi

İlk bilgi
Kayıt başlangıcı Uyarlama başlangıcı

Müteakip kalite güvencesi

İlk bilgi
Kayıt başlangıcı Uyarlama başlangıcı

Müteakip kalite güvencesi

Eylül Mayıs

Eylül Aralık

Ekim Aralık  

Langenhagen

Doğu Hannover

Batı Hannover

İlk bilgi

Hızlı iletişim için 
sadece tarayın!

Bizimle iletişime geçin! 
Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyarız.

    www.mein-h-gas.de
    Bilgilendirme ve servis portalımız

    0800.36372489
    Ücretsiz servis numaramız
    Pzt – Per saat 07.00 – 20.00, Cu saat 07.00 – 18.00

    info@mein-h-gas.de
    Uzmanımıza e-posta yazın

    ErdgasBüro im enercity KundenCenter  
    (enercity müşteri merkezinde doğal gaz bürosu) 
    Ständehausstraße 6 (am Kröpcke), 30159 Hannover
    Pzt – Cu saat 10.00 – 18.00, Cts saat 10.00 – 14.0001
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Özetle en önemli hususlar 
Gaz cihazlarım neden uyarlanmalı?
Hollanda ve Almanya’daki L-gazı rezervleri sürekli azalmak-
tadır, Hollanda’da 2029’a kadar gaz çıkarma işlemi tama-
men sona erecektir. Bu tarihe kadar gaz şebekesine bağlı 
olan tüm cihazlar adım adım H-gaza dönüştürülecektir. 
Gelecekte H-Gazı örneğin Norveç’ten tedarik edilecektir 
ve gaz tedarikinin uzun vadeli ve güvenilir olması sağlana-
caktır.

Gaz dönüşümünün gerçekleşmesi gerektiğine kim karar 
veriyor?
Doğal gaz tedarikini uzun süre sağlamak için gaz dönü-
şümü mutlaka gereklidir. Yasal olarak öngörülmüş olup 
Enerji Ekonomisi Yasası Madde 19a’da düzenlenmiştir. Gaz 
dönüşümü için yerel dağıtım şebekesi işletmecisi, bölge-
nizde enercity Netz GmbH yetkilidir.

Dönüşüm gaz tedarikçisine bağlı mıdır?
Gaz tedarikçinizin kim olduğunun (örn. enercity, e.on, Vat-
tenfall vs.) önemi yoktur. enercity Netz GmbH firmasının 
tüm gaz şebekesi ve tüm bağlı cihazlar kaydedilmeli ve 
dönüşümü gerçekleştirilmelidir. Size yazılı olarak bildiril-
mişse, enercity Netz GmbH firmasının müşterisisiniz ve gaz 
dönüşümü sizi de ilgilendirmektedir.

 
Gaz dönüşüm masraflarını kim üstleniyor?
Masraflar öncelikli olarak ilgili dağıtım şebekesi işletmecisi 
tarafından üstlenilir. Esasen uyarlama nedeniyle gaz cihazı  
sahipleri için doğrudan masraf tahakkuk etmez. Dağıtım 
şebekesi işletmecilerine tahakkuk eden masraflar toplu ola-
rak şebeke ücretlerine dahil edilir. Masraflar, Almanya’daki 
tüm doğal gaz kullanan evlere ve sanayi şirketlerine pay-
laştırılır.
 
Gaz cihazım uygun hale getirilemiyorsa ne yapmalıyım?
Çoğu durumda uyarlama sorunsuz olarak gerçekleşmekte-
dir. Cihaz çok eskiyse veya artık yedek parçaları bulunmu-
yorsa, nadir durumlarda uyarlanamadığı olabilir. Bu değer-
lendirmeyi teknisyenlerimiz araştırma sırasında elde edilen 
verilere dayanarak gerçekleştirir. Uyarlamanın mümkün 
olmadığı durumlarda ayrıca bilgilendirilirsiniz ve sonraki 
işlem adımları sizinle birlikte kararlaştırılır.

Teknisyen kendisini bana nasıl tanıtacak?
Araştırma, uyarlama ve kalite güvenceleri enercity Netz 
GmbH adına sertifikalı uzman firma tarafından gerçekleşti-
rilir. Teknisyen her ziyaretinde çalışan kimliği ve kişisel 
güvenlik PIN’ini belirterek kendini tanıtabilir. PIN’i her ran-
devu yazımızda bulabilirsiniz.

enercity Netz GmbH
Postfach 18 01
30018 Hannover

    
 

    


