SOBA FELAKETLERI YASANMASIN!
Bilgisizlik ve ihmal yüzünden Ulkemizde her yıl yüzlerce insanımız sobalar, sofbenler ve
kombilerden dolayı karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalmaktadır. Yasanan soba zehirlenmesi
olaylarının baslıca nedenleri; ucuz ve kalitesiz kömürün denetimsiz satılması ve kullanılması, teknige
uygun olmayan standart dısı soba, baca ve boruların kullanılması, bacaların temizliginin yapılmaması,
siddetli esen lodos rüzgarlarından önceden haber alınamaması ve hatalı soba kullanımıdır.
Kömürlü sobalar tutusturulurken yakıtın üstten yanması saglanmalıdır, böylece soba icinde
ortaya cıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler. Soba asırı doldurulmamalıdır, asırı doldurulan
sobanın duman yolu daralır ve soba icinde düzensiz ısı dagılımı olacagından baca cekisi zayıflar.
Kömürü tutusturmak icin üzerine az miktarda kagıt yada karton ve bunların üzerine de kolay yanan
cıra ve odun konulmalıdır. Sönmekte olan sobaya asla tutusması güc yakıtlar konulmamalıdır,
konulacak yakıt iyi olsa bile yavas yavas ilave edilmelidir. Yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt
konulmamalıdır. Soba yakıtla beslenirken, yeni atılan yakıtın üzerine kor halindeki yakıttan bir miktar
konulması sobadaki yakıtın sürekli olarak üstten yanmasını saglar.
Her sezon kömür alırken herhangi bir yasal sorunla karsılasmamak icin, Mahalli Cevre
Kurulunca alınan kararlara uyulmalıdır. 11.04.2004 tarihinde Istanbul Valiliginden yayınlanan
tebligde; kömürlerle ilgili degerler belirtilmistir. Tüm kullanıcılar, belirtilen degerlere uygun nitelikte
kömür satın almakla yükümlüdürler.
Bacalar cabuk sogudugu icin yalıtılması gerekir. Aksi halde soguyan baca gazı icindeki su
buharı yogunlasır ve baca cekisi azalır. Yükselmesi zorlasan bacadaki gazlar soba ve boru
cevresindeki catlak, delik gibi bosluklardan odaya sızar. Odaya sızan baca gazı icindeki karbon
monoksit zehirlenmelere neden olur. Böyle bacalarda daha fazla kurum ve katran olusur bu da bacanın
tıkanmasına yol acar. Bacası temizlenmeyen sobalarda verimli yanma olmaz ve daha fazla yakıt
tüketilir. Baca gazlarının sogumasını azaltmak, baca tepmesini önlemek ve hava sartlarının etkisini
azaltmak için bacalar yalıtılmalıdır. Pencere veya duvar delinerek yapılan bacada mutlaka delinen
kısımda sızdırmazlık saglanmalıdır. Bacalara, yagmur suları, kuslar, agac yaprakları vb maddelerin
girmesini engellemek için mutlaka baslık kullanılmalıdır.
Teknige uygun olmayan, temizligi ve bakımı yapılmayan bacalar soba ve sofben
zehirlenmelerinin yanında yangınlara da neden olmaktadır. Binaların yangından korunması hakkında
yönetmelik hükümlerine göre odun, kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde
bacalar 2 ayda bir, diger yakıtlar (sıvı ve gaz gibi) kullanıldığı takdirde bacalar 3 ayda bir
temizlenmelidir. Bacaların temizligi mahalli
itfaiye teskilatı tarafından yapılmaktadır.

KÖMÜRLÜ SOBALARDA DĐKKAT
EDĐLECEK HUSUSLAR
•

•

Soba tutuşturulurken yakıtın
üstten yanması saglanmalıdır,
böylece soba içinde ortaya cıkan
zehirli gazlar yanarak sobayı terk
ederler.
Soba asırı doldurulmamalıdır,
asırı doldurulan sobanın duman
yolu daralır ve soba icinde

düzensiz ısı dagılımı olacagından baca cekisi zayıflar.
• Kömürü tutusturmak icin üzerine az miktarda kağıt yada karton ve bunların üzerine de
kolay yanan çıra ve odun konulmalıdır.
• Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtların konulmaması, konulacak yakıt iyi
olsa bile yavas yavas ilave edilmelidir.
• Yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt konulmamalıdır.
• Soba yakıtla beslenirken, yeni atılan yakıtın üzerine kor halindeki yakıttan bir miktar
konulması sobadaki yakıtın sürekli olarak üstten yanmasını saglar
Resim 1: soba uygulama örneği
KÖMÜR ALIMINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Her sezon kömür alırken herhangi bir yasal sorunla karşılaşmamak için, Mahalli Cevre
Kurulunca alınan kararlara uyulmalıdır. Asagıda Đl Mahalli Cevre Kurulunca alınan karara
göre uygun kömür özellikleri ve tüketicilerin uyması gereken kurallar yer almaktadır.
11.04.2004 tarihinde Đstanbul Valiliginden yayınlanan tebligde;

•

A – Genel Kurallar
madde 1:
Yerli Üretim Linyit ve Tas Kömürlerinin Özellikleri
Özellik
Sınır değer
Toplam Rutubet
%21 (max)
Kül (kuru bazda)
%14 (max)
Toplam Kükürt (kuru bazda)
%1.5 (max)
Yanabilir Kükürt (kuru bazda)
%1.2 (max)
Üst Isıl Değer (kuru bazda)
5400 Kcal/Kg
Đthal Linyit ve Tas Kömürlerinin Özellikleri
Özellik
Sınır değer
Toplam Rutubet
%10 (max)
Kül (kuru bazda)
%14 (max)
Toplam Kükürt (kuru bazda)
%1 (max)
Uçucu madde (kuru bazda)
%15 - 24 (max)
Üst Isıl Değer (kuru bazda)
6400 Kcal/Kg
Tablo 1: Đstanbul il sınırlarında satışa sunulacak kömürlerin özellikleri

•

D – Tüketicinin Uyacagı Kurallar
1- Tüketiciler, kömürlerini izin belgeli firmalardan almakla yükümlüdürler.
2- Tüketiciler, satıcılardan fatura, menşe denetim belgesi almak ve denetleme
sırasında bunları ibraz etmekle yükümlüdürler.
3- Resmi kurum kuruluşlar, il ve ilce mutemetlerinden aldıkları kömürlerin
faturalarını veya faturaların onaylı örnegini, muhafaza etmek ve denetleme
sırasında istendiginde ibraz etmekle yükümlüdürler. Mutemetler dısındaki
pazarlamacılardan kömür satın alınması halinde, diger belgeler de muhafaza
edilecek ve istenildiginde ibraz edilecektir.

4- Tüketiciler, satın aldıkları kömürlerin soba veya kaloriferlerde verimli yakılmasına
iliskin bilgileri iceren yakma kılavuzunu, satıcılardan talep edeceklerdir. Yakma
kılavuzu, isyeri ve konutların kalorifer dairelerinde muhafaza edilecektir.
5- Đsyerleri ve konutlarda Atesci/Kazancı belgesi olmayan kaloriferci
calıstırılmayacaktır. Aksi halde, isyeri sahibi ve yöneticiler hakkında yasal islem
yapılacaktır.
6- Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Đl Mahalli Cevre
Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür kullanan tüketicilere Cevre
Kanununun kirletme yasagına iliskin 8. maddesine muhalefet nedeniyle idari para
cezası uygulanacak ve kömüre el konacaktır.
Yakıtlarla Ilgili Bazı Veriler
Yakıtın Cinsi
Isıl Değer
Fiyatı
TL / 1.000 kcal
Dogalgaz
8.250 kcal/m3
370.119 TL/m3
49.300
Linyit (yerli)
5.500 kcal/kg
220.000 TL/kg
66.667
Linyit (ithal)
6.000 kcal/kg
280.000 TL/kg
71.795
Fuel – Oil (no:4)
9.700 kcal/kg
987.000 TL/kg
125.620
Elektrik
860 kcal/kwh
158.344 TL/kwh
185.981
LPG (12 kg tüp)
11.000 kcal/kg
1.958.333 TL/kg
195.638
Tablo 2: veriler 18.10.2004 tarihinde belirlenmis olan fiyatlardan alınmıştır.

SOFBEN KULLANIMINDA DĐKKAT EDĐLECEK HUSUSLAR
Sofben mutlaka bacaya baglanmalı, baca baglantısı olmayan sofben asla calıstırılmamalıdır.
Sofben zehirlenmeleri genellikle gaz kacaklarından degil, yeterli havalandırma yapılmayan
yerlerde, oksijen oranının düsmesi sonucunda ve karbonmonoksit oranının yükselmesiyle
gerceklestigi icin sofbenin kullanıldıgı yere sürekli temiz hava girmesi saglanmalıdır.
Mümkünse sofben banyo dısına kurulmalıdır. Sofbenin montajı, mutlaka yetkili servis
tarafından yapılmalıdır.

müstakil baca baglantısı

sönt baca baglantısı

Şekil 1: Sofben baca baglantısı ve kapı menfez uygulaması

kapıya acılan menfezler

Sofben bacası mümkünse müstakil baca olmalıdır. Eğer sönt baca kullanılacaksa, dairemize
ait baca ana bacaya şekil 1’deki gibi üst kattaki baca seviyesinden baglanmalıdır ve bacamız
mutlaka standartlara uygun olmalıdır. Kesinlikle tek kolonlu bacaya birden fazla baglantı
yapılmamalıdır. Baca baglantısı şekil 1’deki gibi egimli olmalıdır. Bacayla duvar arasında tam
bir sızdırmazlık olmalıdır. Sofben borusu yatay mesafesi 2.5 m den az olmalıdır ve baca
baglantısı zemine göre %3 egimle yapılmalıdır. Sofben borusu dirsegi, sekilde görüldügü gibi
baglanmalıdır.

Şekil 2: Sofben uygulama örneği
Sofbenin monte edilecegi mekan yeterli büyüklükte olmalıdır. Sofben mümkünse banyo
yerine balkona veya baska bir mekana takılmalıdır. Hermetik bacalı sistemlerde baca ic ice
borulardan olusur. Borulardan biri cihazın yanma icin gerekli taze hava ihtiyacını, digeri
yanmıs gazların atmosfere atılmasını saglar. Bu tür cihazlar kullanıldıgında ortamdaki
oksijeni tüketmedikleri icin daha saglıklı bir ısınma söz konusu olacaktır. Eger bacalı
uygulamalar yapılacaksa cihaz icin gerekli olan yanma havasının temini icin mutlaka sekilde
belirtilen havalandırmalar yapılmalıdır. Cihazımız hermetik olsa dahi sekildeki gibi banyo
kapısı havalandırma menfezleri teknik olarak gereklidir.

Sofbende gaz kacagı hissedildiginde; öncelikle gaz vanası ve tüp dedantörü kapatılmalı,
elektrik dügmeleri acılıp kapatılmamalı, kibrit cakmak gibi alev ve kıvılcım cıkartabilecek
hicbir islem yapılmamalı, karsılıklı pencereler acılarak ortam havalandırılmalı, gaz sirketi
yetkilisi veya sofben servisi hızla aranmalıdır.

BACALARDA DĐKKAT EDĐLECEK HUSUSLAR
1- 1- 1- 1- Pencere veya duvar delinerek yapılan bacalar

Şekil 2. Bu tür bacalar çabuk sogudugu için yalıtılması gerekir. Aksi halde soguyan baca gazı
icindeki su buharı yogunlasır ve baca cekisi azalır. Yükselmesi zorlasan bacadaki gazlar soba
ve boru cevresindeki catlak, delik gibi bosluklardan odaya sızar. Odaya sızan baca gazı
icindeki karbon monoksit zehirlenmelere neden olur. Böyle bacalarda daha fazla kurum ve
katran olusur bu da bacanın tıkanmasına yol acar. Bacası temizlenmeyen sobalarda verimli
yanma olmaz ve daha fazla yakıt tüketilir. Baca gazlarının sogumasını azaltmak, baca
tepmesini önlemek ve hava sartlarının etkisini azaltmak icin bacalar yalıtılmalı veya duvar et
kalınlıgı en az 10 cm. olmalıdır. Pencere veya duvar delinerek yapılan bacada mutlaka delinen
kısımda sızdırmazlık saglanmalıdır.

2- Etkili baca yüksekligi ve baca baslıgı

Şekil 3. Yangın emniyeti icin bacalar catının mahyasından en az 50-80 cm. yükseklikte
olmalıdır. Sobalarda verimli bir yanma icin etkili baca yüksekligi yeterli olmalıdır. Baca
yüksekligi yeterli degilse, yanma verimli olmaz. Bu tür sobalarda sık aralıklarla baca gazı
tepmesi olur. Đdeal yanma icin etkili baca yüksekligi en az 3.5 metre, en fazla 5 metre
olmalıdır. Uzun bacalı binalarda, yoguşmayı önlemek için baca malzemesi olarak tas, tugla
veya paslanmaz celik kullanılması uygundur. Bacalara, yagmur suları, kuslar, agac yaprakları
vb maddelerin girmesini engellemek icin mutlaka baslık kullanılmalıdır.
3- 3- 3- 3- Yüksek engellerin baca üzerine etkisi

Şekil 4. Binanın cevresinde yüksek yapılar veya agac gibi engeller mevcutsa rüzgarlı
havalarda hava akısı yüksekten alcaga dogru olacagından böyle durumlarda sık sık baca
tepmesi meydana gelir, bu da soba zehirlenmelerine neden olur. Bunun önüne gecebilmek icin
bina bacası ile yüksek engel arasındaki mesafe en az 6 m olmalıdır.

2003 ISTANBUL GENELI YANGIN SEBEPLERI
YANGIN SEBEPLERĐ
SIGARA
ELK. KONTAGI
BACALAR
KIVILCIM SICRAMASI
COCUKLARIN ATESLE OYNAMASI
LPG PARLAMASI
ÜTÜ OCAK ELT. ALET.
KASIT (SEBEBI MECHUL)
FUEL - OIL, BENZIN PARLAMASI
DOGALGAZ
PATLAMA
KIMYASAL MADDE TUTUSMASI
DIGER
TOPLAM
Tablo 3: Yangınlarla ilgili tablo

YANGIN SAYISI
6528
3517
1418
759
656
507
501
468
106
36
35
26
2206
16763

%
38.9
21.0
8.5
4.5
3.9
3.0
3.0
2.8
0.6
0.2
0.2
0.2
13.2
100

Tablodan da anlasıldıgı gibi teknige uygun olmayan, temizligi ve bakımı yapılmayan bacalar
soba ve sofben zehirlenmelerinin yanında yangınlara da neden olmaktadır. Binaların
yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine göre odun, kömür gibi yüksek
oranda is bırakan yakıt kullanıldıgı takdirde bacalar 2 ayda bir, diger yakıtlar (sıvı ve gaz gibi)
kullanıldığı takdirde bacalar 3 ayda bir temizlenmelidir. Bacaların temizligi mahalli itfaiye
teskilatı tarafından yapılmaktadır. Yönetmelik özel firmalara da itfaiyeden izin almak kaydı
ile baca temizligi yapabilme imkanı getirmistir.
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