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Özet 

Doğal gazın sağladığı rahatlık ve konforun yanında nadiren de olsa doğal gaz kaynaklı zehirlenme, can ve mal kaybı 
gibi istenmeyen durumlar meydana gelmektedir. Bu olumsuz durumların, yakıcı cihazlar ve atık gaz sistemlerinin 
zamanla deforme olmasıyla doğrudan ilişkisi vardır. Özellikle ölümle sonuçlanan vakıalar, doğal gaz kullanıcılarını 
tedirgin etmekte ve insanların doğal gaza bakışını olumsuz etkilemektedir. Doğal gaz tesisatlarında abone tarafından 
yapılan bilinçsiz değişiklikler, havalandırma sistemlerinin iptal edilmesi, bacaların ve yakıcı cihazların periyodik 
kontrolünün yapılmaması bu sorunların ortaya çıkmasındaki ana sebeplerdir. İşte bu çalışmada, doğal gaz 
kazalarının önüne geçme veya en aza indirmenin yöntemleri üzerinde durulmuştur. Buna göre; Gaz Dağıtım Şirketi, 
yetkili doğal gaz firmaları, yetkili servisler ve gaz kullanıcıları arasında yapılacak sistemli bir organizasyonun 
gerekliliği sonucuna varılmıştır. Bu organizasyonda Gaz Dağıtım Şirketi, tesisatların geriye dönük kontrollerini 
yaparak gaz kaçaklarını, tesisat değişikliklerini, havalandırma iptallerini, baca sensörü olmayan cihazları ve uygun 
olmayan bacaları tespit edecektir. Yetkili doğal gaz firmaları Gaz Dağıtım Şirketi tarafından yönlendirilecek, 
sorunları çözmede Gaz Dağıtım Şirketinin paydaşı olacaklardır. Belirli dönemlerde, gaz kullanıcıları ile yakıcı cihaz 
ve baca servisleri arasında bakım anlaşması yapılması yoluna gidilecektir. Çeşitli yöntemlerle abonelere doğal gaz 
kullanım bilinci ve acil durumlarda neler yapılması gerektiği hususunda temel bilgiler verilecektir. Yine bu 
çalışmada, sorunsuz bir tesisatın özeliklerinden ve bilinçli bir gaz kullanıcısının donanımından bahsedilerek, doğal 
gaz kullanımının yaygınlaştırılmasının ipuçları verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğal gaz, Gaz kaçağı, Yakıcı cihazlar, Bacalar, Baca sensörü. 
 

A Study on Reverse Control of Natural Gas Installations and Safety 
Precautions 

Abstract 

Although the use of natural gas in our houses provides ease and comfort, natural gas related accidents occasionally 
occur and may cause poisoning, loss of life and material damages. Such accidents are directly connected to problems 
in heating and waste gas removing systems due mostly to deformations in course of time. Many customers still get 
anxious about the use of natural gas after hearing or witnessing natural gas accidents, especially, with deadly ones. 
Blind changes by customers such as cancellation of ventilation systems and delays in periodic maintenance of 
ventilation shafts and heaters are among the main reasons of accidents. This study focuses on methods to prevent or 
reduce the effects of natural gas accidents. For this purpose, a systematic cooperation among Gas Distribution 
Company, authorized services and natural gas users is needed. According to this, Gas Distribution Company will be 
responsible for control and detection of gas installments for leakages, installment changes or modifications, 
ventilation cancellations, equipments without shaft sensors and inappropriate ventilation shafts. Authorized services 
will be a partner of Gas Distribution Company in handling the above mentioned issues. Periodical maintenance 
agreements between customers and authorized services will be signed. Customers will be educated about safe use of 
natural gas in their houses and workplaces. This study will also focus on technical features of appropriate gas 
installations and characteristics of a conscious gas customer to help spread domestic use of natural gas. 

Key Words: Natural gas, Gas leakage, Heaters, Shafts, Shaft sensor. 
 

1. GİRİŞ 

Bir gaz işletmesinin en temel görevi, doğal gazı 
müşterilerinin kullanımına sunarken emniyetli ve 
sürekli bir şekilde gaz arzını sağlamaktır. Emniyetli 
ve sürekli bir gaz arzı beraberinde müşteri 
memnuniyetini getirir. Gaz akışının sürekliliğinin 
bozulması çoğunlukla gaz şirketinin kontrolü dışında 
olabilir. Çünkü ülkemizde kullanılan doğal gazın 
neredeyse tamamı ithal edilmekte, buna bağlı olarak 
gazı ihraç eden ülkede meydana gelebilecek bir 

olumsuzluk, binlerce kilometre ötedeki bir gaz 
kullanıcısını mağdur edebilmektedir. 

Diğer bir önemli kavram olan “emniyet” konusuna 
gelince, bu konudaki sorumluluğun neredeyse 
tamamı doğal gaz hizmetini sunan kuruluşa aittir. 
Emniyetin tam anlamıyla sağlanması, başta gaz 
kullanımını artırırken beraberinde -doğal gazın kendi 
özelliğinden kaynaklanan temiz ve çevreci bir yakıt 
olması nedeniyle- temiz bir havaya kavuşmamızı 
sağlar. Gaz kuruluşu emniyetli gaz kullanımını 
sağlamak için gerekli kuralları belirler, ekipler 
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oluşturur, denetimler yapar, yaptırımlar uygular ve 
abonelerini bu konuda bilgilendirir/bilinçlendirir. 
Doğal gaz kullanmaya başlayan bir müşteri için 
emniyet ön plana çıkar ve geriye dönük tesisat 
kontrolleri emniyetin önemli bir parçası haline gelir. 
Bu nedenle bu çalışmada; emniyet kavramı 
bağlamında, doğal gaz tesisatlarının geriye dönük 
kontrollerinin önemine dikkat çekilmiştir. 

2. DOĞAL GAZ TESİSATLARININ GERİYE 
DÖNÜK KONTROLÜ 

2.1 Yasal Mevzuat Açısından 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun, 
‘Dağıtım Şirketlerinin Yükümlülükleri’ başlığı 
altında yer alan 4. maddesinde; “Dağıtım şirketleri, 
konut, ticarethane ve sanayi dâhil tüketicilerin doğal 
gaz kullanmak için yaptırdıkları veya mevcut olan iç 
tesisatı kendi teknik personeline veya kendi adına 
çalışan denetim şirketlerine kontrol ettirebilir. İç 
tesisatın, yayımlanacak iç tesisat yönetmeliğine 
uygun olmadığının tespiti halinde, şirket gaz vermeyi 
reddedebileceği gibi vermekte olduğu gazı da 
kesebilir. Tüketicinin tesisatı uygun hale getirip 
tekrar başvurması halinde, aynı işlemler tekrarlanır. 
İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilât, uygunsuz ve kötü 
kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, 
proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı 
nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyanlardan dağıtım 
şirketleri sorumlu değildir.” denilmektedir [1]. 

2.2 Amaç ve Kapsam 

Üzerinden zaman geçen her şey yıpranır ve yaşlanır. 
Geriye dönük kontrolün amacı; doğal gaz 
kullanımına geçildikten sonra çeşitli nedenlerden 
dolayı iç tesisat kapsamına giren tüm eleman ve 
ekipmanlarda meydana gelen aksaklıkları tespit 
etmek ve bu aksaklıkları gidermek ve gerekli 
mercileri harekete geçirmektir. Geriye dönük kontrol; 
doğal gaz kullanan sanayi, ticari ve konut 
abonelerinin tesisatlarının onaylı projelerine göre 
yeniden kontrol edilmesini kapsamaktadır. 

2.3 Uygulama 

Öncelikle geriye dönük ekipler oluşturulur. Ekipler 
en az iki kişiden oluşmalı ve bu kişiler iç tesisat 
eğitiminden geçmiş personel olmalıdır. Kontrole 
gitmeden önce ilgili tesisatın proje dosyası 
hazırlanmalı ve tadilat projesi/projeleri varsa bu 
dosyalar birleştirilmelidir. Ekipler yanlarına; 
manometre, multimetre (avometre), duman tableti ve 
gerekli emniyet ekipmanlarını almalı, kontrol 
sonunda doldurulacak “Geriye Dönük Kontrol 
Formu” proje dosyası içinde olmalıdır. Geriye dönük 
tesisat kontrolü yapılacak abone listesi çıkarılıp, ilgili 
abonelere en az bir gün önceden haber verilmelidir. 

İlgili tesisatın adresine, önceden kararlaştırılan 
randevu saatinde geriye dönük kontrole giden yetkili 
personel; 

• Tesisatın onaylı projeye uygun olup olmadığını, 
• Adres bilgilerinin güncel olup olmadığını, 
• İlave tesisat yapılıp yapılmadığını, 

• İlave cihaz konulup konulmadığını, 
• Dış etkenlerden dolayı tesisatta korozyon, 

paslanma, çürüme vb. bir durumun olup 
olmadığını, 

• Sayacın normal çalışıp çalışmadığını, 
• Dışarıda olan ve muhafaza gerektiren (vana, 

sayaç, basınç düşürücü, otomatik gaz kesme 
ventili vb.) tesisat parçalarının muhafazasının 
olup olmadığını ve zarara uğrayıp uğramadığını, 

• Doğal gaz tesisatının dışındaki detaylarda 
değişiklik meydana gelip gelmediğini, 

• Bacalı cihazların baca sensörü olup olmadığını, 
baca bağlantı parçasının ve şeklinin uygun olup 
olmadığını, bacada tadilât yapılıp yapılmadığını, 
bacanın fonksiyonunu yitirip yitirmediğini, 
duman tableti kullanarak bacanın çekip 
çekmediğini, 

• Havalandırma sistemlerinin iptal edilip 
edilmediğini, 

• Emniyet tertibatlarının çalışıp çalışmadığını, bu 
tertibatların iptal edilip edilmediğini, 

• Yakıcı cihazlarda (kazan, brülör, kombi, soba 
vb.) değişiklik yapılıp yapılmadığını, 

• U-Manometre ile 21 mbar basınç testi yaparak 
tesisatta gaz sızıntısı olup olmadığını, 

• Katodik koruma, topraklama ve kolon 
havalandırmasının etkin olup olmadığını, 

• Doğal gaz tesisatını etkileyecek başka tesisatların 
ortamda yapılıp yapılmadığını (yakın LPG 
tesisatı, yakın elektrik tesisatı, doğal gaz 
tesisatının geçtiği mahal’e dizel jeneratör 
konulması gibi), 

• Bir bağımsız birimden, projeye aykırı olarak 
başka bağımsız bölümlerin ısıtılmasının yapılıp 
yapılmadığını, 

kontrol ederek geriye dönük kontrol formunu, gerekli 
bilgileri yazmak suretiyle eksiksiz olarak doldurur 
[2]. 

Kontroller sonucunda edinilen bilgiler değerlendirilir. 
Tesisatta deşiklik var ve yapılan değişiklikler can ve 
mal emniyeti açısından tehlike arz ediyorsa abonenin 
gazı tutanakla derhal kesilir. Konuyla ilgili diğer 
birimlere iç yazışma yoluyla bilgi verilir. 

Tesisatta bir değişiklik yok ve her şey teknik 
şartnameye uygun ise ilgili tesisata ait kontrol formu 
ve dosyası raporlanır ve geriye dönük istatistik 
bilgileri oluşturmak için arşivlenir. 

Değerlendirme sonucunda mevcut tesisat, projesi ile 
uyuşmuyor ise projenin mevcut tesisata uygun hale 
getirilmesi için belirli bir süre içinde tadilât projesi 
çizilmesi istenir. Yapılan kontrolle ilgili bilgi içeren 
ve tadilât süresini bildiren resmi yazı imza edilerek 
aboneye gönderilir. Verilen süre dolduğunda tekrar 
kontrol yapılır. Gerekli düzeltmeler yapılmamış ise 
gaz kesme işlemi yapılır. Gazı kesilen abone 
eksiklerini tamamladığında gaz kuruluşuna 
müracaatını yaparak randevu talep eder, tesisat tekrar 
kontrol edilir, eksikler tamamlanmış ise tekrar gazı 
açılır. 
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Tesisattaki uygunsuzlukların giderilme ve proje 
çizilme işlemleri, iç tesisat sertifikası/belgesi olan 
firmalar tarafından yapılmalıdır. 

Ticari abonelerde kullanım basıncı değişikliği, 
kapasite değişikliği, ilave ve değiştirilmiş cihazlardan 
dolayı tüketim farkı oluşmuş ise; yeni tadilat projesi 
ve tarife sözleşme yapılması istenir. 

Geriye dönük kontroller sırasında kaçak kullanım 
tespit edilmesi durumunda zabıt varakası düzenlenir. 
İlgili mevzuata göre aboneye usulsüz kullanım için 
fatura düzenlenir. 

Arşivlemenin düzenli yapılabilmesi, evrakların 
muhafazası ve arşiv iyileştirmesine yönelik olarak 

ana arşivde geriye dönük taramalar yapılır. Belirli 
zamanlarda sistemde tarama yapılıp konuyla ilgili 
birimlerle koordineli çalışarak sistemde kayıtlı 
bilgiler ile gerçek bilgiler arasında tespit edilen 
uyumsuzluklar giderilir. 

Ayrıca, geriye dönük kontrol sırasında aboneye gaz 
kullanımı ile ilgili şikâyeti/sıkıntısı olup olmadığı 
sorulur. Bu soruya verilen cevaba göre; 
açıklama/bilgilendirme/uyarı/yönlendirme yapılır. Bu 
diyalog müşteri memnuniyetinde önemli bir 
basamaktır. 

 

2.4 Geriye Dönük Kontrol İş Akış Şeması 

Doğal gaz tesisatlarının geriye dönük kontrol iş akış şemasının nasıl olması gerektiği Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Doğal gaz tesisatlarının geriye dönük kontrolü için iş akış şeması. 

Proje dosyası hazırlanır. 
Geriye dönük 

kontrol ekipleri 
oluşturulur. 

Randevu ve konu ile ilgili 
aboneye bilgi verilir. 

Tesisat, yerinde 
projesiyle kontrol 

edilir. Hata var mı? 

Can ve mal emniyeti 
açısından tehlike var 

mı? 

Güncel bilgiler 
geriye dönük 

kontrol formuna 
işlenir. 

Düzeltmeler sonunda abone 
randevu talep eder. 

Eksikler 
giderilmiş 

mi? 

Teknik tadilât 
projesi gerekli 

mi? 

Eksiklerin giderilmesi için 
süre verilir. 

Aboneye resmi bilgilendirme 
yazısı yazılır. 

Raporlama 
ve istatistik 
çalışması 
yapılır. 

Arşivde 
saklanır. 

Abonenin tadilât projesi 
hazırlatması istenir. 

Gaz kesme 
işlemi 
yapılır. 

E 

E 

E 

E H 

H 

H 
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3. DOĞAL GAZ KAYNAKLI KAZALAR 

3.1 Kaza Sebepleri 

Kazaların hemen hemen hepsinin kış aylarında 
meydana gelmesi kazaların meydana gelme sebepleri 
hakkında bize ipuçları vermektedir. Kış aylarındaki 
kazaların geneli de lodoslu günlerde olmaktadır. 
Buradan hareketle doğal gaz kazalarının çoğunlukla 
baca kaynaklı olduğu anlaşılıyor. Bacayı kısaca, 
yanma sonunda oluşan atık gazları atmosfere taşıyan 
sistem olarak tanımlayabiliriz. Bacalar iç tesisatın bir 
parçası olarak kabul edilir. Çatlamış, sıvası 
dökülmüş, yoğuşmadan dolayı iç cidarı zayıflamış, 
yapım hatası olan, mahya kısmı yıkılmış, içine düşen 
bir cisimle atık gaz yolu daralmış, üzerinde şapkası 
olmayan, tamiri veya tadilâtı yanlış yapılmış, üzerine 
kuşların yuva yaptığı, ortak kullanılan (izinsiz ilave 
yakıcı cihaz), zayıf malzemeden yapılmış (delikli 
tuğla gibi), uzun süre temizlenmeyen bacalar işlevini 
gerektiği gibi yerine getiremez/getirmez. Yanma 
sonucu oluşan zehirli ve kokusuz karbonmonoksit 
(CO) gazı bu tip bacaların geçtiği yaşam mahallerine 
sızabilir. Lodoslu günlerde ve özellikle gece olan CO 
sızıntılarının sonuçları ölümcül olabilmektedir. 

Doğal gaz yapısı gereği zehirlenme özelliği olan bir 
gaz türü değildir. Ancak tam yanmanın oluşmaması 
halinde, yüksek zehirleyici özeliğe sahip 
karbonmonoksit gazı oluşur. Çalışılan ortamlarda CO 
sınır değeri; 30 ppm yani, %0.003’tür. 
Karbonmonoksit renksiz ve kokusuz olup başlangıç 
aşamasında hissedilmez, kandaki hemoglobin ile 
hızla birleşerek karboksihemoglobin oluşturur. 
Solunumu halinde, hayati önem taşıyan kandaki 
oksijeni bloke ederek ani bayılmalara neden olur. 
Solunum havasında 300 ppm değerinde CO olması 
halinde 2 saat içerisinde kandaki hemoglobinin 
%20’si ile birleşir ve iş göremez hale gelinmesine 
neden olur. Çalışma durumunda veya ağır çalışma 
durumunda insanın daha fazla solumaya ihtiyacı 
olacağı için zehirlenme süresi kısalır. Bu oran %60’a 
ulaştığında ölümcül olur [3]. 

Bacanın çekmediği durumlarda devreye girerek 
yanmayı durduran baca sensörleri, yaşam mahallerine 
taze hava sağlayan ve ortama sızan yanmış/yanmamış 
gazları tahliye eden havalandırmalar, gaz alarm 
cihazları ve otomatik gaz kesme ventilleri bacalar 
kadar önemlidir. İptal edilen veya işlevini kaybetmiş 
baca sensörleri, havalandırma sistemleri, gaz alarm 
cihazları ve otomatik gaz kesme ventilleri doğal gaz 
kazalarının diğer önemli sebepleridir. Baca bağlantı 
şeklinin ve bağlantı parçasının uygun olmaması da 
kaza sebepleri arasındadır. 

Diğer önemli bir sebep de izinsiz ve iç tesisat teknik 
şartnamesine aykırı olarak doğal gaz tesisatlarına 
yapılan müdahalelerdir. Bu müdahaleler tesisat veya 
yakıcı cihaz iptali şeklinde olabileceği gibi ilavesi 
şeklinde de olabilir. Bu hatalı işlemi, abonenin 
kendisinin yapması ya da yaptırması söz konusu 
olabilir. 

Cihaz konulmayacak bir mahal’e cihaz konulması, 
yakıcı cihazın uygun şekilde montajının yapılmaması, 
vizesi ve uygunluğu olmayan bir cihaz takılması kaza 
riskini artıran faktörlerdendir. 

Gaz sıkışmaları ve kaçakları da doğal gaz kazalarının 
sebepleri arasındadır. Doğal gazın hava ile karışması 
durumunda patlama sınırı, hacimsel olarak %5-15 
arasındadır. Gaz sıkışması genellikle malzeme 
hatası/korozyonu, yanlış uygulamalar, havalandırma 
yetersizliği/iptali gibi sebeplerden olurken; gaz 
kaçakları da tesisat, sayaç ve yakıcı cihaz bağlantı 
yerlerinden, test nipellerinden, yerinden oynatılan 
evsel ocak bağlantılarından, ocak bağlantılarında ve 
tesisatta oluşan arklardan, ocakların ve yakıcı 
cihazların zamanla delinme ve deformasyonlarından, 
yakıcı cihazların bağlantılarının servis/abone 
müdahalesi sonrası uygun bağlanamamasından ve 
izinsiz yanlış uygulamalardan meydana gelmektedir. 

Doğal gazla aynı ortamı paylaşan (LPG tesisatı, dizel 
jeneratör, gaz tesisatının geçtiği yerlere yakın elektrik 
tesisatları gibi) tesisatlar da doğal gaz kazalarına 
sebebiyet verebilir. 

4. EMNİYETLİ VE VERİMLİ KULLANIM 

Doğal gaz kullanımına geçmek, daha kolay ve temiz 
yaşamanın bir adımı kabul edilebilir. Ama daha da 
önemlisi bu konfor aracını emniyetli ve bilinçli 
kullanmaktır. Örneğin; herhangi bir ortamı belirli bir 
sıcaklıkta tutmanın yolu, ısıyı o ortamda 
tutabilmekten, dolayısıyla ısı kaybını önlemekten 
geçer. 

4.1 Doğal Gazı Verimli Kullanım Önerileri 

Doğal gazın verimli kullanılabilmesi için literatürde, 
aşağıdaki tedbirlerin alınması önerilir [2, 4, 5]. 

• Tüm tesisatların yapımı ve tadilâtı doğal gaz 
yetkili firmalarınca, doğal gaz iç tesisat teknik 
şartnamesine uygun yapılmalı, tüm yakıcı 
cihazların ilgili standartları ve vizeleri olmalı, 
cihazların ilk çalıştırmaları yetkili servislerce 
yapılmalıdır. 

• Binalara mutlaka ısı yalıtımı yapılmalı ve 
özellikle pencereler ısı camlardan olmalıdır. 

• Bacalar yılda en az bir kere temizlenmelidir. 
• Yakıcı cihazların periyodik bakımı 

aksatılmamalı, düzenli olarak bakımı yapılan 
cihazın daha verimli çalıştığı unutulmamalıdır. 

• Radyatörlerin önü açık tutulmalı, radyatör 
önlerini kapatacak eşya konulmamalı, üzerlerine 
perde örtülmemeli, radyatörler çamaşır kurutmak 
için kullanılmamalıdır. 

• Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları 
yerleştirilmeli, radyatörlere termostatik (sıcaklığa 
duyarlı) vanalar takılmalıdır. 

• Kombilerin sıcaklık ayarı ile sürekli 
oynanmamalı, dışarının sıcaklığına göre 
kombiler, evi ısıtacak minimum ayarda 
kullanılmalıdır. 

• 4-5 saat ev kapalı olacak ise yakıcı cihazlar 
kapatılabilir. 

• Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında, serin 
olan sabah ve akşam saatleri dışında kombi ve 
sobalar kapalı tutulmalıdır. 
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• Radyatörlerde oluşabilecek havalar alınmalı ve 
kombiye yakınlığına göre radyatör vanalarının 
ayarı (reglaj) yapılmalıdır. 

• Doğal gaz tesisatı yapılırken sıcak su boruları en 
kısa yoldan radyatörlere ulaşacak şekilde 
tasarlanmalı, mümkün olduğu kadar az dirsek ve 
bağlantı parçası kullanılmalı ve kombi mümkünse 
açık balkona konulmamalıdır. 

• Bacalı cihazlar yakma havasını bulundukları 
ortamdan aldıkları için ortama taze hava sağlayan 
havalandırmalar iptal edilmemelidir. 

• Merkezi sistemlerde periyodik olarak baca gazı 
analizi ve brülör ayarı yapılmalıdır. 

• Kazandan çıkan sıcak su boruları ve vanalarına 
ısı yalıtımı yapılmalı, kazan dairesi başka 
amaçlarla kullanılmamalı, temiz tutulmalı, nem 
ve tozdan arındırılmalı, havalandırma sistemleri 
kesinlikle iptal edilmemelidir. 

4.2 Doğal Gaz Kullanımında Emniyet Tedbirleri 

Doğal gazın verimli kullanılması için yapılması 
gerekli işlemlerin çoğu emniyetli kullanım için de 
geçerlidir. Bu hususların en önemlileri; cihazların ve 
bacaların yıllık bakımlarının yapılması, emniyet 
sistemleri ve havalandırma sistemlerinin iptal 
edilmemesi şeklinde sıralanabilir. 

Bununla birlikte, gaz kuruluşu ile diğer resmi ve sivil 
örgütlenmelerin ortaklaşa yapacağı çalışmalar da 
büyük önem arz etmektedir. Gaz kuruluşu 
önderliğinde yerel yönetimler, ilgi alanı içerisinde 
doğal gaz bulunan odalar ve dernekler tarafından, 
doğal gazın emniyetli kullanımı ile ilgili kamuoyu 
oluşturmak için ortaklaşa konferanslar düzenlenmeli, 
kısa metrajlı filmler hazırlanmalı, yazılı ve görsel 
medya kullanılmalı, okullarda makale, resim, afiş, 
slogan ve proje yarışmaları düzenlenmelidir. 

Gaz kuruluşu konuyla ilgili gerekli yapılanmaya 
giderek geriye dönük kontrol ekipleri, acil müdahale 
ve olay yeri inceleme ekipleri, ısı danışma merkezi, 
çağrı merkezi, beyaz masa oluşturmalı, broşürler ve 
internetle bilgilendirme yapmalı, doğal gaz 
faturalarının uygun yerlerine bilgilendirme yazıları 
yazmalıdır. İtfaiye, yakıcı cihazların yetkili servisleri 
ve yetkili baca temizleme firmaları daha aktif hale 
getirilmeli, bunun için yasal mevzuat düzenlemesine 
gidilmeli, periyodik servis ve bakım anlaşmaları 
zorunlu hale getirilmelidir. 

4.3 Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler 

4.3.1 Daire İçinde Doğal Gaz Kokusu Alındığında 
Sırasıyla Yapılması Gerekenler 

Bu durumda yapılması gerekenler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir [4]. 

• Sigortalar dâhil elektrikle ilgili hiçbir şeye 
dokunmayınız. Açıksa kapatmayınız, kapalıysa 
açmayınız! 

• Dışarıya açılan pencere ve kapıları açarak 
bulunduğunuz ortamı havalandırınız! 

• Çakmak kullanmayınız kibrit ve ateş yakmayınız! 
• Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız! 

• Yakınınızdan başlayarak doğal gaz vanalarını 
kapatınız! 

• Kıvılcım çıkaracağı ihtimaliyle cep telefonu ve ev 
telsiz telefonu kullanmayınız! 

• Uygun bir yerden (komşunuz olabilir) 187 doğal 
gaz acil hattını arayınız. Operatöre önce tesisat 
numarasını söyleyiniz! 

• Gaz kokusu olan mekânı boşaltınız! 
• Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayınız! 

4.3.2 Apartman Boşluğunda Doğal Gaz Kokusu 
Alındığında Yapılması Gerekenler 

Böyle bir durumda yapılması gerekenler ise aşağıdaki 
gibi özetlenebilir [4]. 

• Ortamı havalandırmak için bina giriş kapısı ile 
aydınlığa açılan tüm pencereleri açınız! 

• Bina girişindeki ana doğal gaz giriş vanasını 
kapatınız! 

• Sigara içmeyiniz. Çakmak kullanmayınız, kibrit 
ve ateş yakmayınız! 

• Elektrikli cihazları çalıştırmayınız. Çalışır 
durumda olanları kapatmayınız! 

• Elektrik düğmelerini ve kapı zillerini 
kullanmayınız! 

• Asansör vb. makinaları/cihazları çalıştırmayınız! 
• Gaz kaçağının olduğu binada telefonları 

kullanmayınız! 
• 187 Doğal gaz acil hattını hemen arayınız! 
• Apartman yöneticisine haber veriniz! 

4.3.3 Bina Dışında Doğal Gaz Kokusu Alındığında 
Yapılması Gerekenler 

Bina dışında gaz kokusu algılandığında yapılması 
gerekenler aşağıdaki gibi özetlenebilir [4]. 

• 187 Doğal gaz acil hattını hemen arayınız! 
• Gaz kokusunun kaynağına yakın insanları 

uyarınız! 
• Aşırı bir gaz kaçağı varsa o bölgenin elektriğini 

kestiriniz! 
• Bölgenin kordon altına alınmasını ve trafiğin 

durdurularak güvenlik önlemi alınmasını 
sağlayınız! 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Geriye dönük kontrollerin sonuçlarının iyi analiz 
edilmesi sağlanmalı ve tespit edilen aksaklıklar tam 
olarak giderilinceye kadar dosya arşive 
kaldırılmamalıdır. Eksikler düzeltilmez ise gaz kesme 
işlemi yapılıp konunun ciddiyeti aboneye 
hissettirilmelidir. 

CO zehirlenmelerine yol açan ve işlevini tam olarak 
yerine getiremeyen bacaları kullanan bacalı cihazlar 
yerine, hava-atık gaz baca sistemini kullanan 
hermetik kombiler kullanılabilir. İşlevini tam olarak 
yerine getiremeyen bu bacaların içlerine çelik veya 
emaye bir baca geçirilmesi zorunlu hale 
getirilmelidir. 
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Daire içinde gaz sızıntılarının çoğunun meydana 
geldiği evsel ocakların da yakıcı cihazlar gibi 
standardı olmalı ve vize uygulamasına geçilmelidir. 
Bunun sonucu olarak, gaz açma aşamasında 
standardı/vizesi olmayan ocaklara gaz 
verilmemelidir. Herhangi bir sebeple ocak alevinin 
tamamen sönmesi durumunda devreye giren ve gaz 
akışını durduran sistem ocaklarda da zorunlu hale 
getirilmelidir. Yine ocak bağlantı borularının 
(flexlerinin) makaronlu olması, meydana gelebilecek 
ark ve yanma riskini azaltacaktır. 
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