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BiNALARDA DOGALGAZ TESiSATI VE YAPILAN HATALAR 
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Yücel YORULMAZ 

ÖZET 

Ülkemizde 1980'1erin ikincı yarısında kullanımına başlanan doğalgazın, halen yetersız yasal mevzuat, 
eğitını ve tanıtım faaliyetlerı nedenlerıyle özellikle bınalarda ısıtma amaçlı kullanıma sunulması 

süresınce bazı belirgın hatalar yapılmaktadır. Doğalgazın iyı tanınması, gelişmış ulkelerdekı yasal 
mevzuatlar ve teknolojiler, tüketici bil i ncı v b. hususlar detaylı olarak ıncelendiğınde özellıkle çevre 
kirliliği açısından dığer fosil yakacaklara göre çok temız ve diger eneqı kaynaklarına göre daha ucuz 
olan bu yakıtın, doğru teknolojilerle ve standartiara uygun şekilde tesıs edılmiş sıstemlerde 
kullanıldığında insan hayatını kolaylaştıncı bir faktör olduğu ve ülke ekonomısine olan katkısı açıkça 

görülmektedir. Çok geniş bir inceleme alanı olan doğalgaz konusunda bildırı kapsamında bazı genel 
bilgilerden sonra binalarda doğalgaz tesisatları ve yapılan hatalar ıncelenmeye çalışılmıştır 

GiRiŞ 

insanoğlu tarafından binlerce yıldan berı bilinmesine rağmen, dogalgazın yaygın olarak kullanılması 
1960'1ı yıllardan sonradır. Organik teoriye göre, dığer fosil yakacaklar gıbi. doğalgazda mılyonlarca yıl 

önce yaşamış bıtki ve hayvan artıklarından oluşmuştur. Yeryüzü kabukları arasına gömülen bu artıklar. 
basınç ve ısı etkisıyle, kımyasal değişikliklere uğrayarak doğalgazı meydana getırmıştir. Doğalgaz 

petrol ile birlikte veya bağımsız olarak bulunabilir 

Doğalgaz ilk defa yakacak olarak Çin'de Shu Hanedanlığı'nda (MS 221-263) tuz lıretımı ıçın 

kullanılmıştır, Doğalgazın ılk modern üretim ve tüketım tekniklerine AB D' de rastlanılmaktadır lik 
endüstriyel kullanım ıse 1841yılında yine AB.D.'nin Batı Vırginıa eyaletındekı tuz üretım tesıslerınde 
görülmüştür. Evlerde genış kapsamlı kullanım 1880'1i yıllarda ABD'nin Pennsylvania eyaletınde 

gerçekleşmiştir. 

DOGALGAZIN ÖZELLiKLERi 

Doğalgaz renksız, kokusuz ve zehirli olmayan bır gazdır. Ticarı kullanıma arz edılen doğalgazcia 
genellikle% 80-95 metan (CH4) , % 5-10 etan (C4 H10) ve propan (C3 H8) gıbı hıdrokarbonlar 
mevcuttur. Geri kalan yüzde ise genellikle azot (N2), karbondioksit (C02), hidroıensulfür (H2SJ ıle 
helıunı (He) gazlarından oluşmaktadır. Doğalgazın alt ısıl değeri 30 - 45 MJ/Nm', havaya göre 
yoğunluğu o 58 - 079 (Hava=1 O) arasındadır Doğalgaz mavı alevle yanar ve hava ile belırlı oranda 
karıştığında patlama özellığı vardır(% 5-15 arasında). Doğalgaz ıçınde yanmayan madde bulunmadıgı 
ıçın tünıü yanar, hava ile çok iyı karışabıldığınden hava fazlalık katsayısı bır cıvarındadır Yanmamış 
yakacak kaybı yoktur. Baca kaybı ise diğer yakacaklara göre çok duşüktür. Eğer dogalgaz rezerv1nde 
ku kürt var ıse, uret1len gazda da Hıdroıensülfür görülür. Bu bıleşenın dağıtım şebekesınde ve kullanım 
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yerlerinde meydana getireceği korozyonu önlemek amacıyla doğalgaz şebekeye verilmeden önce 
genellikle temizlenır. 

GÜNÜMÜZDEDOGALGAZ 

Günümüzde doğalgaz yakacak ve hammadde olarak çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Yakacak 
olarak,termik santrallarda elektrik enerıisi üretimi için, endüstri kuruluşlarında ısıtma, kurulma, pişirme 
ısıl işlem fırınlarında, kaynak işlemleri ve buhar üretimi için; konut ve işyerlerinde ıse sıcak su, pişirme. 
kurulma, ısıtma ve soğutma işlemleri için doğrudan doğruya kullanılabilir. Doğal gazın bileşiminde 

bulunan hidrokarboniar nedeniyle, sanayide amonyak, metanol, hidroıen ve petrokimya ürünlerinın 
sentezinde, mürekkep. zamk, sentetik lastik, fotoğraf filmı, deterıan, boya, dinamit, plastik,antifriz ve 
gübre gibi maddelerin üretiminde doğalgaz doğrudan hammadde olarak kullanılır. Bugün dünyadakı 
metanal üretımınin% 70'ı doğalgaz ile sağlanmaktadır. Diğer taraftan özellikle AB. D' deki Karısas, New 
Mexico, Oklohama, Texas ve Utalı'daki kuyulardan çıkarılan doğalgaz içinde %2 ıle 7 helium 
bulunması nedenıyle, buralardan elde edilen doğalgaz helium üretimınin ana kaynağını 
oluşturmaktadır. 

1996 yılı ıtibariyle dünya doğalgaz rezen;i 142 trilyon m' olarak tahmin edilmekte ve en büyük rezerv% 
42 ile Bağımsız Devletler Topluluğu'nda (% 90 Rusya Federasyonu, % 10 Türkmenistan) 
bulunmaktadır. Bu ülkeyi iran(% 13), AB.D (% 15), Katar(% 4), Cezayir(% 3), Norveç, Hollanda, 
Suudı Arabistan, Nljerya, Venezuella, Endonezya, Mısır, Kanada, Meksika ve ingıltere izlemektedir. 

Günümüzde dogalgaz, boru hatlarıyla gaz olarak veya sıvılaştırılmış olarak (LNG) denizyolu ile 
nakledilerek kullanıcılara ulaştırılabiimektedır.1960'1ı yıllardan ıtibaren birçok ülkede yaygın olarak 
kullanıma sunulan doğalgaz tüketimi Avrupa'da 1996 yılında 470 milyar m' olarak gerçekleşmiştir. 
(Türkıye'de 1996 tüketimi 7,9 milyar m''dür). Toplam enerJi tüketiminin % 20'sini teşkil eden bu 
rakamın 0 2010 yılında 650 milyar m' ile %35'e ulaşması beklenmektedir. 

Ülkemızde Trakya ve Mardin Çaınurlu'da yaklaşık 14-15 milyar m' doğalgaz rezerv! mevcuttur. 
Rusya'dan doğalgaz ıthali öncesi Hamitabat doğalgazı bazı sanayi tesislerinde kullanılmaya 
başlanmıştır. özellikle büyük şehirlerdeki lıava kirliliğini önlemek ve sanayide doğalgazın 
avantaılarından yararlanmak amacıyla kapsamlı çalışmalara 1980'11 yılların başında başlanmıştır. 

Sovyetler Birlıği ıle 18 Eylül 1984 tarihinde ımzalanan, 25 yıl süreli doğalgaz sevkiyatına ait anlaşmaya 
göre ticari anlaşmanın yapılınası görev ve yetkisi BOTAŞ ve SOYUZGAZ EXPORTa verilmiştır. 14 
Şubat 1986 tarihinde de bahse konu iki şirket arasında 25 yıl süreli ticari anlaşma imzalanmıştır. 

ithal doğalgaz ilk olarak Haziran 198Tde TEK Hamitabat Kombine Çevrim Santralında kullanılmaya 
başlanmıştır. Bunu Temmuz 1988'de iGSAŞ'da hammadde olarak (gübre üretimınde), Ağustos 
1988'de Ambarlı Kombıne Çevrim Santralında elektrik üretimı rçin kullanımlar takip etmiş ve 1988'in 
sonlarında Ankara'da konut sektöründe kullanıma başlanmıştır. Gaz arzının sürekliliğini ve 
güvenirliliğinı sağlamak ıçın, arz kaynaklarını çeşıtlendirme çalışmaları çerçevesınde ise Cezayir ıle 
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı amacıyla 14 Nisan 1988 tarihinde 20 yıl süreli bir anlaşma 
ımzalanmıştır. Doğalgaz rthalinin yıllara göre artışını ve kullanımının sektörel dagılımı aşağıdaki 
tablolarda verilmıştır. 
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Tablo 1. Yıllar itibariyla Botaş 
Doğa! Gaz Alım Miktarlan 
(Milyon m') 

Tablo 2. Doğal Gaz Satış M.ktarlannın Yıllar 
itibarıyla Sektörel Dağılımı 
(Milyon m') 

YILLAR RUS. TPAO CEZAYiR TOPLAM YILLAR KONUT SANAYi ELEK. 1 GÜBRE TOP. 

~987 
FED 
432 83 - - 515 ~~~ - - - - 513 - - 513 

i988 1 i 41 41 - - 1182 1988 0.05 - - 1017 149 1 i66 
1989 2997 11 o - - 3107 1989 7 5 2712 375 3099 

f-.-!_990 3257 10~- '-------_ 1-- 3363 1990 49 218 2555 4:~ 3315 
~_991 4035 63 4098 1991 i87 540 2859 477 4063 

i992 4437 30 - - 1 4467 i992 
1993 4954 22 - - 4976 ~_993 
1994 4962 2 377 5341 1994 
1995 5563 - - i 192" 67"" ~~5 Ov ··-
1996 5524 - - 2429*** 7953 1996 

·--
1997* 546 1 - - 385 931 

·Ocak ayı sonu itibariyle 
•* Avustralya'dan ithal edilen toplam 214 Milyon m' 
doğal gaz eşdeğerı LNG de dahil. 

'" Avustralya'dan ithal edilen toplam 80 Milyon m' doğal 
gaz eşdeğeri LNG de dahiL 

372 841 2580 640 4433 
552 1094 2470 797 4913 
811 1034 2752 612 5209 
10i4 i 172 3850 732 1 6768 __ 
i889 1060 4137 830 1 7916 

1992"de istanbul ve Bursa'da, 1996 yılında da Eskişehir ve izmıt'te doğalgaz kullanılmaya 
başlanmıştır.201 O yılına kadar oluşabilecek doğalgaz talebini karşılamak üzere Botaş tarafından 
doğalgaz temini amacıyla çalışmalar devam etmekte olup, BOTAŞ'ın 1997-2010 yilian arasında ülke • 
ihtiyaçlarını gözönüne alarak hazırladığı gaz arz miktarlanna göre planlan Tablo 3'de belirtilmiştir. 

TABLO 3: BOTAş·ın 1997-2010 Yıllan içinTürkiye Doğal Gaz Arz Miktarlan Projeksiyonu 
(Mılyon m') 

~f':l.~c Bt~GLANMIŞ MiKTARLAR . GÖRUŞÜLEN PLANLANANA 
RUSYA RUSY~ ,_;!:AVE MIKTARLAR iLAVE MiKTARLAR 

YILLAR FED. iLAVE !cEZAYIR NiJERYA IRAN RUSYA i KATAR YEMEN MISIR 
(BATI) 1 iLAVE(DOGU) II.LNG III.LNG 

TOP. 
ARZ 

1997 1 6000 500 4000 o o o o o o 10630 
r-1993- r-6ooo 2000 40oo o ~-1---o ____ CJ_-=1-- o---::-r--_o_= 1-- i21o4 

r-'99~- 6000 3~_llll_ 4000 __ 1---· o 3000 o o o o 16121 ---
2000 6ooo , 45oo ·4o00 i39o 1 Jooo 3ooo 1 ooo o o 26491 

~olJ:t~cıoo E_o.cı_CJ__l-4ooo · t1oo-TI_c{.ö..:...o r--sooo 1ooo 4ooo 4ooo ~;;og--
2ao2 6ooo 8ooo 4000 12oo!sooo 8ooo 1000 sooo 6ooo 45713 

~003 ·soüo _wıooo · 40oo · 1200 T?~-6§- 9ooo 1 ooo 6ooo 60oo 48782 
2004 6000 8000 4000 1200 1 9000 1--1 0009_ 1 000 6000 6000 51 !:ı.:ı___ 
20o5 6o6o sooo 40oo 1200 l1o-o'ii~r-:ıwoö . 1ooo Gooo 6ooo r---::3s~_ 

-'2Q00-1-6oiJiı::-l-sooo , 4ooo 1 _13:0ö 10(ıi1~or-2i:Oiıo 10o·o_ı---'_3?.9_(l_ ~oo 53_(397 
·:zoo7 Go o o ' soo o 4ooo~-f2oo 1 oooo 12ooo-T1ooo Go o o Gooo 5468_(]__ 

l--2oosfi"ooo 1 ilooo-1--icıoo-t--f:Zoo 1o6oo!-fröool1ooo 5ooo Gooo 56646 
:::...ı-:::=~.::.::.~.':::._ · :_:.c_ -- ~--c- ·:.:_-ı-..:.: cc~___c~cc=-t----: -· 

~009_~0~~-j_llOO_(l_l-4000 1200 10000 14000 1000 6000 6000 5664_6_ 
2010 6000 i 8000 4000 1200 10000 16000 1000 6000 6000 58612 

Tablo'da görillen iRAN'dan alınacak gaz miktarı, Türkmenistan ve i ran gazının toplamıdır 
Toplam arzın yıllar ıtıbariyle sektörlere dağılımı ıse BOTAŞ tarafından aşağıdaki gibi planlanmıştır 



Tablo 4. Doğal Gaz Talep Mıktarlarının Yıllar 
ltibarıyla Sektörel Dağılımı (Milyon m') 

YILLAR KONUT SANAYi !ELEKTRiK GÜBR 
E 

1997 2387 2186 5275 782 
199_~ 2392 2462 6431 ' 819 

~+.--]1~ __ 2894 9274 819 
2000 6000 5672 14000 819 

·:zoo1-7o1o 8880 21000 819 
-2oo1-72oo 9000 28694 819 

2003 ,-7500 
[--;----

29833--,1949 9500 
--2004-sociö 10542 31240 1949 

2005 8598 10542 31434 3123 
2006 8598 10542 31434 3123 
2007 9015 11108 31434 3123 
2008-- 9015 11400 33108 3123 
2009----L-9015 11400 33108 3123 

2o'10 1 9015 11604 34870 3123 

--- 454 --

TOPLAM 

10630 
12104 
16121 
26491 __ 

37_7_9+--
45713 
48782 

1 ··--
51731 
53697 
53697 
54680 
56646 
56646 
58612 

Yıllar ıçınde kullanım mıktarı artmasına rağmen konut sektörünün toplam arz ıçindeki oranı azalmakta 
ve 2010 yıliında önümüze şu şekılde bir tablo çıkmaktadır (Tablo 5) 

Tablo 5. 

(MILYON m' i 

YIL KONUT SANAYI ELEKTRIK GÜBRE TOPLAM 

2010 9015 11604 37870 3123 58612 

% % 15,4 % 19,8 % 59,5 %5,3 % 100 

Gerçek ıhtıyacın ıse toplam arz ın %25-30'u kadar fazla olacağı tahmın edilmektedır Türkiye'nın 2000'1i 
yıllardaki doğalgaz ıhtiyacı karşılamak ve gaz temın kaynaklarını çeşıtlendirmek maksadıyla, BOTAŞ 
tarafından Alıaga/IZMIR ve ıskenderun'da LNG tesısı kurma çalışmaları başlamış olup, tahmini olarak 
2001 yılında bıtırıiecek her ıki tesrs 6'şar Milyon m'/yıl kapasıteye sahip olacaktır. 

BiNALARDA DOGALGAZ TESiSATI VE YAPILAN HATALAR 

1.DOGALGAZ BORU HATLARI: 

Botaş tarafındar, yaklaşık 70 bar basınçta çelık ooru hatlarıyla taşınan doğalgaz: Bulgarıstan sınırında 
Markoçlardan başlayarak Hamılabat - Ambarlı güzergahını ızlenıış Marmara Denızı'nı önce Ambarlı -
Pendık arasında geçıp. daha sonra Pendık - izmrt uzerınden Muallım mevk11ne ulaşmış. izmıt Körfez ı nı 
Muallını - Hersek baglanıısı ıle geçıp, Genıl:k - Bursa. Bozuyuk - Eskışehır uzerınden Ankaraya varan 
842 km'lık b:r yol katetmıştir Ayrıca mevcut boru hattı. lzmıt-Köseköy-Duzce uzerınden Karadenız 
Ereğlisı'ne._ drğer bır hat ıle Bursa-Karacabey üzerınden Çarı'a ulaştırrlnııştır 

Sehır gırışlerınde bulunan RMS ıstasyonları nda basıncr 19-20 bara duşuruten dogalgaz PE kaplı çelık 
borLilarla bolge regulatörlerıne kadar gelmekte buradan ıse 4 bar'a duşurcılerek dağıtım hatlarıyla bına 
cnlerıne kadar ulaşmaktadır 
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Şehıriçi dağıtımlarında halen 5 il'de kullanılan doğa lg azda değişık teknolojiler kullanılmıştır. Doğalgaz 
boru hatlarının yapımı için, 

• Ankara'da ; danışman firma British Gas, müteahhıt ingiliz AMEC firması ile Türk Kutlutaş Ortak 
girışimı, 

• istanbul'da ; danışman firma Fransız Sofregas müteahhit Fransız SAE firması ıle Türk Alarko 
Ortak Girişımı, 

" Bursa'da danışman firma italgaz, Sonatti kreditör, Alarko mühendıslik hızmetlerı ve malzeme 
temını. Akfen yapımcı müteahhit, 

" Eskışehır'de; Botaş'ın öz kaynakları ile finanse ettiği yatırımla, müteahhit olarak Epsilon Firması, 

• izmıt'te ıse , bir beledıye kuruluşu olan iZGAZ, Yap-işlet-Devret sistemiyle. Fransız SAE-Sofregas 
Ortak Girişımı, görevlendirilmiştir. 

Ayrıca ; Ankara proıesinde başlangıçta esas olarak mevcut havagazı şebekesinin rehabilitasyonu ve 
takviyesi esas alınmıştır. istanbul'da ise mevcut havagazı şebekesinin rantabl olmadığı gerekçesıyle 
ıslahından vazgeçilmış ve tamamen yeni dağıtım şebekesi inşası esas alınmıştır Bursa, Eskışehır ve 
lzmıt'te de yeni şebeke inşası ile boru hatları tesıs edilmiştir. 

Bu nedenle Ankara'da dağıtım hatları 75-100 mbar iken (yeni hatlar harıç), diğer illerde 4 bar basınçla 
çalışmaktadır ve PE borulardan oluşmaktadır Yürürlükte olan ve 2 2.1990 tarihlı Resmı Gazete'de 
yayınlanan 397 sayılı KHK'ye göre: 'Bundan böyle kentsel doğalgaz yatırımları sadece BOTAŞ 
tarafından gerçekleştirılecek ve kurulucak sıstemierin ışletmesi, BOTAŞ, belediye, özel ve tüzel kışilerın 
ortak olacağı şirketlerce yapılacaktır' denmektedir 

2.DOGALGAZ DAGITIM ŞEBEKELERiNDE iŞLpME BASlNÇLARI : 

Gaz dağıtım şebekeleri işletme basınçlarına göre aşağıdaki kategorılere ayrılır. 

• Düşük basınç 100 mbar'a kadar, 

" Orta basınç 4 bar'a kadar 

• Ara basınç 5-19 b;;ır 

• Yüksek basınç - 20-70 bar 

Yukarıda da bahsedildiği gibi Ankara'da dağıtım hatları düşük basınç (yeni hatlar hariç) diğer iller'de 
orta basınç'ta çalışmaktadır. Binalara çekilen servis hattı ise PE boru olup, 4 bar basınçta 
çalışmaktadır. Bına dışına yerleştirilen regülatörlerde ıse bu basınç ihtiyaca göre 21 mbar (düşük 
basınç) veya 300 mbar'a (orta basınç) düşürülerek kullanıma sunulmaktadır. Bina regülatörlerıne kadar 
olan boru hatlarının yapımı BOTAŞ veya Yerel Gaz Kuruluşları'na aittir. Çelık boru kullanılan ana 
şebeke borularını korozyondan korumak için Katodik Koruma Metodu (TS 5141) uygulanır Bu 
metodun temeli boruyu, toprağa göre negatif hale getirilecek bır güç kaynağı veya boru boyunca 
negatif magnezyum arıotlar yerleştirme esasına dayanır Katodik koruma kontrol noktaları kolayca 
ulaşılabılen yerlere konur. Dış sargıda hasar meydana geldığınde boru hattı karada gömülü ıse dolgu 
toprağının, denızaltında ise deniz suyunun etkısiyle. çelik boruların dış yüzeyınde gıttıkçe yayılan bır 
korozyon oluşmaktadır. Sargı malzemesınde meydana gelen bozulmaları (kaplamanın bozularak 
borudan ayrılması ve termal aşınmalar dahıl) ve toprağa gömülü borularda zemın gerılimlerı (soıl 

stress) boru kaplama hasarlarının büyük kısmını oluşturmaktadır işte bunun ıçın katodik koruma 
yapılır. Ancak özellikle yüksek dielektrik sabıtini haız kaplamalarda katodık korumada ıstenılen 

seviyeye ulaşmakta güçlüklerle karşılaşılmaktadır 

Boru kaplamasının 4 hali aşağıdaki gibidir. 
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Şekil1. 

Özellikle (b) ve (d) şekillerinde belirtilen hallerde korozyona karşı katadik koruma önem 
kazanmaktadır. Hasara dayanıklı kalın ve yüksek dielektrik sabitini haiz kaplamalarda yırtılma olan 
alanın her iki yanında tam olarak yapışık olmayan yerlere uygulanan akım ulaşmayabilir ve buralarda 
katadik koruma olmaması nedeniyle korozyon devam edebilir. 

Katod•.k 

1 
··ı-' -<i· .. 

Kor>JI71i:!SlZ (',('(U' ,oi: r:;(,f',Y: i\:oq,rY"<351(: 

S..~g'" L\oi~F' 

Şekil 2. 
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3.BiNALARDAKi DOGALGAZ BAGLANTI HATLARI VE KULLANILAN MALZEMELER 

Bina bağlantı hatları ; servis kutusu (regülatör) ile bina ana gaz kesme vanası arasında kalan boru 
kısmıdır. Bu hatlar Türk Standartlarına uygun çelik (TS 6047. TS 346 ve TS 416) veya PE (TS 10827) 
boru ile döşenir. PE boru kullanılması durumunda, binaya 1 m_ kala çelik boruya geçilmelidir. Boruların 
birbirine eklenmesi çelik borularda kaynak, flanş veya dişli bağlantı elemanları (filtingsler) ile, PE 
borularda ise alın kaynağı veya elektrofüzyon filtingslerle (TS 6270) olabilir. Yeraltında kalacak kısımlar 
en az 50 cm derinliğe gömülmeli ve bunların ek yerleri kaynaklı olmalıdır. Dikişsiz çelik borularda 
mümkün olduğunca dirsek kullanımı yerine soğuk bükme yapılmalı, ek yeri sayısının azaltılması 
prensip olmalıdır. Bina bağlantı hattının yeraltına döşenen kısımları için boru altına 10 cm, boru 
üstüne 20 cm. olacak şekilde kum veya taşsız yumuşak toprak yastıklaması yapılmalıdır Yeraltına 
döşenen borular PE malzeme ile % 50 bindirmeli soğuk sargı yapılmalıdır. Sargıda pot ve delik 
bulunmamalıdır. Çelik boru kullanıldığında polietilen (TS 5139) veya bitümle ve (TS 4356) kaplama 
yapılmalı ve kaplama yerin yeraltına döşenen boruların 20 cm üzerine kadar çıkmal ıdır. 

4.ANA EMNiYET VANASI 

Bir binaya verilen gazı tamamen kesebilmek üzere bağlantı hattı sonuna konulan küresel tipte bir gaz 
kapatma vanasıdır. 

S.BASINÇ REGÜLATÖRÜ 

Şebeke gaz basıncının gaz tüketim cihaziarının kullanma basıncına indirilmesineyarayan bir regülatör, 
bina iç lesisat boru hattının girişine yerleştirilmelidir. Ancak basınç regülatörlinün, bina iç lesisat boru 
hattı girişine yerleştirilmesi her sistemde şart değildir. Orta basınçlı sistem olarak adlandırılan 1-4 
bar'lık şebeke gaz basıncının uyguladığı yerlerde bu tip uygulamalar olurken, 150-40 mbar'lık alçak 
basınç sistemlerinde, regülatörün bina iç lesisat boru hattı girişine konulması yerine, aparımanlarda 
her dairenin girişine konulacak gaz sayaçiarına yerleştirilmesi de mümkündür. 

6.KOLON VE iç TESiSATLAR 

Binalara döşenecek boru cinsleri çelik veya bakır borular olmalıdır. Aparlmanlarda katiara gaz taşıyan 
düşey ya da yatay kolon hatlarında mukavemetlerinden öturü çelik borular kullanılmaktadır. Çelik 
boruların bağlantı biçimleri gaz basıncına ve boru çapına bağlı olarak değişmektedir. Bu kriteriere göre 
sert lehimli manşonlu, kaynaklı veya flanşlı bağlantılardan hangisinin kullanılacağı na karar verilmelidir. 
Konut içi tesisatta kullanılacak bakır borular, döşeme altından, iç lesisat boruları tabii olarak 
havalandırılan koruyucu borular içine döşenmelidir. Bakır boruların eklemeleri sakelli veya vidalı 

olmalıdır. Bina iç tesisatlarında boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363'e göre yapılacaktır. 

7. MANUEL VANA 

Aparımanlarda her dairenin gaz sayacından ve gaz cihaziarından önce herhangi bir kontralikaçak 
durumunda gaz ı kesebilmek için küresel bir vana konmalıdır. (TS 9809) 
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8.GAZ SAYACI 

Bır abonenın belli bir zaman aralığında kullanacağı gaz tüketimi kaydetmeye yarayan sayaçlar, ± %2 
hassasiyetle çalışabilecek nitelikte olmalıdır. Gaz sayacı, elektrik sayacı, buvat. ziliere 15 cm'den yakın 
konumda bulunmamalıdır. Sayaçlar yapılarda konut içine konulmamalıdır. Tican abonelerde yapı içine 
konulan sayaçların bulunduğu yerler, gıda maddeleri deposu, çöplük vb. kullanılmamalı ve yakınına 
patlayıcı ve parlayıcı madde konulmamalıdır. Sayaç sökülmesinde statik elektrikten korunmak ıçin 
sayacın giriş çıkış boruları arasına iletken tel ile köprüleme yapılmalıdır. Saycıç bağlantılarında ön 
gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanımına imkan sağlayabile ek şekilde metalden, 
esnek bağlantı elemanları kullanılmalıdır. (TS 1 0878) 

9.GAZ TÜKETiM CiHAZLARI 

Gaz tüketim cıhazları; 

Illi Pişırme amaçlı 

111 Su ısıtma /ısıtma/soğutma amaçlı olarak 2'ye ayrılır. 

Pişirme amaçlı ci hazlar ocaklar ve fırınlardır. Bu ci hazlar ayrım hatlarına esnek borulaıla bağlanır. 

Su ısıtma ve/veya ısıtma amaçlı cihazlar ise; 

111 Şofben 
111 Termosılan 

111 D/G sobası veya şöminesi 
111 Kat kalorıferi 
1111 Kombi 
111 Merkezı ısıtma kazanlarıdır. 

Bu cihaziarın montaıı ve dönüşümü Yerel Gaz Kuruluşlarının "Doğalgaz iç Tesisat Yönetmeliği ve 
Dönüşüm Şartnameler!" ile ithalalçı /imalatçı firmaların "MontaJ ve Dönüşüm Kuralları"na uygun olarak 
yapılmalıdır. 

10.HAVALANDIRMA SiSTEMi VE BAGALAR 

Yanmış gaz bacalarını üç ana gruba ayırmak mümkündür. (TS 7363) (EK-1) 
111 Adı bacalar 
1111 Müstakil (ferdi) bacalar 
lll Ortak ( şönt) bacalar 

Adi bacalara doğalgaz cihaziarı bağlanmaz. Sadece tek birimın kullanımını sağlayan müstakil bacalar 
doğalgaz cıhazlarının bağlanması iÇin en uygun bacalardır. Ortak (şönt) bacalar. zeminden çatıya 
kadar yükselen ana baca ve buna bağlanan her bırıne ait branşmanlardan meydana gelen bacalardır. 
Bacalar dairesel veya dıkdörtgen kesitli olabilir. Dikdörtgen kesıtli bacalarda uzun kenar kısa kenarın 
en çok 1.5 katı olmalıdır Metal kılıf geçirilmiş bacaların bulunduğu yapılar parataner ıle korunmalı ve 
metal bacalar topraklanmalıdır 

Doğalgaz yakılması sonucu oluşan baca gazının 1 m'' ünde 154 gr. su buharı bulunmaktadır ve bu da 
yaklaşık baca gazının % 19·una tekabül eder. Duvarlar boyunca ısı kayıplarından dolayı yoğuşma 

meydana gelebılir Yoğuşma meydana gelebılecek yerlerde baca dızaynı yoğuşan suyun kolayca 
dreneıa gidebıleceğı şekilde olmalıdır. Bacada yoğuşan suyu drene edecek kondensasyon borusu 
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korozyona uğramayan malzemeden yapılmalı, tercihan iç çap 25 mm'den küçük olmanıalıdır Çift 
yakıtlı tesisatiarda baca, yüksek kükürt içeren baca gazına göre dizayn edilmelidir. Bu tür tesisatıarda 
baca malzemesinin alümınize çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, uygun şekilde korunmuş tuğla veya 
betondan seçilmesi tavsiye edilir. 

Baca gazının daha sıcak ya da daha korozif olduğu veya her iki hali de içerdiği durumlarda aside 
dayanıklı çimento veya aside dayanıklı ateş tuğlası kullanılmalıdır. Merkezi ısıtma sistemlerinde 
bodrumdakı yer veya baca uygunsuzluğu olan binalarda kalorifer kazanı çatıya da monte 
edilebilmektedir. GürU!tü seviyesi bakımından atmosferik kazanların çatıya montesı gerekmektedır. 
Kılıf geçirılen bacalarda mutlaka ızolasyon yapılmalıdır (alttan ve üstten) Eğer badrum katındaki 
kaloı-ifer daırelen içın bina dışından baca yapılacaksa, bacanın sağumasını ve yoğuşmayı önlemek 
üzere mutlaka paslan m az çelik veya alümınyumdan mamül çıft cıdarlı, arada izole maddesi olan 
bacalar kullanılır Bu metal bacaların en alt kısmında izolasyona rağmen yoğuşmuş su buharını 

toplamak ıçin paslanmaz çelikten drenaJ sıstemi yapılır Cihaz atık gaz borusu (duman kanalı) 
üzerinden cihaz çıkışından itibaren boru çapının 2-3 katı mesafede atık gaz kontrolu ıçin test deliğı 
olmalı ve sızdırmaziığı sağlanmalıdır. Bireysel ve merkezi sıstem kullanılan yerlerde cihazın monte 
edileceği yerde mutlaka TS 7363'e göre havalandırma yapılmalıdır. 

11.EMNiYET SiSTEMLERi 

Doğalgaz normalde kokusuzduı- ancak sızıntı halinde fark edilebilmesi için kokulandırılır. Havaya göre 
yoğunluğu O, .58-0, 79 arasında olup (Hava= 1) , havadan hafiftir. Bu nedenle k açak halinde tavana 
doğru ylikselir Havadan hafif oiması nedenıyle mevcut doğal yada cebri havalandırma ile LPGye 
kıyasla çok dalıa kolay tahliye edilebilir ve gaz kaçak kontrol sistemlerı daha kolay ve ekonomik dizayn 
edılebılir. Doğalgaz zehirli değildir, ancak hava ile %5-15 oranında karıştığında patlama özelliğine 

sahıptır Bu nedenle doğalgaz tesisatı ve cihazı bulunan yerlerde gaz alarm sistemlerinin kullanılması 
gerekmektedir. 

Bir gaz aiarm dedektörü ve sistemi şu ana elemanlardan oluşur. 

a) Algılayıcı Sensör 

Bu sensör sıstem ın en önemli eleman ıdır. 2 tipi vardır. 

ııı Yarı ıletken esaslı sensörler • Seçici özelliği yoktur Her türlü yan oluşuma (duman, yemek buhan, 
alkol, amonyak vb) karşı duyarlı olup, doğalgaz dışında da alarm vererek yanlış uyarılara neden 
oluı-lar 

ili Katalitik esaslı sensörler Bunlar yakma prensibi ile çalıştıklarından kesinlikle seçicidirler ve 
doğalgaz ya da LPG gıbi hidrokarbon kökenli gazlar dışında hıçbir yan oluşuma karşı yanlış alarm 
vernıezler. 

b) Elektronik Değerlendırme 1 Gösterge/Kontrol panosu 

c) Sesli/lşıklı Uyarı Düzeneklerı 

d) Otomatık Gaz Kesme Ventili 

Gaz alarm sistemlerı bu dört elemanın değişik kombinasyonlarında olabilir Ancak bu tıp sistemlerin 
kullanım gereksınimini ve hangi şartlarda kullanılacağını belirleyen herhangi bir düzenleme henüz 
ülkemızde mevcut değildır. Genel olarak bir kazan!n gücü 140 KW'tan fazla ıse veya kazan daıresınin 
tüm kapasitesi 1400 KW'tan fazla ise ya da kurulu kapasitenin kazan dairesı hacmıne bölünıli 1100 
W/m''den fazla ıse gaz alarm cıhazı kullanmak gerekir. Bu değer 2800 W/m''ten büyük ise 2 cıhaz 
kullanılmalıdır. Aşağıdaki hallerde ıse kapasiteye bakılmaksızın mutlaka bir gaz alarm cihazı 

kullanılmalıdır, 
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ll Talebe yurdu, okul, hastane, tiyatro, sinema gibi insanların toplu halde bulundukları yerlerde, 
11 Kazan dairesinin üstünde veya yanında bina varsa, 
111 Aynı kazan dairesinde doğalgazla beraber katı yakıt veya sıvı yakıt kullanılıyor ise. 

Konutlarda gaz alarm cihazının konumu doğru çalışma için çok önemlidir ve kontrol edeceği gazın 
cınsine göre değişmektedir. Doğalgaz için tavandan 20-30 cm aşağıya, LPG için tabandan 20-30 cm 
yukarıya yerleştirilmelidir. ilk yakma sırasında sızabilecek gazdan etkilenerek yanlış aların vermesini 
önlemek için gaz alarm cihazları: 

111 Kombi ve kat kalariferinden 1-2 metre, 
111 Fırın ve ocaklardan 2·-3 metre uzağa yerleştirilmelidir. 

12. LPG KULLANILAN BiREYSELIMERKEZi SiSTEMLER 

a. TÜRKiYEDE LPG KULLANIMI 

Dünya enerji tüketiminde tercih edilen yakıtlar, son yıllarda büyük değişim gösterdi: Katı yakıt payı 
azaldı, sıvı ve özellikle gaz yakıtları payı arttı. Konvansiyonel yakıt rezervlerinin azalması ve buna 
karşılık gaz yakıt rezervlerinin daha uzun yıllar yetecek olması konfor ihtıyacı ve çevre sağlığının 

korunması yönünde artan hassasiyet, gaz yakıt kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan, en önemli 
etkenler olarak ortaya çıktı. 

LPG'nin ülkemizde ilk kullanımı 1962 yılında gaz yağma alternatif olarak tüp içinde kullanılmaya 
başlandı. 4 dağıtım firmasının faaliyet gösterdiği 1962 yılında 1750 ton LPG tüketiidi LPG pazarı 

zamanla büyüyerek 1995 yılında 44 LPG firmasının faaliyet gösterdiği ve 2,4 milyon ton LPG'nin 
tüketildiği büyük bir sektör haline geldi. 

Yılda yaklaşık 80 milyon ton petrol eşdeğeri eneqinin tüketildiği ülkemizde, toplam enerji hacminın 
yüzde üçüne karşılık gelen LPG: aynı zamanda Avrupa'da tüketilen LPG'nin de yüzde 11'ini 
oluşturuyor. Bu gelişmelere paralel olarak yıllardan beri yaygın olarak mutfaklarda tüp gaz olarak 
kullanmaya alıştığımız LPG'nin diğer bir kullanım şekli olan dökme gaz sanayide ve konutlarda 
yaygınlaşmaya başladı. 

LPG, özellikle doğal gazın ulaşamadığı metropol dışı alanlarda, ısıtma ve sıcak su ihtiyaçları için de 
kullanılan alternatif bir yakıt olarak ortaya çıktı. Villa tipi konutların yanı sıra tavuk çiftlıklerinin ve 
seraların ısıtılrnasında: turistik tesislerin tüm enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında; küçük ve büyük 
endüstride proses, ısıtma, buhar ve sıcak su elde edilmesinde LPG kullanımı, işletmelere önemli 
avantajlar kazandırıyor. 

b. LPG'NiN TANITIMI 

LPG (likit Petrol Gazı) deyimi, propan, bütan, izobütan ve bu gazların karışırnlarını tanımlamakta 
kullanılır. Oda sıcaklığı ve atmosferik basınçta gaz halde bulunur. Yüksek basınç uygulandığında 
sıvılaşır. Ül'<:emizde kullanıma sunulan miks LPG: % 70 bütan-% 30 propan'dan oluşur. Miks LPG'nin 
özellikleri, karışı m oranları kullanılarak enterpolasyonla bulunabilir. 
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c. LPG'NiN TEKNiK ÖZELLiKLERi 

c=··- -- -
1
PROPAN __ ~~N 

~sa~r_r:ıı_il_l9 ____ =c·------t"'c""3"'t--"ıs'----+c=4~H-'-~'--'ı o'--l 
!Normal Kaynama Noktası [oC],___ -· 42 - 0.5 
[YOğunluk . [Şu=1J --ra,-sos --ıo,ss4--
1Yoğunluk [Hava-1] 1,522 2,006 __ 
,so OC'ta GaBasıncı [kg/cm'] 17,5 4,1 
i Gaz Hacmi /Sıvı Hacmi 272 238 
~ş_121a Lı mitleri [% Gaz] 2,4-9, 5 1, 8-8,4 
Yanma Için Gerekli Hava [Nm'/kg] 12,15 !12,02 
Yanma Için Gerekli Hava [Nm"/Nm"l 23,82 '30,97 
~,ma Sıcak_l_ıil!_____jo Cl '493-549 482-538 
Alt lsıl Değer [kcai!Nm'] 21.200 28.000 
·.----,--,-=-c-:--------lkcal/kgl 11.100 10.900 

Ust lsıl Değer [kcai/Nm'] 23.00 30.400 

Yanma Ürünleri (Nm'/Nm') [C02] 3 13,8 
[H20] 4 14 8 

, [kcal/kg] 12.00 •11.800d 

~c---c-----:o~-:----~fN:-=2'-;c] -,--:;--lı 8, 8_ I2J~3 
Buharlaşma Gizli lsısı [kcal/kg] ~ ~ 

sıc:<ıklık r·cı 

Şekil 3. LPG'nin Sıcaklık-Basınç 
Grafiği 

Şekilde görüldüğü gibi, kapalı bir kapta depolanan LPG'nin basıncı, sıcaklığa bağlı olarak değişir, 

sıcaklık artınca artar, düşünce azalır. Propan için 50 oc deki basınç değeri 17,5 atmosferdir. LPG stok 
kaplarının tasarımı 17,5 atm. basıncına göre yapılır. 

d. MERKEZi ENERJi SiSTEMi 

Konutların mutfak, sıcak su ve ısıtma ihtiyaçlarının karşılanması veya genel anlamıyla ısı üretmek için 
kurulan ve "Merkezi Enerji" olarak adlandildığımız dökme LPG Sistemi; 

111 Aksesurlarıyla birlikte stok tankı, 
111 Bina içi ve dışı gaz hattı, 
111 Bina servis kutusu içindeki regülatör grubu elemanlarından oluşur. 

Sistem bu haliyle tüp, hortum ve dedantörden oluşan ve çok yakından tanıdığımız tüplü sistemin işlev 
olarak aynısıdır. Hıplü sisteme göre tek fark yakıt cinsi olarak buharlaştıncı ekipmana gereksinim 
göstermeyen propan gazının kullanılmasıdır. 

ı-f~ ,_,<)[!,•,[ E;;.,SIN( HC,cG~S 
, ,, :.,C. n' DO· 

Şekil 4. Merkezi EnerJi Sistem Şeması 
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Miks LPG'nin kullanılması halinde buharlaştırıcıya (ısı esanjörüne) ihtiyaç olacaktır. Bu endüstriyel 
ekiprnanın konutlarda kullanılması zordur ve yakıt sistemi maliyetini iki katına çıkaracaktır Ancak, 
tüketim miktarının fazla olduğu konut dışı kullanımlarda , propan yerine mil<.s L.PG kullanımı, 
buharlaştırıcıya rağmen cazip olabilmektedir. 

1) Sistem Ekipmanları 

' LPG stok tankı aksesuarları 

a) Multivalf grubu 
b) Dolum valfi 
c) Likit alma valfi 
d) Seviye göstergesi 
e) Emniyet valfi 
f) Boşaltma valfi 
g) Tank servis kutusu 

' Bina servis kutusu ekipmanları 

a) Küresel gaz vanası 
b) Gaz filtresi 
c) ikinci kademe regülatörü 
d) Test nipeli 
e) Selenoid valf 

2) Gaz Boru Tesisatı 

Bina dışı yeraltı gaz tesisatında; TS, 346 ve TS 416'ya uygun, piyasada doğalgaz borusu diye 
adlandırılan çelik borular kullanılır. Et kalınlığı en az 2,5 mm olmalıdır. Kaynakla birleştırılir ve 
toprakaltında kalan borular polietilen bantla korozyona karşı ızole edilir 

Bina iç tesisatı nda; dikişli veya dikişsiz çelik borular (TS 302, TS 346. TS 381) veya bakır borular (TS 
480) kullanılabilir. Badrum katındaki tesisat kaynaklı veya soğuk bükme, diğer iç tesisat ise dişli olabilir. 

e. STANDARTLAR 

LPG Stok Tanklarının Yerleştirilmesi (TS 1446) 
Tank, konutun bahçe alanı içerisinde yani açık havada, uygun görlılen bir yere monte edilmelıdir. Tank 
ile bina, komşu arsa sınırı ve yol arasında bırakılması gereken uzaklıklar TSE 1446'da belirtilmiştir. 

iBeher tankın Yaklaşma Mesafesi (m) Yerüstü Tanklarının 
! 
su hacmi Yeraltı Tankı Yerüstü Tankı birbırinden uzaklığı 

(m') (m) 
~· 
0,5'den az 3 - -

0,5'den çok -3 3 3 1 
3'den çok-10 5 7,5 1 --

f. LPG'NiN SOORUM KATINDA KULLANILMASI 

a. Isıtma kazanının badrum katında olması halinde aşağıdaki kurallara uyulmalıdır 

ı) LPG'nin badrum katında kullanımının kontrollin lı sağlamak amacıyla. bina girişınde devre üzerıne 
'Normalde kapalı" tipte bir solenoıd valf konulmalıdır. Bu valf cihaz ateşleme sıstemınden kumanda 
alacaktır. 
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2) Bodrum katında kalan LPG boru devresinin hacmi ısı cihazının bulunduğu mekan hacminın bınde 
ikisinden fazla olmamalıdır. 

3) Olası kaçak riskine karşı, gaz konsantrasyonunu düşürecek bir havalandırma sağlanmalidir. 
Havalandırma mentez kesiti, net olarak 300 cm'' den az olmamalıdır. 

4) Isı cihazının bulunduğu mekana, bina dışındaki solenoid valfe de kumanda edebilecek gaz alarm 
cihazı konulmalıdır. 

Standartiara uygun sistem tasarımı ve iyi bir tesisat uygulaması ile. yakıt tankının yaşanılan mekanın 
dışına konulduğu 'Merkezi Enerji" em niyetli bir yakıt sistem id ır. 

h. LPG kullanılması ile ilgili halen ülkemizde gerçek anlamda bir düzenleme 
kendi imkanları ve bazı doğalgaz ile ilgili standart ve yönetmeliklerden 
ınsıyatiflerine göre faaliyet göstermektedir. 

yoktur. Tüm firmalar 
faydalanarak kendi 

Örneğın DG ile çalışan bir cihaz için önce proje çizip, yerel gaz kuruluşundan onaylatmak, bilahare 
tesisatın ve cihazın montajını yaparak, yerel gaz kuruluşunun test ve onayından sonra gaz açılışı 
sağlanarak cihazın ilk çalıştırması yapılırken, LPG ile çalışacak bir cılıazda sadece ilgili firma 
tarafından montajı yapılan tesisat cilıaz haber verıldiği takdirde ithalatçı/imalatçı firmanın yetkili 
elemanları veya yetkili servisleri tarafından kontrol ve test edilerek ilk çalıştııma yapılmamaktadır. Bu 
güne kadar çıkan çoğu standart'ta sadece doğalgaz ıle çalışan cihazlar veya doğalgaz tesısatları ile 
ilgilidir. 

LPG kullanılan tüm cihaziarda doğalgaz için geçerli tüm kurallar aynen uygulanmalıdır Sonuçta 
LPG'de bir gaz yakacaktır DG'dan önemli farkı yoğunluk olarak havadan ağır olması ( 1 ,67) ve bu 
nedenle kaçakanında yüzeyde toplannıasıdır. 

13. YAPILAN HATALAR 

Doğalgazın ülkemizde kullanımına ansızın başlanması ve süratle yaygınlaşması: 

11 Ulusal gaz politikasının oluşnıadığı, 

11 Kentsel doğalgaz dağıtını ve dönüşüm projelerinin kriterleri. teknikleri ve teknolojilerinin 
belirlenmediği, 

11 Doğalgaz konusunda yeterli bilgi birikiminin olmadığı, 

11 üniversitelerinıizin, meslek örgütlerinıizin, firnıalarınıızın, tüketicılerimızin ve MEDYA'nın hazırlıklı 
olmadıkları bir döneme denk gelmiş ve bu nedenle bir çok sorun yaşanmıştır veyaşanmaya devanı 
etmektedır. 

Mevcut sorunları genel hatlarıyla aşağıdaki gibi özetleyebıliriz. 

a. GENEL HUSUSLAR 

ı 1 Tüm yurttak i gaz kullanımı ile ilgili her türlü mevzuatı düzenleyici, icra ve koordine edici "Ulusal Gaz 
Enstitüsü" kurulmalıdır 

2) Yerel gaz kuruluşlarının ve BOTAŞ'ın "iç Tesisat Yönetmelıği ve Dönüşüm Şartnameler!" hala 
farklılıklar içeernekte olup, günün şartlarına göre revize edilip, EnerJi Bakanlığı'nca yayınlanarak 
yürürlüğe konmalıdır. 



3) Doğalgazın en uygun kullanımı halinde tehlikesiz olduğu, hava kirliliğine sebep olan en azemisyon 
değerlerine sahip olduğu ve gerek kullanım kolaylığı gerekse ekonomik oluşu tüm medya da 
sürekli olarak işlenme!idir. Ve tüketiciler doğal gaz kullanımına teşvik edilmelidir. 

4) Binaların doğalgaza geçerken ilk kuruluş maliyeti olarak 6-8 daire kadar bireysel sistem, daha fazla 
daireli yapılarda ise merkezi sistem seçilmelidir. 

5) Yeni yapılacak binalardaki kalariler daireleri ve bacaların doğalgaza uygun şekilde yapılması için 
gerekli uygulamalara ivedilikle geçilmelidir. 

6) Doğalgaz Tesisat ve Cihaziarında sigorta mutlaka zorunlu hale getirilmelidir. 

7) Doğalgaz proıesi yapan taahhütçü firma mühendislerinin proJe onay yetkisini öncelikle Makine 
Mühendisleri Odasın'dan almalarını zorunlu hale getirecek düzenleme yapılmalıdır. 

b. BiNALARDAKi TESiSATLA iLGiLi HATALAR 

BORULAR 

111 Yer altına döşenen borular satıhtan 50 cm aşağıya döşenmeli alt ve üstüne kum yastıklanması 
yapılmalı, (10 ve 20 cm) çelik borular korozyona karşı (TS 2169'a uygun) korunması için tam olarak 
izole edilmelidir. izolasyon % 50 bindirmeli sıcak veya soğuk sargı ile yapılmalıdır. Kaplama toprak 
seviyesinden çıktığı yerden itibaren en az 20 cm yukarıya devam etmelidir. Yer üstü borular ise sarı 
renkli yağlı boya ile boyanmalıdır. (Galvenizli boru kullanılmaz ise). ihtiyaç duyulan yerlerde katadik 
koruma yapılmalıdır. 

Ili Bina bağlantı hatları binaya, bina girişine yakın, yeterince aydınlatılmış, kuru, kendi kendine 
havalanabilen tehlike anında kolayca ulaşılabilecek bir yerden girmelidir. Buradaki gaz boru ve ana 
vanası hasara uğrarnayacak şekilde korunmuş olmalıdır. 

Ili Bina bağlantı ve kolon hatları bina dış duvarı ve döşemeden koruyucu borularla geçirilmelidir. 
Zernin üstüne çıkış ve bina içine giriş noktası arasında kalan kısımları korozyona ve mekanik 
darbelere karşı korunmuş olmalıdır. Koruyucu borunun iç çapı, gaz borusunun dış çapından en az 
20 mm daha büyük olmalıdır. Koruyucu boru, bina dış duvarı içine sıkı ve tam sızdırmaz biçimde 
yerleştirilmeli ve duvarı n her iki tarafından dışarı doğru en az 50 mm taşmalıdır. Koruyucu boru ile 
gaz borusu arası uygun macunla daldurularak tam sızdırmaz hale getirilmelidir. 

111 Bina bağlantı hatları ile telefon, elektrik hatları ve sıcak, kızgın su boruları arasında en az 30 crn'lik 
bir açıklık olmalıdır. 

11 Gaz boruları kendi amacı dışında (Elektrik, Topraklama hattı vb.) kesinlikle kullanılmarnalıdır. 

mı Sıva üstü hatları duvara çelik dübelle tutturulmalıdır. 

11 Duvar içindeki kanallardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli üstleri havalandırmaya uygun 
kapak ve ızgara ile örtülrnelidir. (TS 7363) 

111 Sıva altına kesinlikle doğal gaz lesisat borusu döşenmemelidir. 

111 Yoğuşma, sızıntı ve terlemeden etkilenmemesi için diğer boruların üstünde uygun bir yere 
yerleştirilmelidir. 

111 iç lesisat hatları; aydınlık, asansör boşluğu havalandırma, duman ve çöp bacaları ile davlumbaz 
içinden geçirilmernelidir. 

111 Boru hattına gırebilecek pislikleri temizlemek için yatay ve düşey hatların birleştiği en büyük kesilli 
ve en alt noktasına temizleme T parçası yerleştirilmelidir. 

Ili Rutubetli yerlere döşenen iç lesisat hatları korozyona karşı tam olarak korunrnalıdır. 
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Iii Gaz boru bağlantı elemanlan ile yapılmış dişli bağlantılarda uygun plastik esaslı sızdırmazlıK 
malzemeleri veya sızdırmazlık macunu ile birlikte keten kullanılmalıdır_ (TS 10943, TS 10944) 
(Keten bezır yagı ıle dayurulmuş olarak kullanılacaktır_) Ancak uzun vadeli emniyet açısından dişli 
bağlantıdan kaçınılmalıdır_ 

lll Kolon hatları kapıcı dairesi ve sığınak içerisinden geçirilemez_ 

ll 80 mm ve üzerindeki borular kesinlikle kaynakla birleştiril<;ıcektir_ 50 mm ve altındakiler oksijen, 
üzerindekilerde elektrik ark kaynağı yapılmalıdır 

SAYAÇLAR 

lll Bina dışında bulunan doğalgaz sayaçlannın koruyucu kutulan standardiara uygun olmalıdır_ 

lll Sayaç vanalarının açma-kapama kolu olmalı ve kolayca ulaşılabilir olmalıdır_ 

ll Kalariler kazanları için kullanılan sayaçlar kesinlikle kazan dairelerine yerleştirilmemelidir_ 

VANALAR 

lll Cihaz girişlerine mutlaka gazı kesici standartiara uygun emniyet vanası (küresel vana) konmalıdır_ 

Ci HAZLAR 

Ili Doğal gaz cihaziarının kapasitesi ihtiyacın altında veya üsiünde olmamalıdır_ 

lll Cihazlar mutlaka üretici/ ithalalçı firma montaj klavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde monte 
edilmelidir_ 

ll Bacalı cihaz seçiminden önce mutlaka uygun baca olup, olmadığı kontrol edilmelidir 

ll A tipi cihazlar 12 m•, B tipi cihazlar net hacimleri 8m3 'den küçük olan yerlere yerleştirilmemelidir_ 
Hacim ne olursu olsun B tipi cihazlar açık balkan, yatak odası, banyo, WC gibi yerlere 
konmamalıdır_ 

11 A ve B tipi cihaziarın bulunduğu yerler mutlaka havalandırılmalıdır_ (TS 7363'e göre) 

11 B tipi cihazlar mümkün olduğu kadar bacaya yakın bir yere konmalı, yatay boru uzunluğu 2 dirsek 
ve 2,5 metreden fazla olmamalıdır_ Atık gaz boruları en az % 3 yükselen eğimle bacaya 
bağlanmalı, davlumbaz çıkışından itibaren en az boru çapının 2 katı kadar dikey çıkmalı sonra 
dirsek konmalıdır_ 90 o dirsekierden kaçınılmalıdır. 

11 C tipi cihaziarın (Denge bacalı) baca çıkış boruları atmasiere açık, hava sirkülasyonu olan yerlere 
bağlanmalıdır_ Kapalı balkoniara baca çıkışı verilemez. Açık alanlarda baca çıkış borularının 
minimum yüksekliği 0,30 m, insanlarin geçtiği yerde en az 2 m_ olmalıdır_ Dışarıya taşan çatı veya 
alaşım kaplamanın üstten bacaya uzaklığı en az 1,5 m olmalıdır_ 

111 Baca tepmesine karşı bacalı tüm doğal gaz cihaziarında atık gaz sensörü olmalıdır_ 

11 Merkezi sistemlerde badrum katı müsait değilse çatı katına kazan konulması düşünülmelidir_ 

111 Merkezi sistemlerde; radyatör ve yerden ısıtmalarda Atmosferik kazan, fan-coil sistemlerde ise 
Cebri brülörlü kazanlar tercih edilmelidir_ 

11 Doğalgaz cihaziarın yıllık bakımı zorunluluk haline getirilmelidir_ 
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BAGALAR 

!!ll Doğalgaz bacalan ısı_ yoğuşma ve yanma ürünlerınden etkilenmeyecek malzemeden ligili 
standartiara göre imal edilmelidir Sacalar düşeyle 30 "lik en fazla 1 sapma yapabilir. Sacalar da 
kesit daralması olmamalıdır 

!!i Baca tepesı çatı mahyasrndan en az 80 cm, çatı örtüsünden en az 100 cm yüksekte olmalrdır. Daha 
yu ksek komşu bina var ise bu baca en az komşu bina yüksekliğine ulaşmalıdır. 

lll B1r bacaya ancak benzer çekişii gaz cihaziarı bağlanmalıdır. Tabi çekişii cihazla, fan çekişii cihaz 
aynı bac:3ya bağlanamaz. 

111 Mutfak aspiratör bacalarına gaz cihazı bağ!anmamalıdır. 

111 2 şönt baca braşmanı ana bacaya bağlanamaz. 

lll Üflemelı brülöriü ci hazlar şörıt bacaya bağlanam az. 

111 Kalorifer baca!arı mutlaka çift cidarlı olmalıdır. Baca "Boru + ızolasyon + Hava boşluğu + Tuğla 
duvar veya kaplama"dan oiuşmalıdır. (Isı yaiıtırnı, gürültü önlenmesi, ömür ve güvenli!< nedenıyie) 

111 Duman kanalları beyaz cam yünü ile izole edilip, üzeri galvanizli saç veya alüminyum folyo ile 
kaplanmal:dır. 

Sacalar her yıl en az 1 defa temizletilmelidir. (özellikle dönüşüm esnasında kılıf geçirilmeyen bacalar) 

ELEKTRiK TESiSATI 

111 Kazan daıresindeki elektrik tesisatları TS 1257'de belirtildiği gibi etanş olmalıdır 

Iii Aydınlatma ve pano elektrik tesisat kablolan NYM antigron, brülör kabloları ise, hareketli yerlerde 
çelik spiral kılıf içerisinden NYAF, hareketsiz yerlerde NYA olacaktır. 

111 Kazan daireleri aydınlatma sistemı tavandan en az 50 cm aşağıda olacak şekilde, tavandan zincirle 
sarkmalı veya duvarda olmalıdır. 

111 Kazan dairelerine 20 oh m değerinin altında özel topraklama sistemi kurulmalıdır 

lll Elektrik motorları (pompa vb ) için termik koruyucu seçerken termik orta noktası cihazı n çektiği 
akım mertebesiiıde olmal1dır. Termik koruyucu orta noktada ideal çalışır Benzer durum 
prosestatlar (basınç şalterleri) için de geçerlidir. 

lll Kazan daırelerıncle ve elektrik panoları içinde standartiara uygun malzeme kullanılmalı, açıkta kablo 
bı mkmayacak şekilde (kablo karıalı içinden) tesisat döşenmelidir 

TEST VE iŞLETMEYE ALMA 

111 Dogalgaz tesisatlarının sızdırmazlık testi ve Mukavemet testleri mevcut yönetmeilkiere göre titizlikle 
yapıimalı ve kaçağı olan tesisatlara kesinlikle gaz verilmemelidir. 

Iii Tlrm dogaigaz cıhazlarının işletmeye almadan önce gaz kaç kontrolu yapılmalı, işletmeye almayı 
müteakıp, baca gazı analızi yapılmalıdır 

Iii Cihaziarın ışietmeye alınması (ilk çalıştırmal ımalatçı i ıthalatçı firma teknisyenleri veya Yetkili 
Servısler tarafından yapılmalıdır 

EMNiYET TEDBiRLERi VE DiGER HUSUSLAR 

111 Doğalgaz tesısatları mutlaka gaz kuruluşlarından yetki almış tesisatçılarla, kayıtlı mühendıslerin 
kontrolunda, gaz kuruluşlarının uygulama kurallarına göre yapılmalıdır. 
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ll! Herhangi bir tehlike anında gaz ı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrık akımının kesecek ana 
şalter, kazan dairesi dışında olmalıdır. 

lll Apartma n girişinde kolayca görülebilecek bir yere, ana va na yerini gösterir bir plaka asılmalıdır 

1!11 ileride büyük zarar ve kayıplara uğramamak için kullanılacak tüm malzemeler TSE veya 
uluslararası kabul görmüş standardiara uygun ve doğalgazda kullanılmak üzere ıma! edılmiş 
olmalıdır. 

lll 150.000 kcal/h (175 KW)'den büyük kazan dairelerinde bina içinden giriş kapısına ilaveten dışa 
açılan, bırakıldığında kendiliğinden kapanan metal bir kapı olmalıdır. (TS 1257) 

111 Her kazanın aynı duman kanalı ve bacası olmalıdır. 

111 Bina kolon hatlarının havalarıdırması için gazın toplanması muhtemel ve çatıya yakın üst noktada 
havalandırma kanalı açılmalı ve gaz alarm cihazı konmalıdır. 

lll Kazanların önünde en az 1 m yanlarda 0,75 m serbest alan olmalıdır. 

lll Kazan dairesi yüksekliği en az 2,5 m. olmalıdır. Özellikle yeni yapılan binalarda bu zorunluluk 
getirilmelidir. 

ll Kazan daırelerine mutlaka alarm sistemi kurulmalı dedektör sayısı tavandaki kirişlerde gözönüne 
alınarak hesaplanmalıdır. Gaz dedektörleri suni alarm vermemesi için yarı iletken tip değil, katalitik 
tip olmalıdır. Gaz alarm sistemleri herhangi bir tehlike durumunda, ana kesme vanası önündeki 
selonoid vanayı kapatarak sesli ve ışıklı uyarı vermelidir. 

ll Kazan dairelerinin görülebilecek bir yerine, işletmecinin kolaylıkla anlayabileceğı tarzda hazırlanmış 
bir "iŞLETME TALiMATI" asılmalıdır. (TS 2797) işletme talimatmda, şu bilgiler olmalıdır. 

111 Güvenlik düzenlerinin tanıtı!ması, 

111 Arıza durumunda yapılacak işler, 

11 işletme kesintilerinde yapılacak işler. 
11 Dönüşüm için teklif verilmeden, önce binanın baca ve havalandırma durumları detaylı bir şekilde 

incelenmeli ve varsa özel durumlar proıede belirtilmelidir. Kazan dairelerinde binanın diğer katiarına 
ait aspiratör, klima santralı gibi cihaziarın olmaması gerekir. Vakum etkisi yapıp, kazan çekışını 

etkıleyerek arızaya neden olabilir. 

111 Radyatörlerde termestatik vana mutlaka kullanılmalıdır. Büyük miktarda ısı ekonomisi ve konfor 
sağlayacaktır. 

11 Sirkülasyon pompalarının mutlaka gidişe yerleştirilmesi gerekmektedir. Böylece sistemin hava 
yapması ve üst katların ısınmama problemleri çözümlerı ir. 

5. SONUÇ 

Ülkemizde kullanımı yeni olmasına karşılık geniş bir alana yayılan ve her gün talep oranı artan 
doğalg<w guven ıçerısınde tasarruflu bir şekilde kullanılabılme; sonuçta yurt dışına bağımlı bu enerJi 
kaynagından azamı verimin alınabilmesi için eksik veya hatalı hususlarda gereklı kanun, kararname ve 
yönetmel+!erın kısır döngülerden arındırılarak vakit geçinimeden çıkarılması ıle gerçekleşecektır. 
Yine aynı onemde clan uygulamaya yönelik proJelendirme, tesısat ve cıhaz montaıı bakım ve onarım 
faalıyetlerı ıçınde yapılan hataları önlemek insanımızın can ve mal emnıyetıni korumak bu sektorde 
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faaliyet gösteren tüm bireylerin yoğun bir şekilde eğitimden geçirilmesi bu eğitimierin sürekli olması, 
konuyla ilgili teknik yayınların teşvik edilmesi ve tüketicileri doğalgaz konusunda bilinçlendirerek her 
türlü faaliyetin gerek kamu, gerekse özel sektör tarafından desteklenmesi ve sürdürülmesi şarttır. 
Ancak, yukarıda bahse konu tüm işlemleri planlayacak, organize, icra ve kontrol edecek bağımsız bir 
Ulusal Gaz Enstitüsü'nün oluşturulması ve hayata geçirilmesi ülke çıkarlarımız açısından ilk öncelikli 
sırayı teşkil etmektedir. 
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