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Doğa Dostu Yakıt  
Çevre kirliğini önlemek için çevreci yakıt doğalgazın kullanımını arttırmak için 
çalıştıklarını belirten AKSA Doğalgaz Dağıtım Şirketi Bölge Müdürü Murat Ceran 
vatandaşların da duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti. 
Çevre kirliğini önlemek için çevreci yakıt doğalgazın kullanımını arttırmak için çalıştıklarını belirten 
AKSA Doğalgaz Dağıtım Şirketi Bölge Müdürü Murat Ceran vatandaşların da duyarlı olmaları 
gerektiğini ifade etti.  
  
2007 yılının Kasım ayından itibaren Afyon’da doğalgaz kullanılmaya başlandığını ifade eden AKSA 
Doğalgaz Dağıtım Şirketi Bölge Müdürü Murat Ceran, o tarihten itibaren Afyon’a toplamda 500 
kilometreye yakın bir altyapı çalışması yapıldığını, bunun 44 kilometresinin çelik hat, 346 
kilometresinin dağıtım hattı, 163 kilometresinin ise servis hattı olduğunu belirtti. Afyon merkezinde sit 
alanı olan yerlerde çalışma yapılmasının oldukça güç olduğundan bahseden Ceran, bu alanların 
dışında iki mahalle hariç Afyon’un çoğu kısmına doğalgaz ulaştırdıklarını kaydetti. 
  
“Çorbada tuzumuz olsun: abone bedeli 10 taksit” 
  
Geçtiğimiz hafta valilik ve belediye katkılarıyla yapılan çevre toplantılarına değinen Bölge Müdürü 
Ceran, hava temizliği konusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Ceran: “Geçen 
haftalarda belediye ve valilik tarafından çevre ve hava kirliliği ile ilgili toplantılar yapıldı. O toplantılarda 
da gündeme geldi; şehre katı yakıtların girişinin kontrolü, yakma saatlerinin kontrolü, baca gazları 
kontrolü şeklinde uygulamaların yapılacağı. Hava kirliliğini önleme kampanyalarına destek açısından, 
Afyongaz genel müdürlerimizle yaptığımız istişare toplantılarında ‘Nasıl bir katkı sağlayabiliriz?’ diye 
düşündük ve yılsonuna kadar abone olacak vatandaşlarımızdan aldığımız abone bedelini kredi 
kartlarına 10 taksit uygulamasına karar verdik. Bunu da vatandaşlarımıza duyurmaya başladık. Sayın 
Valimize ve Belediye Başkanımız’a da bilgilendirmesini yaptık” dedi. 
  
Doğalgaz zehirlemez 
  
Doğalgaz zehirlenmesi olarak bilinen zehirlenmenin aslında doğalgazdan olmadığını, doğalgazın 
insanı zehirlemeyeceğini ifade eden Ceran, ‘doğalgaz zehirlenmesi’ kavramının yanlış olduğunu, 
zehirleyen gazın karbonmonoksit olan yanmış baca gazı olduğunu ifade ederek; “Soğuk kış günlerinde 
doğalgaz kullanan vatandaşlarımıza güvenlik önlemlerinden bahsetmek istiyorum. Televizyonlarda ve 
internette izliyoruz ‘doğalgaz zehirlenmesi’ tabirinin yanlış bir tabir olduğunu belirtmek istiyorum. 
Doğalgaz kesinlikle zehirlemez. haberlerde bahsedilen zehirlenmeler; baca gazından kaynaklanan 
zehirlenmelerdir. Baca gazı bildiğiniz gibi tüm yakıtların yanması sonucu oluşan atık gazlardır. Bu 
tabiri düzeltmeliyiz önce. Afyon’da doğalgazla çalışan cihazlarımızda genelde hermetik cihazlardır. 



Bacalı cihazlara göre daha güvenli, daha emniyetlidir. Ama bu cihazlarında bakımlarının yapılması 
gereklidir. Vatandaşlarımız Daire içinde gaz kokusu duyduklarında 187 hattını 7 gün 24 saat ücretsiz 
arayabilirler” ifadelerini kaydetti. 

 


