
DOĞALGAZI DOĞRU 
VE VERİMLİ KULLANMA 

YÖNTEMLERİ

Temiz bir dünya, sağlıklı ve 
güvenli bir yaşam için



NEDEN DOĞALGAZ KULLANMALIYIZ

DOĞALGAZ KAÇAKLARINDA NELER YAPMALIYIZ

??

??

• Diğer fosil yakıtlara göre daha temizdir.
• Havadan daha hafif ve kokusuz bir gazdır.
• Kullanım alanında depolama, taşıma ve stok maliyeti yoktur.
• Doğalgaz kullanan tesislerin işletme ve bakım maliyeti düşüktür.
• Yanma hassas ve insandan bağımsız otomatik olarak kontrol edilebilir.
• Doğalgaz tesisatları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama parça 
tesiri yoktur.
• Doğalgaz kuru, zehirsiz ve ekonomik bir yakıttır.
• Doğalgazlı cihazlar her tür mekana monte edilebilirler.
• Elektrik ve su tesisatında olduğu gibi bir sayaçla ölçülerek fiyatlandırılır ve 
kullanıldığı kadar ödenir.

Doğalgaz kokusuz bir gazdır. Herhangi bir kaçağın olduğunu fark edebilmek 
için, gazın içerisine çürük sarımsak kokusu veren bir madde katılmıştır. Bu 
kokuyu duyduğunuzda yapabilecekleriniz 
şunlardır:

• Hemen, bütün doğalgaz cihazlarınızın 
pilot alevlerini söndürün ve vanalarını 
kapatın!
• Hemen, sayaç girişindeki kapatma 
vanasını veya ana kapatma vanasını 
kapatın!
• Sayaç giriş vanasını kapattıktan sonra, 
her bir cihazın girişindeki vanaları 
kontrol edin, açık olanları kapatın!
• Hemen, bütün pencereleri açın!
• Kibrit veya çakmak yakmayın ve sigara içmeyin!
• Hiçbir elektrik anahtarını kullanmayın! Ne açmak, ne kapatmak için!
• Kendinizden başka diğer insanlara da gaz kokusu olup olmadığını kontrol 
ettirin!
• Bütün vanalar kapalı olduğu halde gaz kokusunun kaynağı bulunamıyorsa 
hemen ilgili gaz dağıtım kurulusuna telefon edin!
• Gaz kokusu, içine girilemeyen odadan geliyorsa hemen ilgili gaz dağıtım 
kuruluşuna telefonla haber verin!
• Gaz akışının bodrum kattan geldiği tahmin ediliyorsa, bodrum katı iyice 
havalandırın, fakat içeri girilmesine izin vermeyin! 
• Bina veya konuttaki diğer insanlara haber verip boşaltılmasını sağlayın! 



DOĞALGAZI VERİMLİ KULLANMA YÖNTEMLERİ NELERDİR??
• Uygun bir yalıtım malzemesi ile çatınızı en az 10 cm kalınlıkta yalıtınız.
• Bir mühendisin bilgisine başvurarak duvarlara yalıtım yaptırınız.
• Pencerelerinizde çift cam ya da çift pencere kullanınız.
• Radyatörlerinizin önüne ve üstüne eşya, mobilya, mermer koymayınız. 
• Perdelerinizin, radyatörlerin önünü ve üstünü kapatmadığına emin olunuz.
• Radyatörlerinizin arka yüzüne bakan duvarı, ısı yansıtma özelliği olan, parlak, 
metal katkılı malzemeyle kaplayınız.
• Pencerelerin ve dışa açılan kapıların kenarlarını uygun bir plastik-sünger 
malzeme ya da kâğıt bantlarla kapatınız.

• Yetkililere hemen haber verin ve gaz tesisatındaki arıza ve hasarları kendiniz 
tamir etmeye çalışmayın. Bunlar yalnızca meslek bilgisi olan yetkililer tarafından 
yapılmalıdır!
• Unutmayın doğalgaz havadan daha hafif bir gazdır. Bu yüzden tavanlara yakın 
kısımlarda daha çok toplanacaktır. Eğer mümkünse kapalı olan alanlarda havanın 
hareketi ve akışı sağlanmalıdır.
• Ayrıca doğalgaz cihazlarında olağandışı bir durum gözlendiğinde mutlaka yetkili 
servislerden yardım istenmelidir. Konunun uzmanı olmayan kişilerin müdahalesi 
istenmemelidir. Kullanılmayan doğalgaz cihazlarının girişlerinde bulunan gaz 
vanaları daima kapalı tutulmalıdır.




