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DODURGA n.ce UMUMi HIFZISSIHHA KARARLARI 

ilge Umumi Hifzissihha Meclisi; 1593 sayih Umumi Hifzissihha Kanunu'nun 26. maddesine 
istinaden, Dodurga Kaymakarru Goktug Kaan AYAZ baskanligmda, 06.01.2022 tarihinde saat 
1O.00'da Kaymakamhk Binasi Toplanti Salonunda OLAGANOSTO olarak toplanrrus, gilndemdeki 
konular gorli~lilrnli~ ve asagidaki kararlar almrrusur. 

Karbonmonoksit; kan, SIVI ve gaz yakitlann isitma amaciyla kullamlan her tur soba, ocak ve 
diger cihazlarda yanma sirasmda olusur, Karbon monoksit zehirlenmeleri srklikla; kapah 
ortamlarda acik ocaklar, bacasi cekrneyen soba, sofben, bacasiz gaz sobalannda yakitm iyi 
yanmamasi nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksit; renksiz, tatsiz, kokusuz, yamci zehirli bir 
gazdir, Ulkemizde kis mevsimiyJe birlikte biJgisizlik, yanhs kullarnm ve ihmal sebebiyle soba, 
sofben, dogalgaz ve baca zehirlenmeleri, hemen hemen her yil krs ayJarmda basmch havalarda 
tehlikeli boyutlara ulasmaktadir. Karbonmonoksit, vucuda solunum yoJu ile girer ve dogrudan kana 
gecerek oksijen ahmim engeller, buna bagh zehirlenmeye ve olume neden olur. Karbonmonoksitle 
meydana gelen zehirJenmelerde kisa sure icerisinde tibbi mudahale yapilmazsa, zehirlenmeler 
olumle sonuclanabilir. "Acil saghk sorunlarmda derhaJ 112 no'lu telefondan Acil Yardim Servisi 
aranmahdir.' Her yil bircok kisinin karbonmonoksit gazi ile zehirlendigi goz online almdigmda; 
insan, cevre ve toplum saghgmm korunmasi, baca gazi zehirlenmeleri nedeniyle bircok vatandasm 
hayanru kaybetmemesi, soz konusu uztlctl olaylann yasanmamasi icin asagidaki belirtilen hususlara 
dikkat edilmesi hayati onern arz etmektedir. Bu baglamda Ilcemizde; 

MADDE 1- Corum Meteoroloji Miidlirliigli tarafmdan lodoslu gunlere iliskin hava tahminlerini 
Belediye Baskanliklarma, yereJ yazih, gorse1ve isitsel basma iletmesine, Belediye Baskanhklan ile 
yerel basm tarafmdan ozellikle lodos ruzganrun esecegi gunler konusunda halkm 
bilgilendirilrnesine, ikaz edici anonslarm yapilmasma, 

NIADDE 2- Binalarda ve bacalarmda; 

a) Teknige uygun imalati, temizligi ve bakirru yapilmayan bacalann zehirlenmelere ve yangmlara 
neden olabildigi bilindiginden bacalarm standartlara uygun ve yalmmh olmasma, bacalann bina 
sahiplerince/yoneticilerince, duzenli olarak temizletilmesine, bakim ve kontrollerinin 
yaptmlmasina, 

b) Baca gazlannm sogumasirn azaltmak, baca tepmesini onlernek ve hava sartlannm etkisini 
azaltmak icin bacalarda gerekli tedbirlerin almmasma, bacalarm en list noktasmm catmin en list 
noktasmdan 1m daha yuksekte olmasmm saglanmasma, 

c) Bacalara, yagmur sulan, kuslar, agac yapraklan vb. maddeJerin girrnesini engellemek icin gerekli 
tedbirlerin almmasina ve baca sapkasmm mutlaka takilmasma, 

9) Bacalann yatak odalarmdan, merdiven sahanligmdan, bina girislerinden, havalandirrna 
bosluklanndan, can arasmdan, banyo ve tuvaletten gecirilmernesine, 

d) Binalarm yangmdan korunmasi yonundeki mevzuat hukumlerine uyulmasma ozen 
gosterilmesine, 



e) Kullamlan yakitm standartlara uygunlugunun kontrol edilmesine, izm belgesi ohnayan 
saticilardan komur almmamasma, 

MADDE 3- Kullamlacak soba, sofben ve ISltlCI cihazlarda; 

a) Tuketiciler tarafmdan kullarulan her tiirlii isitma cihazinm kalite belgesine sahip olup olmadigma, 
garantilerine ve garanti siirelerine dikkat edilmesine, 

b) Sofbenlerin mutlaka bacaya baglanmasma, baca baglantisi ohnayan (bina aydmhgma vb. bagh) 
sofbenlerin asla cahstmlmamasma, 

c) Sofbenin monte edilecegi mekanm yeterli buyukiukte olmasma, sofbenin mlimkUnse banyo 
yerine balkona veya baska bir havadar mekana takilmasma, sofbenin montajmm mutlaka yetkili 
servis tarafmdan yapilmasma, 

y) Konutlarda gaz kacaklanna karst uygun yerde detektor bulundurulmasma, 

d) Sofbende gaz kacagi hissedildiginde; oncelikle gaz vanasmm ve tlip dedantoriinun kapatilmasma, 
elektrik dugmeleri acilmamasma, aciksa hemen kapatilmasma, kibrit - cakmak vb. gibi alev ve 
krvilcim cikartabilecek hicbir islem yapilmamasma, pencerelerin karsihkh acilarak ortarmn hizh bir 
seklide havalandmlmasma, derhal gaz sirketinin ve cihaz servisinin aranmasma, 

e) Lodos esintisinin etkili oldugu sure boyunca gerekmedikce soba yakilmamasma, 

f) Soba borulannm birbiriyle birlestirilmesinde hava ve baca gazi sizdirmazhgimn saglanmasma, 
sobamn bulundugu yerin slirekli havalandmlmasma, 

g) Asm doldurulan sobarun duman yolu daralacagi, soba icinde duzensiz lSI dagihrm nedeniyle de 
baca cekisi zayiflayacagi icin sobanm yakihrken asm doldurulmamasma, 

h) lyi ismmayan ve alttan yakilan komur sobalarmda karbon monoksit zehirlenmesi riski 
artacagmdan soba tutusturulurken yakitm listten yanmasinm saglanmasma, soba icinde ortaya 
cikacak zehirli gazlann yanarak sobayi terk etmesi icin, kullamcilar tarafmdan soba tutusurken 
yakitm listten yanmasmm saglanmasma, 

1) Sonmekte olan sobaya asla tutusmasi gliy yakitlar konulmamasma, yakitm yavas yavas ilave 
edihnesine, yatmadan once sobaya kesinlikle yakit konulmamasma, yanmakta olan sobanm 
yatrnadan evvel mutlak surette sondiiriilmesine, 

i) Ozellikle alcak basmch lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmesi ve buna bagli olum 
olaylannda artis goruldugu icin eger bacalar standartlara uygun degilse alcak basmch havalarda 
sobanm yakilmamasma, yakilmasr zorunlu ise gece yatarken mutlaka sobamn tam olarak 
sondiiriilmesine, 

j) Karbonmonoksit zehirlenmelerinin genellikle yeterli havalandrrma yapilmayan yerlerde, oksijen 
oranmm dusmesi sonucunda karbonmonoksit orammn ytlkselmesiyle gerceklestigi icin kullamcilar 
tarafmdan soba ve sofbenin kullamldigi yere slirekli temiz hava girisinin saglanmasma, gaz 
kacaklanna karst gerekli onlemlerin almmasma, 

MADDE 4- Bina ve cevresinde; 

a) Bina yanlannda veya can sacak altlannda ylirlimemeye veya durmamaya ozen gosterilmesine, 
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b) Kopan, sarkan ve yere dusen elektrik hatlarma ve kablolarma yaklasilmamasma, bu gibi 
durumlann 186 no'lu telefondan ivedi olarak Elektrik ArIZa Servisine bildirilmesine, 

c) Cokme veya yangm tehlikesinin bulundugu durumlarda derhal 112 no'lu Acil Cagn Merkezi 
telefonundan ltfaiye Servisinin aranmasma, 

c) Ortaya cikabilecek acil saghk sorunlannda derhal 112 no'lu telefondan Acil Yardrm Servisinin 
aranmasma, 

d) Dogalgaz Sebekesi ile ilgili ortaya cikabilecek sorunlarda 187 no'lu telefondan Dogalgaz ArIZa 
Servisinin aranmasma, 

MADDE 5- Konu hakkmda gerekli hassasiyetin gosterilmesine, uygulamanm yukanda belirtilen 
cercevede eksiksiz bir sekilde yerine getirilmesinin saglanmasina, uygulamada herhangi bir 
aksamaya meydan verilmemesine, herhangi bir magduriyete neden olunmamasma, 

MADDE 6- Bu kararrn bilgi icin Dodurga Kaymakamligina, geregi icin Dodurga Belediye 
Baskanligma, Dodurga Ernniyet Amirligine, Dodurga Jandarma Kornutanhgma, Dodurga 
Milli Egitim Mudurlugune, Dodurga Tanm ve Orman Mudurlugune gonderilmesine, 

Oy birligi ile karar verilmistir. 
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UVE , 
Sibel C;AKAR ACAR 


