Artık her yerde doğal gaz var. Çünkü
doğal gazın sayısız avantajı var. Bu
yüzden evlerinde ve iş yerlerinde doğal gaz
kullananların sayısı günden güne artıyor.
Doğal gazı tercih edenler hem konforlu bir
hayata adım atıyor hem de çocuklarına temiz
bir gelecek bırakacaklarını biliyor.
GAZDAŞ olarak, sizin de bu ekonomik,
verimli ve pratik enerjiden yararlanmanız için
şehrimizi hızla doğal gaz konforuyla
tanıştırıyoruz.
Doğal gazın hayatınızı daha da
kolaylaştırması için size bu pratik bilgiler ve
öneriler kitapçığını hazırladık.

Doğal gaz; topraktan çıkarıldığı şekilde
kullanılabilen renksiz, kokusuz,
zehirsiz ve havadan hafif bir karışımdır.

Milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan
artıklarının zamanla yer kabuğunun derinliklerinde
toplanması ve fiziksel, kimyasal değişimlere uğraması
sonucu oluşan bir gaz karışımıdır.
Doğal gazı gözle görmek mümkün değildir.
Ayrıca kokusuz da olduğundan, havaya karıştığında
fark edilmesi için özel olarak kokulandırılır.

Doğal gaz diğer yakıtlara oranla çok
önemli avantajlara sahiptir.
Temin etmek kolaydır. Doğal gazı kullanırken
önceden para yatırmanız ya da dağıtım için sıra
beklemeniz gerekmez. Doğal gazı önce kullanır,
ödemeyi sonra yaparsınız. Doğal gaz boru hatlarıyla
taşındığından temin ya da nakliye sorunu yoktur.
Sürekli ve kesintisiz olarak temin olanağı sağlar.
Tüp, fuel-oil ve benzeri yakıtların aksine düzenli yakıt
ikmali yapmak zorunda kalmazsınız.
Enerji tasarrufu sağlar, verimlidir. Diğer yakıtlara
göre yanma verimi yüksek olan doğal gazın baca
kayıpları çok düşük olduğundan enerjiyi yüksek
oranda sağlar ve verimlidir.
Çevrecidir. Diğer yakıtlar yanma sonucunda havaya
kükürt oksitler, kül parçacıkları ve yanmamış gazlar
bırakır. Çevreye zararlı bu maddeler hava kalitesinin
düşmesine neden olur. Oysa doğal gazın içeriğinde bu
maddeler bulunmaz. Bu nedenle doğal gaz hem kendi
sağlığımız hem de sağlıklı bir gelecek için
ideal enerji kaynağıdır.

Ekonomiktir. Ayrıca temizleme, depolama, yakıt
hazırlama ve kül atma gibi maliyetlere neden olmaz.
Üstelik sadece kullandığınız kadar ödersiniz.
Birim enerji maliyeti de diğer yakıtlara oranla
daha ekonomiktir.
Kullanım açısından temiz bir yakıttır. Kömür ya
da fuel-oil, yanma sonucunda kül ve kurum tabakaları
oluşturur. Bu da cihaz yüzeylerini aşındırır. Isı geçişini
engelleyip, verimi düşürür. Bu nedenle soba ya
da cihazların içinin ve borularının düzenli olarak
temizlenmesi gerekir. Doğal gaz kullanımında bu
işleme gerek kalmaz.
Yanma öncesi hazırlık ve depolama gerektirmez.
Fuel-oil ve kömür, depolama gerektirir. Bu nedenle
kazan dairelerine yakıt tankı yerleştirilir veya
depolama alanları oluşturulur. Doğal gazda buna
gerek yoktur. Yakıt, doğrudan şebekeden iç tesisata
bağlanır.
Otomatik kontrole uygundur. Doğal gaz yakıcı
cihazları tamamen otomatik kontrolle, insana gerek
duymadan ve emniyetli bir şekilde çalışırlar. Doğal
gazın kullanıldığı sistemlerde, yanma kontrolü kolayca
yapılabilir.

Doğal gaz pratik ve temiz bir enerji
kaynağıdır. Bu nedenle çok geniş bir
kullanım alanına sahiptir.

ISINMA AMAÇLI KULLANIM
Doğal gaz ağırlıklı olarak ısınma amacıyla kullanılır.
Isınma sisteminde doğal gaz kullanılması büyük
tasarruf sağlar.
Merkezi Isıtma Sistemi
Bu sistemde, kazanda ısıtılan su, dairelerdeki
peteklerde ya da yerden ısıtma sisteminde dolaşarak
binanın tamamını ısıtır. Sistem tek merkezden
kontrol edilir.
Bireysel Isınma Sistemleri
Bu sistemde ısıtma cihazları doğrudan abonelerin
yaşadıkları ortama kurulur. Binadaki diğer
kullanıcılardan bağımsız bir ısıtma olanağı sağlar.
Abone kullandığı miktar kadar ödeme yapar.
Isıtıcı cihaz olarak kombi, kat kaloriferi ya da
doğal gaz sobası kullanılır. Kombiler ısıtmanın yanında
sıcak su ihtiyacını da karşılar.
PİŞİRME AMAÇLI KULLANIM
Doğal gaz, pişirmede diğer yakıtlara oranla önemli
avantajlara sahiptir. Mutfaklarda gazla çalışan normal
ve fırınlı ocaklara rahatlıkla bağlanabilir. Kesintisiz
ve temiz enerji sunar. Depolama gerektirmediği için
kullanıcılara yer tasarrufu da sağlar.
SICAK SU AMAÇLI KULLANIM
Banyo ve mutfaktaki sıcak su ihtiyacı için pratik, sürekli
ve ekonomik kullanım olanağı sağlar.

Doğal gaz, şartnamelere ve kurallara
uygun kullanıldığı sürece son derece
güvenlidir. Bu nedenle kurulum ve bakım
işlemlerinin sadece yetkili uzmanlar
tarafından yapılması gerekmektedir.
Kullanım sırasında dikkatli davranılması
hem güvende olmanızı hem de tesisat ve
cihazların uzun ömürlü olmasını sağlar.
Güvenli Kullanım İçin Nelere Dikkat Edilmeli?
• Patlayıcı, yanıcı ve parlayıcı maddeleri, doğal gaz
tesisatınızdan, doğal gazla çalışan cihazlarınızdan
ve sayacınızdan uzak tutun.
• Doğal gazla çalışan cihazlarınızın bulundukları
alanda en az 150 cm2 net geçişli, dışarıya açılan
havalandırma menfezleri bulundurun. Bu menfezleri
kesinlikle kapatmayın.
• Doğal gaz cihazlarınız kesinlikle kapalı kutu veya
dolap içine alınmamalı. Bacalı doğal gaz cihazı,
8 m3’ten daha küçük alanlara, özellikle de banyo ve
tuvaletlere yerleştirilmemeli.
• Hermetik kombiyi kapalı balkonda kullanacaksanız,
havalandırma menfezlerini açık tutun. Açık
balkondaysa mutlaka koruyucu bir kutu içinde
muhafaza edin.

• Yüksekliği 4 metreden az bacalara, bacalı kombi
veya şofben bağlamayın.
• Şönt (ortak) bacalara bacalı kombi, şofben veya
soba bağlantısı yapmayın.
• Mutfaktaki doğal gazlı şofben veya kombi bacasını,
aspiratör bacasına bağlamayın.
• Şirketimiz tarafından mühürlenmiş vanaları,
sayaçları ve regülatörleri açmayın. Bu cihazlar
yalnızca Şirketimiz yetkilileri tarafından açılabilir.
• Doğal gaz cihazlarınızı mutlaka yetkili servislere
taktırın. Bakım ve tadilatlarını yine yetkili servislere
yaptırın.
• Kazan dairenizin işletmesini, bu konuda eğitim
almış uzman kişilere yaptırın.
• Kazan dairenizdeki alt ve üst havalandırmaları
kapatmayın.
• Kazan dairenizdeki gaz alarm cihazınızın
sağlıklı çalışıp çalışmadığını yetkili servise düzenli
aralıklarla kontrol ettirin.
• Bacalarınızı her yıl temizletin ve bacanızın üzerine
tel kafes yaptırın.
• Gaz kaçaklarının tespiti için gaz alarm cihazı
bulundurun.
• Bacalı kombi ve soba bulunan odalarda yatmayın.
• Doğal gaz hattı topraklama çubuğunuzun doğal
gaz borusuyla irtibatta olduğunu kontrol edin.
• Doğal gaz cihazınızı ve bacalarını üretici firmanın
öngördüğü periyotlarda kontrol ettirin.
• Bina servis kutusuna ve sayaca Şirketimiz görevlileri
dışındaki kişilerin müdahale etmesine izin vermeyin.
Zorunlu durumlarda, bunu lütfen Şirketimize bildirin.

Doğal gaz kokusuz bir yakıttır. Havada
tespit edilmesi zordur. Bu nedenle kolayca
fark edilmesi için çürük sarımsak kokusuyla
kokulandırılmıştır.
Doğal gaz doğrudan insan sağlığına zarar vermez.
Gaz kaçağı durumunda havadan hafif olduğundan
yükselir. Doğal gaz kimyasal yapısı itibariyle oksijenle
bağlanma eğilimi taşıdığı için ortamda biriken gazın
miktarı artarsa, oksijen oranı azalmaya başlar. Bu da
oksijen azlığı nedeniyle solunumun durmasına neden
olabilir. Bu nedenle gaz kaçağı tespit edildiğinde ortam
havalandırılmalı, yetkililere haber verilmeli ve güvenli bir
noktaya gidilmelidir.

Daire İçinde Doğal Gaz Kaçağı Varsa
Neler Yapılmalı?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın.
Sayaç vanasını kapatın.
Doğal gaz cihazlarının vanalarını kapatın.
Ateş yakmayın ve sigara içmeyin.
Yangın riski taşıdığı için elektrikle çalışan hiçbir
cihazı çalıştırmayın, çalışıyorsa kapatmayın.
Kapı zilini kullanmayın ve kullandırmayın.
Gaz kaçağı olan mekanda telefon kullanmayın.
Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayın.
Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra komşunuzdan
veya başka bir yerden 187 no’lu telefonu arayıp
dağıtım şirketi görevlileri gelene kadar hiçbir şeye
dokunmadan bekleyin.
Gaz kokusu olan mekanı derhal boşaltın.

Bina İçinde Doğal Gaz Kaçağı Varsa
Neler Yapılmalı?
• Bina girişindeki vanayı kapatın.
• Ortamı havalandırmak için tüm kapı ve pencereleri
açın.
• Ateş yakmayın ve sigara içmeyin.
• Asansör vb. cihazları çalıştırmayın.
• Kapı zilini kullanmayın ve kullandırmayın.
• Elektrikle çalışan hiçbir cihaz ve aracı çalıştırmayın,
çalışıyorsa kapatmayın.
• Gaz kaçağının olduğu binada telefon kullanmayın.
• Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayın.
• Apartman yöneticilerini haberdar edin.
• Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra komşunuzdan
veya başka bir yerden 187 no’lu telefonu arayıp
dağıtım şirket görevlileri gelene kadar hiçbir şeye
dokunmadan bekleyin.
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Doğal gaz kaçağını ihbar ederken bulunduğunuz
yerin adresini vermeniz ve net bir şekilde tarif etmeniz
olay yerine hızlı ulaşabilmemiz açısından büyük önem
taşıyor. Adınızı, soyadınızı, tesisat numaranızı ve
telefon numaranızı belirtmeyi lütfen unutmayın.
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