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DENiZLi iT, UVTUMI HIFZISSIHHA MECLIS KARARI
Denizli il Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 23. maddesine
gdre, Vali Hasan KARAHAN'In bagkanh[rnda toplanarak giindemdeki konularr goriigmek suretiyle
agafrdaki kararlarr almrgtrr.

1- Safhk Miidiirltiliince bu konuda toplum bilincini oluqturmak amactyla Salhk Bakanh[r
tarafindan hazrlanan brogtir ve CD' lerden faydalanmak suretiyle gerekli e[itim ve bilgilendirme
gahgmalarrmn yaprlmaslna,
2- Hastane ve Aile Salh[r Merkezleri gibi kigilerin toplu halde bulunduklarr yerlerde bu konuda

hazrrlanmrg e[itim materyallerinin dafrtrmlnln yaprlmasrna ve hazrlanan video ve slaytlarrn tizellikle
bekleme salonlarrnda gosterilmesine,
3- Soba, Dop.a\gaz, krimtir ve slvt yakrt satrgr yaprlan yerlerde hazrlanan afig ve brogiirlerin
bulundurulmaslna ve halka iletilmesinin sa[lanmaslna, afiqlerin reklam panolart, otobiislerin igi gibi
halkrn dikkatini gekecek yerlerde yer almasma,
4- il Miiftiiliigi ile i9 birli[i yaprlarak cuma hutbelerinde konuya yer verilmesine,
.
5- Meteoroloji Miidiirttiftince krg aylarrnda hava raporunun takip edilerek tizellikle lodosun
beklendifi giinlerde ti.im il genelinde yerel y<inetimlerin uyarrlmasrna, ayflca yerel kitle iletigim araglart
vasrtasryla halka gerekli duyurularrn yaprlmasma,
6- Yerel ydnetimlerle ig birli[i yaprlarak bacalann temizlili hususunda denetimlerin
srklagtrrrlmasma ve kullamlan yakrtrn standartlara uygunlufiunun ilgili kurumca ve belediyeler tarafindan
denetlenmesine, izin belgesi olmayan satrcrlarm faaliyetlerinin engellenmesine,

7- Soba ve Bacalarla itgiti Vatandaglarrn Dikkat Edece[i Hususlar:
- Kullanrlan her tiirlti rsrtma cihazrrun kalite belgesine sahip olup olmadrlrna, garantisine ve
garanti siirelerine dikkat edilmesine,
- Agrrr doldurulan sobamn duman yolu daralaca[r, soba iginde di.izensiz rsr da[rhmr nedeniyle de baca
gekigi zayfiTayaca[r igin soba yakrlrrken agm doldurulmamasrna dikkat edilmeli,
- Yatmadan 6nce sobaya kesinlikle yakrt konulmamah,
- Alffan yakrlan kdmi.ir sobalarmda Karbonmonoksit zehirlenmesi riski artaca[rndan, soba tutugturulurken
yakrtrn i.istten yanmasl sallanmalt,
- Ozellikle algak basrngh lodoslu havalarda 6liim olaylannda artrg gortildti[fi igin e[er bacalar standarda
uygun de[ilse algak basrngh havalarda soba yakrlmamah, yakrlmasr zorunlu ise gece yatarken mutlaka
tam olarak sondtiriilmeli,
- Soba borularmrn birbiriyle birlegtirilmesinde hava ve baca gazr srzd:rrmazhfr sa[lanmah,
- Sobarun bulundu[u yer siirekli havalandrrrlmah,
- Bacalar standartlara uygun ve yalrtrmh olmah, diizenli olarak temizlenmeli,
- Dumarun geri tepmesini rinlemek igin bacalarrn tist noktasrrun gatmm en tist noktasrndan I m. daha
yiiksekte olmasr sallanmah ve baca gapkasr mutlaka takrlmah,
- Binalarm yangrndan korunmasr ydniindeki mevzuat htiktimlerine rizen gdsterilmelidir.
8- $ofben Kullanrmrnda Vatandaqlarrn Dikkat Edecefi Hususlar:
- Alrnan cihannkalite belgesine ve garantilerine dikkat edilmeli,

-

$ofben mutlaka bacaya ba[lanmah, baca ba[lantrsr olmayan bina aydrnhlr vb. yerlere asla

baflanmamah,

$ofbenin monte edilecefi
veya bagka bir havadar meka

lbiiytikliikte olmah, gofben miimktinse banyo yerine balkona
a

-

$ofben zehirlenmeleri sadece gaz kagaklarrndan depil, yeterli havalandrrma yaprlmayan yerlerde
yetersiz hava ve yetersiz yanrrla sonucunda oksijen oranrnln dtigmesi ve karbondioksit orammn
yi.ikselmesiyle de gergeklegti[i igin gofbenin kullamldr$ yere stirekli temiz hava girmesi sallanmalt,
- Bacalar yatak odalanndan, merdiven sahanhlrndan, bina giriglerinden, havalandrma bogluklarrndan,
gatr arasmdan, banyo ve tuvaletten gegirilmemeli,
9- Merkezefendi ve Pamukkale ilge merkezlerinde katt ve srvr yaktt drgrndaki yakrtlarrn
kullammrmn rizendirilmesi ve tegvik edilmesine,

Bagkan
Hasan

KARAHA

Denizli Valisi

HaIiI PEKDEMiR

Denizli Biiyiikqehir Belediye Bagkan V.

AYA
0diir V.

Uyt
Halil KURT

uy.
Ozoruin

Ecz. Osman

Denizli Eczau Odasr Bagkanr

Uzm.Dr.ismail SANCAK

