soba ve ﬂofben zehirlenmelerine dikkat

SOBA VE ﬁOFBEN KULLANIMINDA
D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR
Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her y›l yüzlerce insan›m›z sobalar, ﬂofbenler ve kombilerden dolay› karbon
monoksit zehirlenmesine maruz kalmaktad›r.
Sobada eksik yanma sonucu oluﬂan karbonmonoksit gibi
zararl› gazlar›n oda içine s›zmas› sonucu karbonmonoksit
zehirlenmeleri meydana gelmektedir. Karbonmonoksit
kandaki hemoglobinle birleﬂerek baﬂ a¤r›s›, baﬂ dönmesi
ve halsizlikle baﬂlayan zehirlenmelere neden oldu¤undan,
bu durumda hemen kap› ve pencereler aç›larak ortama taze hava girmesi sa¤lanmal›d›r. Özellikle soban›n kurulu oldu¤u odada yat›ld›¤› zaman uyku esnas›nda halsizlik, baﬂ
dönmesi ve baﬂ a¤r›s› hissedilemedi¤i için daha fazla ölüm
olay› gerçekleﬂmektedir. Soba ve ﬂofben zehirlenmelerine
maruz kalmamak için aﬂa¤›daki hususlara dikkat etmek
gerekmektedir.
KÖMÜRLÜ SOBALARDA D‹KKAT
ED‹LECEK HUSUSLAR
• Soba tutuﬂturulurken yak›t›n üstten
yanmas› sa¤lanmal›d›r, böylece soba
içinde ortaya ç›kan zehirli gazlar yanarak sobay› terk ederler.
• Soba aﬂ›r› doldurulmamal›d›r, aﬂ›r›
doldurulan soban›n duman yolu daral›r ve soba içinde düzensiz ›s› da¤›l›m› olaca¤›ndan baca çekiﬂi zay›flar.
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• Kömürü tutuﬂturmak için üzerine az miktarda ka¤›t yada karton ve bunlar›n üzerine de kolay yanan ç›ra ve
odun konulmal›d›r.

odas›na geçmesini engeller. Izgara üzerinde curuf olup
olmad›¤› kontrol edilmeli ve varsa bir maﬂa ile temizlenmelidir.

• Sönmekte olan sobaya asla tutuﬂmas› güç yak›tlar konulmamal›, konulacak yak›t iyi olsa bile yavaﬂ yavaﬂ ilave edilmelidir.

c) Ayr›ca soban›n iç duvarlar›na yap›ﬂan cüruflar varsa
bunlar da zaman zaman temizlenmelidir.

• Soba yak›tla beslenirken, yeni at›lan yak›t›n üzerine kor
halindeki yak›ttan bir miktar konulmas› sobadaki yak›t›n
sürekli olarak üstten yanmas›n› sa¤lar
• Kesinlikle sobal› odada yat›lmamal›d›r. Zorunlu hallerde
soban›n söndü¤ünden emin olunarak sobal› odada yat›labilir.
• Lodoslu havalarda kesinlikle soba yak›lmamal›d›r. Soba
zehirlenmelerin büyük ço¤unlu¤u lodoslu havalarda yak›lan sobalardan kaynaklanmaktad›r
SOBALARIN TEM‹ZL‹K VE BAKIMI
Sobalar›n düzenli olarak temizlenmesi ve bak›m› bir yandan yak›t›n daha verimli yanmas›na (yak›t tasarrufuna)
öte yandan da çevreye zarar veren emisyonlar›n azalmas›na neden olur. Bundan dolay› sobalar›n temizlik ve bak›m›na özen gösterilmelidir.
a) Soban›n her yan›ﬂtan önce külü, kül silkme kolu kullan›larak, kül kutusuna toplanmal› ve d›ﬂar› al›nmal›d›r.
b) Izgara üzerinde biriken cüruflar ›zgaray› t›kar ve böylece yanma için gerekli olan havan›n ›zgaradan yanma

d) Soba mutlaka standartlara uygun yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
(TSE belgeli olmal›d›r)
SOBANIN MONTAJINDA VE
KULLANIMINDA NELERE D‹KKAT ED‹LMEL‹D‹R
• Soba, kapasitesine uyan yeterli hacimde bir yere konmal›d›r.
• Soba s›caktan etkilenmeyen, yanmaz bir levha ya da
tercihen mermer üzerine yerleﬂtirilmelidir.
• Soban›n ›s›s›ndan iyi yararlanabilmek için duvara çok
yak›n olmamal›d›r. Soba ile en yak›n duvar aras›ndaki
aç›kl›k en az 50 cm olmal›d›r.
• Soba borular› mümkün oldu¤unca k›sa ve düﬂey do¤rultuda olmal›, yatay borular bacaya hafif bir e¤imle döﬂenmelidir. Uzun yatay borular›n kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r. Borular›n yatay mesafesi en fazla 2 m olmal›d›r.
En fazla 2 adet dirsek kullan›lmal›d›r.
• Soba borular›n›n birbiriyle birleﬂtirilmesinde hava ve baca gaz› s›zd›rmazl›¤› sa¤lanmal›d›r.
• Soban›n bulundu¤u yer sürekli havaland›r›lmal›d›r.
• Soba kesinlikle yatak odalar› ve banyoya konulmamal›d›r.
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KÖMÜR ALIMINDA
D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR

• Tüketicinin Uyaca¤› Kurallar

Her sezon, Mahalli Çevre Kurulunca uygun kömür özellikleri ve tüketicilerin uymas› gereken kurallar belirlenmektedir.
25.04.2005 tarihinde ‹stanbul Valili¤i ‹l Mahalli Çevre Kurulunca al›nan kararlara göre kömürlerin özellikleri Tablo
1’deki gibidir.
• Genel Kurallar
YerliÜretim
ÜretimLinyit
Linyit ve
ve Taﬂ
Taﬂ Kömürlerinin
Kömürlerinin Özellikleri
Yerli
Özellikleri

Özellik

S›n›r de¤er

Toplam Rutubet

%20 (max)

Kül (kuru bazda)

%15 (max)

Toplam Kükürt (kuru bazda)

%1.6 (max)

Yanabilir Kükürt (kuru bazda)

%1.3 (max)

Alt Is›l De¤er (kuru bazda)

4000 Kcal/Kg

‹thal‹thal
Linyit
ve Taﬂ
Özellikleri
Linyit
ve Kömürlerinin
Taﬂ Kömürlerinin
Özellikleri
Özellik

S›n›r de¤er

Toplam Rutubet

%10 (max)

Kül (kuru bazda)

%14 (max)

Toplam Kükürt (kuru bazda)

%0.9 (max)

Uçucu madde (kuru bazda)

%15 - 26 (max)

Alt Is›l De¤er (kuru bazda)

5500 Kcal/Kg

Tablo 1: ‹stanbul il s›n›rlar›nda sat›ﬂa sunulacak
kömürlerin özellikleri
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1- Tüketiciler, kömürlerini izin belgeli firmalardan almakla yükümlüdürler.
2- Tüketiciler, sat›c›lardan fatura, menﬂei
denetim belgesi almak ve denetleme
s›ras›nda bunlar› ibraz etmekle yükümlüdürler.
3- Tüketiciler, sat›n ald›klar› kömürlerin
soba veya kaloriferlerde verimli yak›lmas›na iliﬂkin bilgileri içeren yakma k›lavuzunu, sat›c›lardan talep edeceklerdir. Yakma k›lavuzu, iﬂyeri ve konutlar›n kalorifer dairelerinde muhafaza edilecektir.
4- ‹ﬂyerleri ve konutlarda Ateﬂçi veya Kazanc› belgesi olmayan kaloriferci çal›ﬂt›r›lmayacakt›r. Aksi halde, iﬂyeri
sahibi ve yöneticiler hakk›nda yasal iﬂlem yap›lacakt›r.
5- Yap›lacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen,
‹l Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip
olmayan kömür kullanan tüketicilere Çevre Kanununun
kirletme yasa¤›na iliﬂkin 8. maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezas› uygulanacak ve kömüre el konacakt›r.
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Konutlarda Kullan›lan Çeﬂitli Yak›tlar›n
Maliyet S›ralamas›
Yak›t

Alt Is›
De¤eri

Birim Fiyat›

YTL/1000 kcal

Y›ll›k Fiyat
Art›ﬂ›

Ucuzluk
S›ralamas›

8250 kcal/m3

0,470579 YTL/m3

0,0613

34%

1

0,045901

%21

‹thal Sibirya Linyit Kömür

7000

kcal/m3

0,280000 YTL/kg

0,0615

0%

2

0,061538

%21

Soma Kömürü

5500 kcal/m3

0,21000 YTL/kg

0,0636

-5%

3

0,066667

%22

Fuel-Oil No:4 Kalorifer Yak›t› 9700 kcal/m3

1,320000 YTL/kg

0,1701

40%

4

0,121134

%58
%64

Do¤al Gaz Konut

13 Eylül 2004
En Pahal›ya
tarihindeki Fiyatlarla Göre Oran
YTL/1000 kcal

Elektrik Konut

860 kWh

0,158344 YTL/kwh

0,1860

0%

5

0,185981

LPG 12 kg-Tüp

11000 kcal/kg

2,333300 YTL/kg

0,2357

19%

6

0,197811

%81

Motorin

10200 kcal/kg

2,500000 YTL/kg

0,2918

31%

7

0,223482

%100

Not: Birim fiyatlara %18 KDV, elektri¤e art› %5 belediye vergisi eklenmiﬂtir.

Tablo 2: Veriler 05.09.2005 tarihinde ‹stanbul’da belirlenen
fiyatlardan al›nm›ﬂt›r

Yanma olay›:
Yak›tlar›n yanmalar› esnas›nda ç›kard›klar› alev
renklerine bakarak yanman›n tam veya eksik oldu¤u
anlaﬂ›labilir.
Mavi alev: Tam yanma,
Portakal alev: Eksik yanma
Sar› alev: Bu renkteki yanmada yak›t yak›lmamal›d›r.

KARBONMONOKS‹T ZEH‹RLENMELER‹:
Karbonmonoksit zehirlenmelerinin belirtileri yorgunluk, baﬂ a¤r›s›, baﬂ dönmesi ve halsizlikle baﬂlar.
Uyku hali, bunalt›, kusma, görme bulan›kl›¤› ve huzursuzluk oluﬂur. Bu belirtilerin bir veya birkaç›n›n
hissedilmesi halinde mutlaka kap› ve pencereler aç›lmal›d›r.
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Zehirlenmenin Aﬂamalar› ve Belirtileri
* Birinci aﬂamada, kiﬂide hafif huzursuzluk, durgunluk ve
uyuklama hissedilir. Biraz daha fazla karbonmonoksit
solunursa rehavet çöker ve uyuklama iste¤i artar.
* ‹kinci aﬂamada, titreme, adale kas›lmas›, diﬂ g›c›rdamas› çene titremesi olur, vücut ›s›s› yükselir ve gözler donuklaﬂmaya baﬂlar
* Üçüncü aﬂamada ise solunum ve kalp at›ﬂlar› yavaﬂlar.
Vücut ›s›s› düﬂer ve ölüm gerçekleﬂir.
* Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu meydana gelen
ölümlerde dudaklar rujla boyanm›ﬂ gibi k›zar›r. Yüz tebessüm eder bir hal al›r. Deri kiraz k›rm›z›s› renge
dönüﬂür.
BACALARDA D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR

1- Pencere veya duvar delinerek yap›lan bacalar
(Yanl›ﬂ)
(Do¤ru)
ﬁekil 1: Bu tür bacalar çabuk so¤udu¤u için yal›t›lmas› gerekir. Aksi halde so¤uyan baca gaz› içindeki su
buhar› yo¤unlaﬂ›r ve baca
çekiﬂi azal›r. Yükselmesi
zorlaﬂan bacadaki gazlar
soba ve boru çevresindeki
çatlak, delik gibi boﬂluklardan odaya s›zar. Odaya s›zan baca gaz› içindeki karbon monoksit zehirlenmelere neden olur. Böyle bacalarda daha fazla kurum ve
katran oluﬂur, bu da bacan›n t›kanmas›na yol açar. Bacas› temizlenmeyen sobalarda verimli yanma olmaz ve daha fazla yak›t tüketilir.Baca gazlar›n›n so¤umas›n› azaltmak, baca tepmesini önlemek ve hava ﬂartlar›n›n etkisini azaltmak için bacalar yal›t›lmal› veya duvar et kal›nl›¤› en az 10 cm. olmal›d›r.
7
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2- Etkili baca yüksekli¤i ve baca baﬂl›¤›
(Yanl›ﬂ)

3- Yüksek engellerin baca üzerine etkisi

(Do¤ru)

ﬁekil 3: Binan›n çevresinde yüksek yap›lar veya a¤aç gibi engeller mevcutsa
rüzgarl› havalarda hava ak›ﬂ› yüksekten alça¤a do¤ru olaca¤›ndan böyle
durumlarda s›k s›k baca tepmesi meydana gelir, bu da soba zehirlenmelerine
neden olur. Bunun önüne geçebilmek için bina bacas› ile yüksek engel
aras›ndaki mesafe en az 6 m olmal›d›r.

ﬁekil 2: Yang›n emniyeti için bacalar çat›n›n mahyas›ndan en az 50 cm. yükseklikte olmal›d›r. Sobalarda verimli bir yanma için etkili baca yüksekli¤i yeterli olmal›d›r. Baca yüksekli¤i yeterli de¤ilse, yanma verimli olmaz. Bu tür sobalarda s›k aral›klarla baca gaz› tepmesi olur. ‹deal yanma için etkili baca yüksekli¤i en az 3.5 metre, en fazla 5 metre olmal›d›r. Uzun bacal› binalarda, yo¤uﬂmay› önlemek için baca malzemesi olarak taﬂ, tu¤la veya paslanmaz çelik
kullan›lmas› uygundur. Bacalarda, ya¤mur sular›, kuﬂlar, a¤aç yapraklar› vb
maddelerin girmesini engellemek için mutlaka baﬂl›k kullan›lmal›d›r.

2005Üretim
OCAK-HAZ‹RAN
YANGIN SEBEPLER‹
Yerli
Linyit ve DÖNEM‹
Taﬂ Kömürlerinin
Özellikleri
YANGIN SEBEPLER‹
YANGIN SAYISI %
S‹GARA
2462
34
ELK. KONTA⁄I
1704
24
BACALAR
811
11
KIVILCIM SIÇRAMASI
345
5
ÇOCUKLARIN ATEﬁLE OYNAMASI
303
4
LPG PARLAMASI
172
2
ÜTÜ OCAK ELT. ALET.
233
3,2
KASIT (SEBEB‹ MEÇHUL)
203
3
FUEL - O‹L, BENZ‹N PARLAMASI
33
0.4
DO⁄ALGAZ
39
0.5
PATLAMA
10
0.1
K‹MYASAL MADDE TUTUﬁMASI
51
0.8
D‹⁄ER
858
12
TOPLAM
7224
100
Tablo 3: Yang›nlarla ilgili tablo
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Tablodan anlaﬂ›ld›¤› gibi tekni¤e uygun olmayan, temizli¤i
ve bak›m› yap›lmayan bacalar, soba ve ﬂofben zehirlenmelerinin yan›nda yang›nlara da neden olmaktad›r. Binalar›n
yang›ndan korunmas› hakk›nda yönetmelik hükümlerine
göre odun, kömür gibi yüksek oranda is b›rakan yak›t kullan›ld›¤› takdirde bacalar 2 ayda bir, di¤er yak›tlar (s›v› ve
gaz gibi) kullan›ld›¤› takdirde bacalar 3 ayda bir temizlenmelidir. Bacalar›n temizli¤i mahalli itfaiye teﬂkilat› taraf›ndan yap›lmaktad›r. Yönetmelik özel firmalara da itfaiyeden
izin almak kayd› ile baca temizli¤i yapabilme imkan› getirmiﬂtir.
Basit baca çekiﬂi deneyi:

soba ve ﬂofben zehirlenmelerine dikkat

sa¤lanmal›d›r. Mümkünse ﬂofben banyo d›ﬂ›na kurulmal›d›r. ﬁofbenin montaj›, mutlaka yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Borunun ucu karﬂ› duvara dayanmamal›d›r

Baca

Baca
%3

At›k Gaz Ç›k›ﬂ
Borusu
2x90° dirsek
veya
1x90°+2x135° dirsek

At›k Gaz Ç›k›ﬂ Borusu
1x90° dirsek
veya
2x135° dirsek

ﬁofben
(a)

ﬁofben
(b)

ﬁekil 4: ﬁofben baca ba¤lant› detay›

ﬁOFBEN KULLANIMINDA
D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR
ﬁofben mutlaka bacaya ba¤lanmal›, baca ba¤lant›s› olmayan ﬂofben asla çal›ﬂt›r›lmamal›d›r. ﬁofben zehirlenmeleri
genellikle gaz kaçaklar›ndan de¤il, yeterli havaland›rma
yap›lmayan yerlerde, oksijen oran›n›n düﬂmesi sonucunda
ve karbonmonoksit oran›n›n yükselmesiyle gerçekleﬂti¤i
için ﬂofbenin kullan›ld›¤› yere sürekli temiz hava girmesi
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ﬁofben bacas› mümkünse müstakil baca olmal›d›r. E¤er
ﬂönt baca kullan›lacaksa, mutlaka standartlara uygun olmal›d›r. Kesinlikle tek kolonlu bacaya birden fazla ba¤lant›
yap›lmamal›d›r. Bacayla duvar aras›nda tam bir s›zd›rmazl›k olmal›d›r. Cihazlar›n at›k gazlar›n› bacaya ileten borular,
cihaz›n davlunbaz üzerinden en az 40 cm dik olarak
yükselmeli, daha sonra dirsek konmal›d›r. ﬁofben borusu
yatay mesafesi ﬁekil 4(a) için en fazla 1.9 m, ﬁekil 4(b)
için en fazla 1.3 m olmal›d›r ve baca ba¤lant›s› %3 yüksekelen e¤imle yap›lmal›d›r. At›k gaz ç›k›ﬂ borusu baca kesitini daratmayacak ﬂekilde bacaya ba¤lanmal›d›r. At›k gaz
ç›k›ﬂ borular›, merdiven sahanl›¤›ndan, bina giriﬂlerinden,
havaland›rma boﬂluklar›ndan, çat› aras›ndan, yatak
odalar›ndan, banyo ve tuvaletlerden geçirilmemelidir.
11
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ﬁofbenin monte edilece¤i mekan yeterli büyüklükte olmal›d›r. ﬁofben mümkünse banyo yerine balkona veya baﬂka
bir mekana tak›lmal›d›r. Hermetik bacal› sistemlerde baca
iç içe borulardan oluﬂur. Borulardan biri cihaz›n yanma için
gerekli taze hava ihtiyac›n›, di¤eri yanm›ﬂ gazlar›n atmosfere at›lmas›n› sa¤lar. Bu tür cihazlar kullan›ld›¤›nda ortamdaki oksijeni tüketmedikleri için daha sa¤l›kl› bir ›s›nma söz
konusu olacakt›r. E¤er bacal› uygulamalar yap›lacaksa cihaz için gerekli olan yanma havas›n›n temini için mutlaka
havaland›rmalar yap›lmal›d›r. Cihaz›m›z hermetik bile olsa
banyo kap›s›na havaland›rma menfezleri yap›lmal›d›r.

Hermetik Tip Kombiler

ﬁofbende gaz kaça¤› hissedildi¤inde; öncelikle gaz vanas›
ve tüp dedantörü kapat›lmal›, elektrik dü¤meleri aç›l›p kapat›lmamal›, kibrit çakmak gibi alev ve k›v›lc›m ç›kartabilecek hiçbir iﬂlem yap›lmamal›, karﬂ›l›kl› pencereler aç›larak
ortam havaland›r›lmal›, gaz ﬂirketi yetkilisi veya ﬂofben
servisi h›zla aranmal›d›r.

Yanma odas› bulunduklar› ortama aç›k olan ve bulundu¤u
ortam›n havas›n› kullanan baca ba¤lant›s› bulunan cihazlar
bacal› kombi olarak adland›r›l›rlar. Mutlaka çekiﬂi iyi ve
müstakil bir bacaya ba¤lanmal› ve bulundu¤u ortam hava3
land›r›lmal›d›r. Banyolar ve hacmi 8m ’ten az olan yerlere
konmas› uygun de¤ildir.
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Aç›k yanma odas› bulunmayan kombilerdir. Hermetik cihazlar bacaya ihtiyaç göstermezler. Yanma odalar› kapal›
hücre biçiminde olup, do¤algaz için gerekli olan yanma
havas›n› bir fan yard›m› ile d›ﬂar›dan al›rken, yanma sonucu oluﬂan at›k gazlar› ayn› ﬂekilde d›ﬂ ortama atarlar. Hermetik cihazlar bir hava ak›m borusu ile d›ﬂ ortama ba¤lanmak zorundad›r.
Bacal› Tip Kombiler

KOMB‹ NED‹R?

Kombi Al›rken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kombiler ﬂofbenlerdeki gibi bir boru
demetinden akan suyun ›s›t›lmas›
prensibine dayanmakta olup, çok
az yer kaplarlar. S›cak su temini cihaz içindeki boyler veya ani su ›s›t›c›s› ile sa¤lan›r. Pilot alevli ve elektronik ateﬂlemeli tipleri vard›r. Kombi cihazlar›n› yanma havas›n›n temini ile baca gazlar›n›n d›ﬂar›ya at›l›ﬂ ﬂekillerine göre s›n›fland›rmak
mümkündür. Buna göre;

• Tüm firmalardan ayr›nt›l› bilgi al›n›z.
• TSE, ISO standartlar›na sahip olup olmad›¤›na ve CE
iﬂareti bulunmas›na dikkat ediniz.
• Sat›ﬂ sonras› hizmetlerini inceleyiniz.
• Cihazlar için verilen garanti ﬂartlar›n› sorunuz.
• Yanma ve yak›t tasarruf sistemlerini k›yaslay›n›z.
• Cihaz› çal›ﬂ›r vaziyette görmeye gayret ediniz.
• Firma yetkili bayilerine, ücretsiz keﬂifle dairenizi inceletip cihaz tipini belirleyiniz.
• Cihaz›n›z› yetkili servislere monte ettiriniz.
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DO⁄ALGAZ SOBASI NED‹R?
•
Do¤algaz sobalar›, atmosferik brülörlü, yak›t olarak do¤algaz kullanan ucuz ve yüksek
verimli ›s›nma ayg›tlar›d›r.
•
Bacal› sobalar, yanma için
gerekli olan oksijeni bulundu¤u
yerden alan ve mutlaka bacaya
ba¤lanmas› gereken ayg›tlard›r.
•
Hermetik sobalar ise mekan k›s›tlamas› olmaks›z›n d›ﬂ
atmosfere bakan herhangi bir
duvara monte edilebilirler. Özel
bacalar› sayesinde yanma havas›n› d›ﬂar›dan al›p baca
gazlar›n› da d›ﬂar›ya verirler.
DO⁄ALGAZ KULLANIMINDA EMN‹YET
Do¤algaz›n Özellikleri
• Do¤algaz renksizdir. Bu yüzden gözle fark edilmez.
• Do¤algaz kokusuz bir gazd›r. Ancak içerisine kat›lan kokular yard›m›yla gaz›n farkedilmesi olanakl›d›r.
• Yap›s›ndan ötürü havayla kolayca bir kar›ﬂ›m oluﬂturabilir. Bu nedenle, özellikle kapal› alanlarda oluﬂan gaz kaçaklar› ciddi bir tehlike yaratabilir.
• Do¤algaz›n yanabilmesi için, ortamda yeterli miktarda hava ve do¤algaz kar›ﬂ›m› olmas› gerekir. Kar›ﬂ›m oran› bu
oran›n alt›nda ya da üstünde kal›rsa, do¤algaz yanmaz.
14

• Do¤algaz, kapal› bir hacimde hava ile %5-%15 oran›nda kar›ﬂt›¤› zaman patlay›c› bir hal al›r.
Do¤algaz kullan›m›nda dikkat edilmesi gereken
emniyet kurallar›:
a) Do¤algaz tesisat› yap›lmadan önce, yetkili firmaya proje
haz›rlat›lmal›d›r.
b) Bu projeyi yetkili kurumun (‹stanbul'da ‹GDAﬁ) onaylamas› zorunludur.
c) Do¤algaz tesisat›n›n montaj› bu konuda uzman kiﬂilere
yapt›r›lmal›d›r.
d) Do¤algaz tesisat›, montajdan sonra, yetkili kurumun
(‹stanbul'da ‹GDAﬁ) mühendisleri taraf›ndan kontrol
edilir.
e) Do¤algaz cihazlar›n› iﬂletmeye almak için yetkili servisler ça¤r›lmal›d›r. Cihazlar›n iﬂletme talimatlar› dikkatle okunmal› ve talimatlar›n d›ﬂ›na ç›k›lmamal›d›r.
f) Do¤algaz cihazlar›nda ola¤and›ﬂ› bir durum gözlendi¤inde mutlaka yetkili servislerden yard›m istenmelidir. Konunun uzman› olmayan kiﬂilerin müdahalesi istenmemelidir.
g) Kullan›lmayan do¤algaz cihazlar›n›n giriﬂlerinde bulunan
gaz vanalar› daima kapal› tutulmal›d›r.
GAZ KAÇAKLARINDA NE YAPAB‹L‹R‹Z?
Do¤algaz kokusuz bir gazd›r. Herhangi bir kaça¤›n oldu¤unu farkedebilmemiz için, gaz›n içerisine çürük sar›msak
kokusu veren bir madde kat›lm›ﬂt›r. Bu kokuyu duydu¤unuzda yapabilecekleriniz ﬂunlard›r:
15
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• Hemen, bütün do¤algaz cihazlar›n›z›n pilot alevlerini
söndürün ve vanalar›n› kapat›n!
• Hemen, bütün pencereleri aç›n!
• Hemen, sayaç giriﬂindeki kapatma vanas›n› veya ana
kapatma vanas›n› kapat›n!
• Gaz kokusu duyulan odalarda elektrik dü¤melerine dokunmay›n!
• Kibrit veya çakmak yakmay›n!
• Hiçbir elektrik anahtar›n› kullanmay›n! Ne açmak, ne
kapatmak için!
• Elektrik zilini çalmay›n!
• Sigara içmeyin!
• Sayaç giriﬂ vanas›n› kapatt›ktan sonra, her bir cihaz›n
giriﬂindeki vanalar› kontrol edin, aç›k olanlar› kapat›n!
• Kendinizden baﬂka di¤er insanlara da gaz kokusu olup
olmad›¤›n› kontrol ettirin!
• Bütün vanalar kapal› oldu¤u halde gaz kokusunun kayna¤› bulunam›yorsa hemen 187'ye (‹stanbul'da) telefon edin!
•
Gaz kokusu, içine girilemeyen odadan geliyorsa hemen 187'ye telefon edin!
• Gaz ak›ﬂ›n›n bodrum kattan geldi¤i
tahmin ediliyorsa,
bodrum kat› iyice havaland›r›n, fakat içine girilmesi16

soba ve ﬂofben zehirlenmelerine dikkat

ne izin vermeyin. Bina veya konuttaki di¤er insanlara
haber verip boﬂalt›lmas›n› sa¤lay›n. Yetkililere hemen
haber verin ve gaz tesisat›ndaki ar›za ve hasarlar› kendiniz tamir etmeye çal›ﬂmay›n! Bunlar yaln›zca meslek
bilgisi olan yetkililer taraf›ndan yap›lmal›d›r!
• Unutmay›n do¤algaz havadan daha hafif bir gazd›r. Bu
yüzden tavanlara yak›n k›s›mlarda daha çok toplanacakt›r. E¤er mümkünse kapal› olan alanlarda havan›n
hareketi ve ak›ﬂ› sa¤lanmal›d›r.
EKONOM‹K GAZ KULLANIMI ‹Ç‹N ÖNER‹LER
En ucuz yak›t, tasarruf ilkelerine uyularak tüketilendir. Do¤algaz, di¤er enerji kaynaklar›na k›yasla, pahal› olmayan
bir yak›tt›r. Ak›lc› bir tüketim politikas›yla, do¤algaz› çok
daha ucuz ve ekonomik tüketebiliriz.
‹ﬂte size, enerji tasarrufu sa¤layacak birkaç alt›n kural:
Çat› Yal›t›m›:
Uygun bir yal›t›m malzemesi ile çat›n›z› en az 10 cm kal›nl›kta yal›t›n›z. Bu iﬂlem için yapaca¤›n›z masraf, sa¤layaca¤›n›z yak›t tasarrufu ile en çok iki y›l içinde geri ödenecektir.
Duvar Yal›t›m›:
Bir mühendisin bilgisine baﬂvurarak duvarlara yal›t›m yapt›r›n›z. Masraf›n›z› 2 ile 5 y›l aras›nda geri alm›ﬂ olacaks›n›z.
Çift Cam:
Pencerelerinizde çift cam ya da çift pencere kullan›n›z.
Harcaman›z› 5 y›l içinde geri al›rs›n›z.
17
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Perdeler:
Radyatörlerinizin önüne ve üstüne eﬂya, mobilya, mermer
koymay›n›z. Perdelerinizin, radyatörlerin önünü ve üstünü
kapatmad›¤›na emin olunuz.
Is› Yans›t›c›lar›:
Radyatörlerinizin arka yüzüne bakan duvar›, ›s› yans›tma
özelli¤i olan, parlak, metal katk›l› malzemeyle kaplay›n›z.
Masraf›n›z› 2 ile 5 y›l içerisinde geri alabilirsiniz
Plastik - Ka¤›t ﬁeritler:
Pencerelerin ve d›ﬂa aç›lan kap›lar›n kenarlar›n› uygun bir
plastik - sünger malzeme ya da ka¤›t bantlarla kapat›n›z.
Oda s›cakl›klar›n› 1 °C düﬂürün!
Oturma odalar› için 22 °C, yatak odalar› için ise 20 °C s›cakl›k önerilir. Ancak siz, bu s›cakl›klar› 1 °C düﬂürerek
oturma odalar›nda 21 °C, yatak odalar›nda 19 °C'yi seçerseniz, toplam yak›t tüketiminiz %7 azalacakt›r.
1 °C'lik azalmay› sa¤lamak için, ›s›tma cihazlar›n›z›n termostatlar›ndan yararlanabilirsiniz. Ayr›ca radyatörlerinize
termostatik vana takarak da bunu sa¤layabilirsiniz.
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