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ÖNSÖZ

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) tarafından
ikincisi düzenlenen her iki yılda bir tekrarlanan ve bu sene beşincisini düzenlediğimiz TÜYAK-2015
Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisinin adı Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu
olarak değiştirilmiş, organizasyonda görev alan arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde,
bir önceki sempozyuma göre bir üst seviyeye yükselmiştir.
Sempozyumun amacı, yangın güvenliği konusunda çalışanlar arasında bilgi paylaşımının
artırılması, sektörde çalışanların birbirleriyle tanışmasının sağlanması, araştırma sonuçlarının
tartışılması, uygulamaların yeni bildirilerle aktarılmasıdır. Afetlerin önlenmesi ve zararlarının
azaltılması için, hızlı ve etkili müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu konuda, AKUT Kurucu
Başkanı ve Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, açılışta “Büyük Şehirlerde Afet Riski ve Risk Yönetimi”
konusunda bir konferans sunacaktır.
Sempozyumda 48 adet bildiri yer almaktadır. Ayrıca “Onaylı Malzeme Kullanımı ve Can Güvenliği”
konusundaki panelde kalitesiz ve onaysız malzemelerin can güvenliğe olumsuz etkileri ve
alınacak önlemler tartışılacaktır. “Yangın Projelerinin Ruhsat Onayı ve İskân Kontrolleri – Tasarım,
Uygulama ve Denetim Problemleri ” konulu forumda mimar, tasarımcı makine mühendisi, itfaiye
yetkilisi, tasarımcı elektrik mühendisi ve sigorta uzmanı katılımcılar karşılaşılan problemleri
tartışacak ve yeni öneriler getirilecektir.
Ayrıca düzenlenen sergide, üretici ve satıcıların yeni ürünlerini görmek ve bilgi almak mümkün
olacaktır Mimari Yangın Tasarımı ve Köpüklü Söndürme Sistemi Tasarım ve Uygulaması
konusunda iki ayrı kurs düzenlenmektedir.
Başta Sayın Filiz Mumoğlu, olmak üzere Sayın Hikmet Akın, Sayın Taner Kaboğlu, Sayın Numan
Şahin, Sayın Özlem Güneç, Sayın Deniz Atik ve Sayın Şengül Çiftci sempozyumun başarılı olması
için büyük emek verdiler. Etix events sahibi Sayın Nedim Yılmaz sempozyum organizasyonun
eksiksiz olması için ekibiyle birlikte çalıştı.
Organizasyonda görev alan bütün arkadaşlara, görüş bildiren danışmanlara ve özellikle bildiri
sahiplerine içten teşekkürlerimizi sunuyor, bu bildiri kitabının sektörde çalışanlara yararlı olmasını
diliyorum.

Prof.Dr.Abdurrahman KILIÇ
Sempozyum Başkanı
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SUNUŞ
Değerli meslektaşlarım,
1992 yılında kurulan Vakfımız, yangın konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, sektörün
geliştirilmesi ve doğru bilginin, doğru kanallardan tüm paydaşlara iletilmesi konularındaki
çalışmalarına, her geçen gün artan istek ve kararlılıkla aralıksız olarak devam etmektedir.
Kurulduğundan bu yana, her dönemdeki yönetim kurulları, kendinden öncekilerden aldığı bayrağı
bir adım daha ileriye taşıyarak, vakıf ve derneğin bugünkü noktaya gelmesinde büyük katkılarda
bulundu. Bizler de aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.
İlki 2009 yılında düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen sempozyumun bu sene 5.sini
gerçekleştirmenin heyecanı içindeyiz. Sempozyumun, ülkemizde yangın sektörünün en geniş
katılımcı kitlesine erişen ve en çok ses getiren organizasyonu olmasından mutluluk duymaktayız.
Sempozyuma bu sene uluslar arası bir kimlik kazandırıyoruz. Öncekilere göre çok daha fazla
yabancı konuşmacı davet ederek, hem dünyadaki gelişmeleri daha yakından izlemiş ve birinci
ağızdan dinlemiş olacağız, hem de gelişmiş ülkelerdeki dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla
ilişkilerimizi bir üst seviyeye taşımış olacağız.
Bu kitapta yer alan birbirinden değerli bildirilerin çalışmalarınızda sizlere ışık tutacağını umuyoruz.
Yangın sektöründe faaliyet gösteren ve yangından korunma konusunda bilgi edinmeye çalışan
tüm bireyler için önemli bir kaynak kitap olacağını biliyoruz.
Tüm bildiri sahiplerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sempozyumun var olmasını
sağlayan değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’a şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli
başkanlarımız Sayın Cemal Kozacı’ya, Sayın Filiz Mumoğlu’na ve Sayın Hikmet Akın’a ve
sempozyum çalışmalarında yardımlarını esirgemeyen Sayın Numan Şahin’e teşekkür ediyoruz.
Tüyak olarak başta sempozyum olmak üzere, seminer, kurs, eğitim, dergi ve yayınlar gibi tüm
çalışmalarımızda siz değerli sektör temsilcilerinin desteğinin verdiği güç ile geleceğe umutla
bakıyoruz.
Saygılarımızla,

Taner KABOĞLU
Tüyak Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve
Yangından Korunma Derneği Başkanı
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9 KASIM 2017, PERŞEMBE
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08:00 -09.30

A SALONU

B SALONU

KAYIT

09.30 - 10.00 Açılış Konuşmaları
10.00–10.40

Konferans: Büyük Şehirlerde Afet Riski ve Risk Yönetimi
Nasuh Mahruki – AKUT Kurucu Başkanı ve Onursal Başkanı

10.40-11.00

KAHVE ARASI

11.00-17.00

KURS: Mimari Yangın Tasarımı – Gökhan Balık
(Safir Salonu) *Kayıt Zorunludur.

11.00-13.05

Oturum-1
Oturum Başkanı: İsmail Turanlı

Oturum- 2
Oturum Başkanı: Füsun Demirel

11.00-11.25

EN12845 ve NFPA 13 Standartlarında ESFR Sprinkler Sistemi
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12.40-13.05
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Gaetano Coppola

Tehlikeli Maddelerin Depolanmasında Patlama ve Saha Çalışması
Canalp Berkdemir

13.05-14.15

ÖĞLE YEMEĞİ

14.15-16.00

Oturum- 3
Oturum Başkanı: Gökhan Aktaş

Oturum- 4
Oturum Başkanı: Cemal Kozacı

14.15-14.40

Fine-Kinney Risk Analizi Yönteminin Elektrik Nedenli
Yangınların Önlenmesinde Kullanımı
Mehmet Cem Şengöz, Mustafa Merdan
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Özlem Emgen, Ron De Bruijn, Tom De Nooij, Dave Hazel

14.40-15.05

Çelik Yapıların Yangın Koruması
Andrew Taylor

Yangın Risk Denetimleri
Gamze Saygılı

15.05-15.30

Karmaşık ve Yüksek Binalarda Duman Kontrol Sisteminin Ağ
Modellemesi ile Tasarımı
Bora Kocaman, Uluç Yamalı

Endüstriyel Yangınlar ve Patlamalarda Bireysel Risk ve Sosyal
Riskin Belirlenmesi
Ali Serdar Gültek

15.30-15.55

Demiryolu Tünellerinde Simülasyon Tabanlı Duman Tahliye
Sistemi Optimizasyonu ve Analizi
Oral Demircioğlu

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yangın Tedbirleri Odaklı Risk
Değerlendirmesi
Barış Kuzucu, Hakan Farımaz

16.55-16.20

Endüstriyel Tesislerde Alevlenebilir / Patlayıcı Ortamların
Kontrolü ve Kriz Yönetimi
Yusuf Mert Sönmez, Mehmet Dilaver, Çağatay Kaya

NFPA 13, 2019 Versiyonu Yeni Bir Bakış
Tom De Nooij

16.20-16.45

KAHVE ARASI

16.45-18.00

18.30 -

PANEL: Onaylı Malzeme Kullanımı ve Can Güvenliği
Yönetici: İsmail Turanlı - Norm Teknik
: Allianz Sigorta
Ceyhun Eren
Haluk Yanık
: EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri
Kazım Beceren
: Etik Mühendislik
Sarven Çilingiroğlu : Çilingiroğlu Mühendislik
AÇILIŞ KOKTEYLİ

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

10 KASIM 2017, CUMA
SAAT
10.00-16.00
09.00-10.40
09.00-09.25
09.25-09.50
09.50-10.15
10.15-10.40
10.40-11.00
11.00-13.05
11.00-11.25
11.25-11.50
11.50-12.15
12.15-12.40
12.40-13.05
13.05-14.15
14.15-16.20
14.15-14.40

14.40-15.05

15.05-15.30

15.30-15.55
16.55-16.20
16.20-16.45
16.45-18.00

19.30 -

A SALONU

B SALONU

KURS: Köpüklü Söndürme Sistemi Tasarım ve Uygulama – Bora Kocaman
(Safir Salonu) *Kayıt Zorunludur.
Oturum- 5
Oturum- 6
Oturum Başkanı: Kazım Beceren
Oturum Başkanı: Hikmet Akın
Yanıcı Parlayıcı Sıvıların Depolanmasında Söndürme Sistemleri Gönüllü İtfaiyecilik; Dünyada ve Türkiye’de Durum
Ömer Kızılpelit
Edip Kaya, Ebru İnal, Hakan Altıntaş
Otomatik Sprinkler Sistemi- Performans ve Güvenirliğe
Gönüllü İtfaiyecilik Sisteminin Ulusal Düzeyde Yaygınlaştırılması
Kapsamlı Bir Yaklaşım
Cevdet İşbitirici, Latif Erdoğan, Kemal Bayram
Witali Engelhardt
Yüksek Raflı Depo Tesislerinde Sprinkler Sistemleri
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerin Organizasyon Yapısı
Arjan ten Broeke
Hacı Ahmet Kırtaş, Recep Yiğit
Kimyasal Tesislerde Temel Yangın Riskleri ve Uygulanan
OSGB Bünyesindeki İşletmelerde Gönüllü İtfaiyecilik Yaklaşımı
Yangın Korunum Sistemleri
Orhan Sönmez
Bora Şiranlı
KAHVE ARASI
Oturum- 7
Oturum -8
Oturum Başkanı: Filiz Mumoğlu
Oturum Başkanı: Korhan Işıkel
FM Global Property Loss Prevention Data Sheet’ler (FMDS) ile
Ulusal Yangından Korunma Yönetmeliği’nin Yangın Terminolojisi
Aşina Olmak
Açısından İncelenmesi
Murat Akis
Nuri Serteser, Çisel Ezgi Karakoyun
Yangın Tesisatlarında Kullanılan Sprinkler ve Alarm Vanası FM ve UL
Gazbeton Isı Yalıtım Levhaları ile Yalıtılan Bina Dış Cephelerinin
Standartları
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile Uyumu
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ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum- 9
Oturum- 10
Oturum Başkanı: Haluk Yanık
Oturum Başkanı: Sedat Altındaş
Gazi Üniversitesi Yeni Mimarlık Fakülte Binasının ‘’Binaların
Yangın Alarm Sistemlerinde Uyarı Cihazları Tasarımına İlişkin
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ Bağlamında
Standartlar
İncelenmesi
Akın Altın
Füsun Demirel, Gönül Tavman, Muammer Yaman
Pasif Yangın Önlemlerinin Örnek Eğitim Kampüs Binası Üzerinden
Video Görüntüleme Teknolojileri ile Yangın Algılama
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İlker Özzorlu
Furkan Eruçar, Kevser Coşkun, Nur Esin
Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin Yangın Anında Uyumlu
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Davranış Gösteren Diğer Mekanik, Elektrik, Elektronik Sistemler ile
Dair Bir Araştırma: Yalova İli Örneği
Etkileşimlerinin Merkezi Olarak İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi
Ebru İnal, Edip Kaya
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Binalarda Yangın Güvenliği ve Kablolar İçin Yapı Malzemeleri
Camilerde Yangın Güvenlik Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Yönetmeliği (CPR)
Fehmi Volkan Akyön, Seçkin Özcan
Tamer Yavuztürk
Açık Elektrik Şalt Sahalarında Yangın Güvenlik Kriterlerinin
Geleneksel Tandırevi ve Yangın Güvenliği
Değerlendirilmesi
Nilay Özeler Kanan
Seçkin Özcan, F. Volkan Akyön
KAHVE ARASI
FORUM : Yangın Projelerinin Ruhsat Onayı ve İskan Kontrolleri – Tasarım, Uygulama ve Denetim Problemler
Abdurrahman Kılıç : İstanbul Teknik Üniversitesi
Aktuğ Sivrioğlu
: AS/OS Mimarlık
: ENKOM Mühendislik
Belgin Pekcan
Esat Noyan
: Zürich Sigorta
İrfan Çelimli
: MTMD Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği
: İtfaiye Daire Başkanlığı
Numan Bulburu
KAPANIŞ YEMEĞİ
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EN12845 VE NFPA 13 STANDARTLARINDA ESFR SPRINKLER SİSTEMİ
TASARIMI FARKLILIKLARI
BARIŞ TOPAL

ÖZET
Bilindiği gibi ülkemizde sprinkler sistemlerinin, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda TS EN 12845 standardı uyarınca tasarlanması gerekmektedir. Son yıllarda dünya genelinde ve ülkemizde
tüketimin hızla artması, beraberinde tüketim mallarının güvenli olarak depolanmasını zorunlu kılmaktadır. Yangın
güvenliği de bu anlamda önemli bir yer teşkil etmektedir. Özellikle ESFR sprinkler sistemleri, çoğu zaman raf
arası sprinkler ihtiyacını ortadan kaldırması ve depolanan malzeme sınıflarının büyük bir bölümünü koruyabilmesi
açısından tercih edilmektedir.
Bu bildiride TS EN 12845 ve NFPA 13 Standartlarında yer alan ESFR sprinkler sistemi tasarımları arasındaki
farklılıklara değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler : Erken baskılamalı hızlı tepkili sprinkler (ESFR), söndürme tip sprinkler, ısı yayınım hızı

DIFFERENCES IN ESFR SYSTEM DESIGN BETWEEN EN 12845 AND NFPA
13 STANDARDS
ABSTRACT
As is known, in our country, sprinkler systems shall be designed as per Regulation on Fire Protection of Buildings
in accordance with TS EN 12845 standard. Recently, worldwide and countrywide, increase in consumption, brings
consumer’s goods to be stored in a secure way with it. Fire protection takes a major place in this sense. Especially
ESFR sprinkler systems are being preffered due to eleminating the use of in-rack sprinklers most of the time and
being capable of protection the most commodity types.
In this paper, differences in ESFR systems design between TS EN 12845 and NFPA 13 standards are stated.
Keywords: Early suppression fast response sprinkler (ESFR), suppresion mode sprinkler, heat release rate

GİRİŞ
ESFR sprinkler sistemleri ilk olarak ABD’de tasarlanmış ve kullanılmaya başlamıştır. İlgili tasarım kriterlerine
uyulduğu sürece, ESFR Sprinkler sistemleri özellikle yüksek raflı depolama alanları için diğer koruma opsiyonlarına
göre avantaj sağlamaktadır. Çoğu zaman raf arası sprinkler kullanımını elimine etmesi, su deposu kapasitesinin
hesaplanması için gerekli minimum sürenin ve hortum sistemi ihtiyaçlarının az olması bu avantajların en önemlileri
arasında sayılabilir. ESFR sprinkler 1988’de onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. İlk olarak ise 1996 yılında
NFPA 13 standardında yerini almıştır. 2015 yılına kadar ESFR sprinklerler EN 12845 standardında yer almamaktaydı.
Dolayısıyla yapılan ESFR sprinkler tasarımlarında, NFPA 13 standardı baz alınmaktaydı. 2015 yılında ise söz konusu
sprinkler tipi TS EN 12845 standardına dahil edilmesine rağmen, NFPA 13 standardı ile arasında bazı konularda
önemli farklılıkların olduğu göze çarpmaktadır. Bu konulara aşağıda sırasıyla değinilmiştir.
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KAPSAM DIŞI MALZEME SINIFLARI
TS EN12845 standardında bazı malzeme sınıflarının ESFR tip sprinkler ile korunmasına izin verilmezken, belirli
durumlarda NFPA 13 standardı uyarınca bu malzeme sınıflarının korunmasına izin verilmektedir. Örneğin; Aerosol,
yanıcı ve uçucu sıvılar, açılı(laced) şekilde lastik depolama ve mum gibi malzemelerin depolanması durumunda
ESFR tip sprinkler TS EN12845 standardında kullanılmamalıdır. Tasarım öncesinde bu malzemelerin depolanıp depolanmayacağı netleştirilmeli ve işverenden teyit alınmaldır. Söz konusu malzemeler, belirli durumlarda NFPA 13
standardı uyarınca ESFR tip sprinkler ile korunabilmektedir. 1. Seviye aerosoller sınıf III malzeme sınıfına girmektedir. Yanıcı ve uçucu sıvılar, 20% alkol içermesi durumunda paketleme malzemesine göre sınıf I ve sınıf II malzeme
sınıfına girmektedir. Açılı (Laced) şekilde depolanan lastikler ise NFPA 13, 18. Bölümde tanımlanmış ve koruma
opsiyonu belirtilmiştir. Mum Genleşmiş Grup A Plastik olarak tanımlanmıştır ve depolama şekline ve paketleme
malzemesine göre NFPA 13, 15. ve 17. Bölümler uyarınca korunabilmektedir. Sınıf I-IV arası malzemeler ve plastik
malzemeler NFPA 13 standardının ilgili bölümlerince korunabilmektedir.

ÇATI EĞİMİ
Çatı eğimi özellikle depolama alanlarında dikkat edilmesi gereken bir konudur. Belirli bir eğim değerinin üzerindeki
yapılarda depolama yapılamaz. NFPA 13 standardında, 8.4.6.2 maddesinde bina eğimine ilişkin açıklamaya yer
verilmiştir. Maksimum eğim değeri, yatayda 12 birimlik mesafede dikeyde 2 birimlik yükselme olarak tanımlanır.
Bu değer 16.7% ‘lik eğim çatı eğimine, başka bir deyişle 9 derece’lik çatı eğimine denk gelmektedir. Dolayısıyla çatı
eğimi 9 derece’den fazla olan binalarda ESFR sprinkler sistemi tasarlanamaz. TS EN12845 standardında ise bu
değer biraz daha fazla olup P.8.1 maddesinde, 1 metre yatay mesafede, maksimum 170 mm yükselme(170 mm/m)
olarak tanımlanmıştır ki bu değer 17% veya 9.5 derecelik maksimum çatı eğimine denk gelmektedir.

NFPA 13 							

Resim 1. Çatı Eğimi

TS EN12845

POMPA GEREKSİNİMLERİ
NFPA 13 standardı gereği tüm otomatik sprinkler sistemlerinin en az 1 adet otomatik su beslemesi olması gerekmektedir. Su beslemesi eğer yangın pompası ise, NFPA 13
standardı, 24.2.3 maddesi uyarınca NFPA 20 standardına
uygun olarak 1 adet yangın pompası kullanılması yeterlidir. TS EN12845 standardında ise bu noktada farklılık
söz konusudur. TS EN12845 standardı, P12.2 maddesi
uyarınca, ESFR sprinkler sistemleri için 1’i dizel pompa olmak üzere en az iki adet tam kapasite ile çalışan yangın
pompası kullanılması gerekmektedir. Her pompa tek başına sistem için gerekli debi ve basıncı karşılayacak şekilde
seçilmelidir. 3 adet yarım kapasiteli, her pompanın sistem
kapasitesinin yarısı değerinde çalışan pompa olması durumunda ise en az iki pompanın dizel pompa olması gerekmektedir.


Resim 2. Dizel yangın Pompası

DUMAN ATMA DAMPERİ KULLANIMI
ESFR sprinkler sistemi ile duman atma damperi kullanımı NFPA 13 standardı, 12.1.1 maddesinde tanımlanmıştır.
ESFR sprinkler sistemleri ile duman atma damperlerinin beraber kullanılabilmesi için duman atma damperleri el ile
14
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(manuel) çalışabilir olmalı veya sprinklerden daha yüksek sıcaklıkta aktive olacak şekilde ısıl eleman seçimi
yapılmalıdır. TS EN12845 standardında ise bu konu P.9
maddesinde tanımlanmış ve otomatik duman atma
damperlerinin kullanılmasına izin verilmemiştir. Duman
atma damperlerinin sadece el ile ve itfaiye birimleri
tarafından kullanılmasına izin verilmektedir. Dolayısıyla TS EN12845 standardında sprinkler sıcaklığından
yüksek sıcaklıkta açılan ısıl elemana sahip otomatik
olarak çalışan duman atma damperi kullanımına izin
verilmemektedir.


Resim 3. Duman Atma Damperi

ENGEL ALTINDAKİ SPRINKLERLER
Gerek NFPA 13, gerekse TS EN 12845 standardı, sprinkler akış karakteristiğine engel teşkil eden kanal, profil, platform gibi yapıların altına sprinkler eklenmesini belirtmektedir. Hidrolik hesaplarda her iki standarttada aksi belirtilmediği sürece 12 adet sprinkler açılmaktadır. Farklı olan nokta ise engel teşkil eden ve hidrolik alana giren sprinklerlerde ortaya çıkmaktadır. NFPA 13 standardında engel teşkil eden sprinklerler hidrolik hesaba dahil edilmezken,
TS EN12845 standardında ise engel altına ilave edilen sprinklerler hidrolik hesaba dahil edilmektedir. Bu da engelin
büyüklüğüne göre akış ve basınç anlamında sisteme önemli sayılabilecek bir yük getirebilmektedir. 2 adet sprinklerin engellerden dolayı ek olarak açılması, pompa ve su deposu kapasitesinde 15% ‘lik artışlara sebeb olabilmektedir.
Dolayısıyla bu artış, tasarım öncesinde dikkate alınmalıdır.

BASINÇ DEĞERLERİNDEKİ FARKLILIK
NFPA 13 standardında malzeme sınıfları, sınıf I-IV ve plastik malzemeler olarak ayrılmış olup paletli ve katı yığın
veya raflı depolama olmak üzere depolama şekline göre tablolar halinde sunulmuştur. Bu tablolar depolama yüksekliği, çatı yüksekliği, sprinkler K-Faktörü ve minimum çalışma basıncı değerlerini içermektedir. TS EN12845 standardında ise NFPA 13 standardında verilen sınıf I-IV arası malzemeler, ESFR sprinkler sistemi tasarımı yapılırken
ayrıca tanımlanmamıştır. Tüm sınıf I-IV arası malzemeler, plastik malzemelerdeki en düşük sınıf olan kartonlu genleşmemiş plastik mazleme sınıfında değerlendirilmektedir. Tasarım kriteri tablo P.2 ‘de verilmiştir.

Tablo 1- NFPA Tablo 17.3.3.1. 7.6 (m)
Üzeri Grup A Genleşmemiş Plastiklerin
ESFR ile korunması

Tablo 2- EN12845 Tablo P.2. Kartonlu kartonlu Genleşmemiş Plastiklerin ESFR ile
Korunması

15

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

İlgili tablolalara bakıldığında, aynı malzeme sınıfı (kartonlu, genleşmemiş plastik), aynı K-Faktörü (K360), aynı montaj şekli (pendent sprinkler) göz önüne alındığında, 12 metre çatı yüksekliği, 11 depolama yüksekliği için NFPA
standardında 1.7 bar basınç gerekirken, TS EN 12845 standardında ise 2.7 bar basınç gerekmektedir. İki standard
arasında 1 bar basınç farklı bulunmaktadır. Bu değer oldukça yüksek bir değer olup pompa basıncını ve debisini
arttırmaktadır. Basınç farkından doğan farklılıklar Tablo-3’de karşılaştırılmıştır.
TS EN 12845

NFPA 13

360 (Metrik)

360 (Metrik)

Sprinkler Basıncı

2.7 bar

1.7 bar

Sprinkler Akışı

592 lpm

469 lpm

Toplam Sprinkler Akışı

7104 lpm

5628 lpm

Tanımlı değil

946 lpm *

K-Faktörü

Hortum İhtiyacı
*Aksi belirtilmediği sürece.

Tablo 3- Sistem Karşılaştırma Tablosu

KARTONSUZ GENLEŞMİŞ PLASTİKLERİN DEPOLANMASI
TS EN12845 standardında katı yığın kartonsuz (açıkta) genleşmiş plastiklerin depolanabilmesi için, 7.6 metre depolama yüksekliği için maksimum çatı yüksekliği 9.1 metre iken, NFPA 13 standardında maksimum çatı yüksekliği
12 metre olabilmektedir. Buna karşın NFPA 13 standardı sadeece K-Faktörü 360 olan sprinkler tanımlarken, TS
EN12845 standardı K200, K240, K320 ve K360 tip sprinkler kullanımına izin vermektedir.


Tablo 4- NFPA Tablo 15.4.1 Grup A
Paletli ve Katı Yığın

Tablo 5- EN12845 Tablo P.8. Kartonsuz Plastiklerin ESFR koruması Genleşmiş

SONUÇ
NFPA 13 ve TS EN 12845 standartları arasındaki farklılıklar dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır. ESFR sprinkler
sistemleri tasarımı yapılırken son derece dikkatli olunmalı, standartlara uygun olarak ve konuya hakim kişiler tarafından tasarlanmalıdır. Tasarım veya montajda yapılacak en ufak bir hata, sistemin çalışma performansını olumsuz
etkiliyebileceği gibi yangının söndürülmesinde büyük bir risk teşkil ederek söndürmenin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebeb olabilecektir. Ülkemizde Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği uyarınca sprinkler sistemleri
tasarlanırken öncelikle Türk standartları, sonra Avrupa standardları, Türk ve Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda ise uluslararası geçerliliği olan standartlar kullanılmalıdır. ESFR sprinkler sistemleri TS EN12845
standartında, “P” Ek’inde tanımlanmıştır. Ülkemizde depo sprinkler sistemi projelerinde, proje ve tasarımcı firmalar
tarafından daha çok NFPA 13 standartının yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Şu anki yönetmelik ve mevzuata
göre ESFR sprinkler sistemi tasarımlarının TS EN12845 standardı uyarınca yapılması gerekliliği konusu netleştirilmeli ve açıklığa kavuşturulmalıdır. TS EN12845 standardı, söz konusu ESFR sprinkler sistemleri tasarımı olduğunda, NFPA 13 standardına göre daha ağır bir standarttır.
16
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KAYNAKLAR:
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ÖZGEÇMİŞ
1979 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise ( TED Ankara Koleji -1997) ve Üniversite (Gazi Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü - 2003) öğrenimini Ankara’da tamamladıktan hemen sonra askerlik görevini yerine getirmiştir.
2004 yılında MCS Yangın ve Güvenlik Sistemleri firmasında yangın söndürme sistemleri tasarımı yapmak üzere
makina mühendisi olarak işe başlamıştır. Amerika, İngiltere ve Almanya’da söndürme ve algılama sistemleri üzerine
eğitim görmüştür. Yurt içi ve yurt dışında birçok projede görev almıştır. Tyco Fire Protection Products firmasının
Türkiye ve Kaspian Bölgesi Teknik Müdürü olarak 2016 yılına kadar çalışmaya devam etmiştir. 2016 yılında “Detay
Yangın Danışmanlık, Tasarım ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.” firmasını kurmuş ve bağımsız yangın danışmanı olarak
çalışmaya devam etmektedir. NFPA Yangından Korunma Uzmanı Sertifikasına (CFPS) sahiptir. SFPE profesyonel
üyesidir. TÜYAK ve MMO teknik komitelerinde görev yapmaktadır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.
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SPRINKLERS FOR LIFE SAFETY

ALAN BRINSON

ABSTRACT
This paper reviews the performance of sprinklers, considering field evidence and laboratory fire testing to address
system reliability as well as effectiveness on fires. The paper next discusses the costs and benefits of installing
sprinklers in new buildings, before discussing retrofit of sprinkler systems in existing buildings. It then identifies the
standards, both existing and in preparation, which should be used for the design of sprinkler systems. Lastly, the
paper discusses how sprinkler systems can be used to relax other fire safety measures, before giving an overview
of requirements and incentives to fit sprinklers in different types of buildings in European countries.

SUMMARY
Independent research has shown that sprinklers reduce fire deaths by 82%. In addition to the potential reduction
in fire deaths and injuries, sprinkler systems reduce average property and business interruption losses by a similar
amount. In a high-rise building a sprinkler system controls the fire while fire-fighters enter and prepare to attack
the fire. Sprinkler systems allow designers to have larger fire compartments, saving costs for fire doors, and for
smoke control designers to assume lower fire outputs, making smoke control systems much less expensive and
less intrusive. Less smoke means there is more time for escape, so travel distances to staircases can be longer.
There is also less risk of fire spread from one building to another, so less external passive fire protection is needed.
Overall, if fire sprinklers are included at the design stage of a building, it may cost less to build.
Even if a sprinkler system is not installed when a building is new, it can readily be installed in an existing building,
often without a great increase in cost and with no need to rehouse the occupants.
Sprinkler systems are highly reliable, with 99% of fires controlled or extinguished in sprinklered buildings in countries
where the installers are independently accredited and systems undergo annual inspections.
European standards have been drafted for residential sprinkler systems, which are often able to run directly off the
water main, keeping installation costs low. Independent analyses have shown that the investment in residential
sprinkler systems in apartment buildings and care homes and in commercial systems in warehouses is more than
justified by the reductions in fire deaths, injuries and material damage. Governments have a duty to protect their
citizens and therefore regulators in an increasing number of countries are requiring sprinklers for life safety in
many new buildings.

INTRODUCTION
Life safety against fire in a building is achieved by a combination of measures, often grouped as fire risk management,
active and passive measures. Each country indirectly determines what it considers the minimum level of fire safety
by specifying combinations of active and passive measures for different building occupancies in its regulations.
Management is hard to specify in a building code, although a well-managed building is less likely to experience a
fire and the consequences may be less severe because periodic inspections of the building will identify and reduce
fire risks, while ignition sources are removed and escape routes kept clear. Good management will also make sure
that active and passive fire protection measures are well-maintained and appropriate for the risk.
Unfortunately, good management cannot prevent all fires and if there is a fire, people in the building need assistance
from active and passive fire protection measures to help them escape without injury. Good management is by
its very nature dependent on people, so a change in ownership of a building can lead to a step deterioration in
risk management. Active and passive fire protection measures, although they still require maintenance, are more
permanent fire safety measures.
Sprinkler systems have proven to be one of the most effective and reliable fire safety measures. This paper will
review the performance of sprinkler systems and the contribution they make to life safety and risk mitigation. It will
then give examples of how their contribution is reflected in fire safety building codes in different countries.
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PERFORMANCE OF SPRINKLERS AS A FIRE SAFETY MEASURE
Action of a sprinkler system on a fire
Sprinkler systems control or extinguish fires, so that they become minor events. Statistics from NFPA and insurers
show that fire deaths, injuries and property damage are greatly reduced when compared to fires in similar buildings
without sprinklers. This is because sprinklers act while the fire is small.
A sprinkler operates above the fire as it is developing and in about half of cases extinguishes the fire. In other cases
the sprinkler system keeps the fire small, so it produces much less smoke than a fire allowed to burn unchecked.
Water from the sprinkler system also reduces the temperature in the room of fire origin, which reduces gas pressure
so that smoke does not pump itself around doors and through walls. Visibility may not be good in the room of fire
origin after a sprinkler operates (although conditions are often still tenable), but outside that room and elsewhere
in the building visibility remains good and conditions remain tenable, so building occupants have more time to
escape.
Each sprinkler has a thermal element which responds mechanically to heat. There is no link between sprinklers and
they operate independently. In almost all occupancies a fire will usually cause only one or two sprinklers to operate.
Several studies have shown this to be so, the most recent by Optimal Economics in the UK, which looked at over
2,000 fires in sprinklered buildings attended by fire brigades from 2011-2016 and found that in 85% of fires only
one or two sprinklers operated. [1]
Cigarette smoke, water vapour from showers or burnt toast will not cause a sprinkler to operate. False activations
are very rare and almost always caused by damage to the sprinkler.

Statistics on sprinkler system performance
The effectiveness of sprinklers has been proven by decades of field experience. In the United States, NFPA analyses
show that sprinklers reduce the death rate from fire by 82%. NFPA also found that 77% of the remaining few who die
from fire in buildings fitted with sprinklers were in intimate contact with the fire when it started (clothing or bedding
on fire). [2] While sprinklers have saved people who were in intimate contact with the fire when it starts, such as
reported by the Scottsdale Fire Department [3], if the individual is also frail even a sprinkler system may not save
them.

Research on sprinkler system performance
The effectiveness of sprinklers in residential fires has also been proven by fire tests run on behalf of authorities:
BRE in the UK conducted an extensive programme over three years, funded by the British government. [4] The
researchers built a house and conducted a series of experiments with full-scale fires under a range of scenarios.
Temperature, gas concentrations and visibility were measured during the experiments. For most scenarios tenability
even in the room of origin was maintained with sprinklers, i.e. the fractional effective dose of asphyxiants remained
well below 1.
VIPA in Belgium published a report on behalf of the Flemish government showing that with a residential sprinkler
system visibility was maintained outside the room of fire origin in a care home, reaching the same conclusion as
BRE. [5]
SP in Sweden also looked at these issues and produced a report showing that residential sprinklers are effective
under Swedish conditions. [6]
In the United States the National Institute of Standards and Technology, NIST, which is funded by the US Department
of Commerce, has published numerous studies on sprinkler systems. These include reconstructions of fatal fires in
unsprinklered buildings, showing that a sprinkler system could have prevented the fatalities. [7]

Reliability of sprinkler systems
100 years of data from Australia and New Zealand, where it was compulsory to report every fire to the authorities,
found a success rate for sprinklers of 99.46%. [8]
By contrast data collated by NFPA in the US from fire brigade reports find a success rate of just 87% (91% of
systems operate when they should and of those 96% control or extinguish the fire). [3] NFPA has certainly missed
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some fires extinguished by sprinklers and not reported to the fire brigade. However, it is also possible that Australia
and New Zealand had a tougher inspection and maintenance regime, so that systems there were more reliable.
FM Global analysed the performance of sprinkler systems in the risks it insures in the US and concluded that in 98%
of cases they control or extinguish the fire. [9] Given that risks insured by FM Global are more carefully managed
and protected than average, with FM Global engineers inspecting the sprinkler system, it is likely that the sprinkler
systems in those risks will be more reliable. While a success rate of 87% may not seem much less than 98%, it also
equates to a failure rate 6.5 times higher. The higher the failure rate, the more likely it is that additional measures
will be needed for fires not dealt with by the sprinkler system, so undermining their economic attraction. To ensure
a high level of system reliability, VdS in Germany and similar organisations in many European countries operate
detailed competency schemes for installer companies. These schemes also monitor the readiness and suitability
of installed systems. Of course there is a cost associated with these schemes but they look to be delivering a
higher level of system reliability, as discussed below.
NFPA is the only organisation to publish statistics on the causes of sprinkler system failure. Most of the failures are
caused by closure of the system shut-off valve before (64%) or during (17%) the fire. In many European countries
the position of this valve is monitored and alarmed, so we may expect fewer failures of this type. However, without
data we cannot be sure.
In Denmark, DIFT performed two studies, one in 2003 [10] and the other in 2008. [11] In each case the researchers
inspected sprinkler systems installed in over 500 buildings. They checked whether the sprinkler system was
correctly designed for the risk and whether it was ready to perform. They found that 98% and 97% of systems would
perform correctly. Since systems which meet the standard work (otherwise we would change the standard), these
are the figures used by Danish fire engineers.
A study by CNPP for the French Insurers’ Association, FFSA, found that sprinklers controlled or extinguished 97%
of fires. [12]
A report by the German Insurers’ Association, GDV, found that 20 years of data for fires in electrical risks show that
sprinkler systems controlled or extinguished the fire in 97.9% of cases. [13]
In The Netherlands data collected by the system certification body CIBV show a success rate of 99%.
At a recent conference in Sweden a researcher announced that an analysis of reports from over 3,000 fires in
sprinklered buildings that were attended by Swedish fire brigades showed sprinkler systems in Sweden have a
reliability above 99%. [14]
A similar analysis in the United Kingdom shows that British sprinkler systems are 93% reliable. [1] Unlike in
Germany, The Netherlands and Sweden, in the UK new systems are usually inspected by the installer and there is
no requirement for an annual third party system inspection.
These different analyses show that the reliability of sprinkler systems ranges from 87-99%. The higher figure
is reached in countries where the quality of sprinkler systems is strictly controlled, with third party accredited
installers and regular third party inspections of installed systems.

Economics of sprinkler systems
Fire safety legislation is often disaster-led, with new regulations introduced after a high-profile fire but rarely before.
To introduce a more rational approach, and to consider situations where only one or two people die, i.e. fires that
are not reported in the national news, some governments now expect an economic analysis. In 2006 an insurer in
the UK showed that through reductions in insurance costs alone, sprinkler systems would pay for themselves in
schools in 13 years. This time would be considerably shortened if sprinklers are used to justify savings in other fire
safety measures, such as fire doors and staircases. When it comes to housing, insurance premiums are low and
cannot justify the investment. Here the main economic benefit is the reduction in fire deaths and injuries.
A cost and benefit analysis in these cases is only possible if one assigns a value to a life, more acceptably expressed
as what society is prepared to pay to save a life. Many governments have a figure, even if it is not made public, and
use it to decide when and where to invest in road safety measures. It can also be used for fire. The higher this figure,
the greater the investment in safety that can be justified. Here are some values:
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Norway NOK 40 million (2010)
Switzerland

CHF 5 million (2011)

UK

£1.15 million (2000) [15]

USA

$9.6 million: Department of Transport (2016)

USA

$7.9 million: Consumer Product Safety Commission (2007)

USA

$9.1 million: Environmental Protection Agency (2011)

Using damages awards by courts and evidence of risk aversion in the general population, it is possible to determine
an appropriate figure for this controversial concept. This approach was pioneered by Professor Viscusi of Harvard,
whose work was referenced to produce the 2011 EPA value.
It is easier to assign costs for fire injuries (the cost of treatment), while property losses, system installation and
maintenance costs are available from insurers and installers respectively.
Analyses by the Building Research Establishment in the UK found an economic case for fitting sprinklers in
new apartments and care homes but not in houses. [16] An analysis by the National Institute of Standards and
Technology in the US did find an economic case for fitting sprinklers in houses. [17] NIST reached the opposite
conclusion to BRE because it:
•

Used the CPSC value for a statistical life, which is several times higher than the British figure

•

Analysed a sprinkler system integrated with the domestic plumbing, for which no maintenance is required.
BRE assumed an annual maintenance cost, which over a 50-year lifetime weighs more than the initial
investment

BRE has also analysed the fitting of sprinklers in warehouses, finding an economic case for warehouses larger than
2,000m2. [18]

Retrofit of sprinklers and sprinkler system costs
Sprinkler systems are often fitted in existing buildings. There is no need to rehouse the occupants while this is
done. Although the costs are a little higher than for new construction, the difference is not large. Many existing
European hotels and care homes have been fitted with sprinklers. Following some serious fires, thousands of
existing social housing units in the UK have been fitted with sprinklers. A report of such a project in an existing
high-rise building which houses elderly people found that single bedroom apartments with a kitchen, bathroom and
living room were fitted with sprinklers at a cost of £1,150 (€1,400) per apartment. [19] As the UK market matures,
costs have continued to fall. Costs will be lower still in countries where unit labour costs are lower.

Sprinkler system standards
EN 12845 is the European standard for the design, installation and maintenance of industrial and commercial
sprinkler systems. [20] This standard was updated in 2015. Work has begun on the next edition, which will introduce
new storage technologies and extended coverage design concepts. Meanwhile these technologies are in NFPA
13 [21] and FM Data Sheets [22], so sprinkler systems designed for storage protection often make use of those
documents.
Residential sprinkler systems are designed to take their water directly from the water main, so as to save costs. In
an apartment building this can be the water main installed up the building. Special sprinklers are used which are
designed to spray water over walls and curtains. Early in 2018 two new standards are expected to be published: EN
16925 for the design, installation and maintenance of residential sprinkler systems [23] and EN 12259-14 for the
residential sprinklers as a component. [24]
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RECOGNITION OF SPRINKLERS AS A LIFE SAFETY MEASURE IN BUILDING
CODES
Smoke and Heat Modelling with Sprinklers
Fire engineers often model the accumulation of smoke from fire. The Swedish government has given guidance for
the modelling of the effect of sprinklers. [25] If the heat release rate is less than 5 MW when the first sprinkler opens
(in a non-industrial fire it will be well below 5 MW) the designer should assume a constant heat release rate for the
first minute and over the next minute that it falls to 1/3 of that value. It then stays constant.

Refuges
When a building is protected with a sprinkler system a fire produces less smoke and gas pressures are reduced, so
there is less need for measures to control smoke movement, and often no need for refuges. This is recognised in
NFPA 101, which does not require refuges in ambulatory healthcare buildings, hotels and dormitories, apartment
buildings, mercantile occupancies and business occupancies if they are fitted with sprinklers. [26]

Regulatory requirements for sprinklers in hotels
Sprinklers are a core fire safety measure in hotels in most European countries, most commonly above a threshold
height. Other criteria used are the area or number of guests. In the UK a sprinkler system permits longer escape
routes (which can reduce the number of staircases required), reductions in passive fire protection, greater distances
from fire hydrants and risers, and buildings to be closer together or have less external fire resistance.
Table 1: Regulatory requirements for sprinklers in hotels

Austria

>32m or >22m & less fire resistance

Belgium

>3,500m2 or >2,500m2 if higher than 10m

Czech Republic
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Lithuania

>30m
>22m or >3,600m2 with rooms >400m2
>28m
>13.65m
>30m or multi-storey >2,000m2
>8,000m2
>26.5m

Luxembourg

>60m

Netherlands

>70m

Norway

All hotels

Poland

>55m

Portugal
Slovak Republic
Spain

>9m or >100 people or > 50 sleeping guests
>300 guests
>28m

Sweden

Performance code leads to many hotels with sprinklers

Turkey

>21.5m or >100 bedrooms; >200 bedrooms existing hotels

Regulatory requirements for sprinklers in healthcare buildings
While all new and existing hospitals in the USA are fitted with sprinklers, in Europe only Norway and Sweden require
sprinklers to be fitted in new hospitals. In The Netherlands most new hospitals are fitted with sprinklers or water
mist either to permit larger compartment sizes than the Dutch maximum of 1,000m2 for hospitals, or to allow the
hospital design to assume that full evacuation does not take place in the event of fire. Elsewhere in Europe, high22
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rise hospitals have been fitted with sprinklers, recognising the huge difficulty that total evacuation represents in
this occupancy.
Table 2: Regulatory requirements for sprinklers in healthcare buildings

Australia

New and existing care homes

Canada

New and existing care homes and hospitals

Denmark

>1,000m2 sleeping area in multi-storey care home

Finland

In most new and existing care homes following a risk assessment

Greece

>100 beds or >12m in care homes

Hungary

>3 storey care homes

Luxembourg

Open-plan communal areas in care homes

New Zealand

New care homes

Norway

New care homes and hospitals

Poland

Care homes >800m2

Sweden

New care homes and hospitals

Turkey

New care homes >30.5m or >1,500m2

United Kingdom
United States

New care homes in Scotland and Wales
Alternative to self-closing doors on care home bedrooms in England
New and existing care homes and hospitals

Regulatory requirements for sprinklers in offices
Once out of reach of their ladders, fire-fighters have to enter a building to rescue occupants and fight the fire. This
can take 15 minutes or more, during which the fire continues to grow. Sprinklers halt the fire growth, making highrise fire-fighting operations possible. Sprinklers are therefore required in high-rise office buildings in most European
countries, as well as in North America, Australasia and much of Asia. In the UK a sprinkler system permits longer
escape routes (which can reduce the number of staircases required), reductions in passive fire protection, greater
distances from fire hydrants and risers, and buildings to be closer together or have less external fire resistance, as
detailed in Approved Document B and BS 9999. [27], [28]
Table 3: Regulatory requirements for sprinklers in offices

Austria

>32m or >22m & less fire resistance

Finland

Timber-framed apartment buildings 3-8 storeys

Germany
Greece
Hungary
Ireland
Lithuania

>22m
>20m and >400 occupants
>30m
>30m with phased evacuation
>42m

Luxembourg

>60m or >225 MJ/m2

Netherlands

>70m

Norway

>1,800m2

Poland

>55m

Portugal
Spain

>28m or >1,000 occupants
>80m (Barcelona >50m)

Sweden

>16 storeys

Turkey

>30.5m and >51.5m in existing offices

United Kingdom

>30m with phased evacuation, or to reduce passive protection, etc.
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Regulatory requirements for sprinklers in residential buildings
Although most fire deaths occur in houses it is more expensive to have sprinklers in a house than in an apartment.
This is largely because the cost of maintenance is spread over many apartments. While sprinklers are required in
all new houses in California and Maryland, and in local jurisdictions in many more US States, in Europe the UK is the
only country where significant numbers of new houses are fitted with sprinklers. In the UK Approved Document B
[22] and BS 9991 [29] set out the design freedoms available with sprinklers in residential buildings. These include
internal layout flexibility for apartments and houses, and increased travel distances to staircases in apartment
buildings.
Table 4: Regulatory requirements for sprinklers in residential buildings:

Austria
Czech Republic
Finland

>32m or >22m & less fire resistance
>8 storeys; >4 storeys & >50 apartments or >5 storeys & >30 apartments
with semi-combustible structure; >3 storeys & >20 apartments with combustible structure
Timber-framed apartment buildings 3-8 storeys

Germany

>60m

Greece

>28m

Hungary

>13.65m

Luxembourg

>60m

Netherlands

>70m

Norway

All apartment buildings

Poland

>55m

Spain

>80m (Barcelona >50m)

Sweden

>16 storeys

Turkey

>51.5m

United Kingdom

Wales all housing; Scotland >18m; England >30m, or 3-storey house with
open-plan ground floor, or 4-storey house instead of second staircase, or
open-plan apartments

CONCLUSION
Independent research has shown that sprinklers reduce fire deaths by 82%. In addition to the potential reduction
in fire deaths and injuries, sprinkler systems reduce average property and business interruption losses by a similar
amount. In a high-rise building a sprinkler system controls the fire while fire-fighters enter and prepare to attack
the fire. Sprinkler systems allow designers to have larger fire compartments, saving costs for fire doors, and for
smoke control designers to assume lower fire outputs, making smoke control systems much less expensive and
less intrusive. Less smoke means there is more time for escape, so travel distances to staircases can be longer.
There is also less risk of fire spread from one building to another, so less external passive fire protection is needed.
Overall, if fire sprinklers are included at the design stage of a building, it may cost less to build.
Even if a sprinkler system is not installed when a building is new, it can readily be installed in an existing building,
often without a great increase in cost and with no need to rehouse the occupants.
Sprinkler systems are highly reliable, with 99% of fires controlled or extinguished in sprinklered buildings in countries
where the installers are independently accredited and systems undergo annual inspections.
European standards have been drafted for residential sprinkler systems, which are often able to run directly off the
water main, keeping installation costs low. Independent analyses have shown that the investment in residential
sprinkler systems in apartment buildings and care homes and in commercial systems in warehouses is more than
justified by the reductions in fire deaths, injuries and material damage. Governments have a duty to protect their
citizens and therefore regulators in an increasing number of countries are requiring sprinklers for life safety in
many new buildings.
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SAĞLIK YAPILARINDA ALINAN PASİF YANGIN ÖNLEMLERİNDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
HÜSEYİN EMRE ILGIN
ONUR YÜCEL
ÖZET

Yapıların yangından korunması söz konusu olduğunda üç temel yöntem; algılama sistemleri, aktif söndürme sistemleri ve pasif yangın önlemleridir. Bu üç kritik sistemin bir arada kullanılması olası can ve mal kayıplarının minimuma indirgenmesi, yangından sonraki risklerin oluşmaması ve yapının tekrar kullanıma alınma süresinin kısaltılması
açısından çok önemlidir. Bu bağlamda yapı tipi, yapı kullanıcısı ve can kayıpları ilişkisi irdelendiğinde; kullanıcılarının
çoğu zaman sağlıklı kullanıcı tanımına uymadığı sağlık yapıları ve yangında can kayıplarının en büyük sebebi olan
duman ve zehirli gazların yayılımını engellemeyi hedefleyen pasif yangın önlemleri öne çıkmaktadır. Ülkemizde
2002 yılında yayımlanan, 2007, 2009 ve 2015 yıllarında köklü revizyonlara uğrayan Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik (BYKHY)’de kısmen yer alan pasif yangın önlemlerinin; tasarım, uygulama, denetim aşamalarında pek çok sorun ile karşılaşılmakta ve bu sorunların çözümünde ekipler büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bu
çalışmanın amacı söz konusu sorunlara tasarım, uygulama ve denetim aşamalarında çözüm yolları sunmaktır.
Anahtar Sözcükler: Pasif Yangın Durdurucular, Sağlık Yapıları, Tasarım Kriterleri, Uygulama, Denetim

ENCOUNTERED PROBLEMS AND REMEDIES ABOUT PASSIVE FIRE
PRECAUTIONS IN HEALTHCARE BUILDINGS
ABSTRACT

When protecting the buildings from fire is the issue, there are three major methods; detection systems, active
extinguishing systems and passive fire precautions. The use of these three critical systems together is of utmost
importance for minimizing potential loss of life and property, for avoiding risk after fire, and for shortening the duration of reuse of the building. In this context, when the relationship between building type, building users and life
losses considered; passive fire precautions, aiming to prevent the spread of smoke and toxic gases which are the
most common cause of the loss of life in the fire, come to the fore at the healthcare buildings whose users can be
defined as unhealthy. In passive fire precautions, which is partly mentioned at the Turkey’s Regulation About Fire
Protection of Buildings published in 2002 and had major revisions in 2007, 2009 and 2015; there are many problems in the design, application and supervision phases and the teams are experiencing great difficulties in solving
these problems. The purpose of this study is to present solutions to the problems in the design, implementation
and supervision stages.
Keywords: Firestop, Healthcare Buildings, Design Criteria, Application, Supervision.

GİRİŞ
Temel olarak bir binada yangın güvenliğiyle ilgili olarak alınan önlemler yangın çıktığında binada bulunan sağlıklı
kullanıcıların bina dışına kolaylıkla tahliye edilebilmesi içindir; ancak kullanıcılarının çoğu zaman sağlıklı kullanıcı
tanımına uymadığı sağlık yapılarında, diğer binalar için alınması gereken yangın önlemleri yetersiz kalmaktadır.
Özellikle ameliyathane, yoğun bakım veya yataklı servislerin olduğu bölümlerde bilinci yerinde olmayan veya ağır
tedavi altında olmaları sebebiyle hareket etmekte güçlük çeken hastaların yangın anında binayı kolaylıkla terk etmesi mümkün değildir. Ameliyathanenin yangın ve dumandan etkilenmeden işlevini sürdürmesi, diğer bölümlerdeki
hastaların personel ve hasta yakınlarının yardımıyla hatta kimi zaman da yatak ve gerekli tıbbi ekipmanlarıyla birlikte güvenli bir alana taşınması gerekebilmektedir. Yangın durumunda asansörlerin kullanılamadığı ve merdivenler
aracılığıyla taşınmanın da kolay olmadığı düşünüldüğünde aynı katta yangın ve dumandan arındırılmış yatay tahliye
alanı yaratılması büyük önem arz etmektedir.
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Bu çalışmada, sağlık yapılarında yangının ve dumanın bina içinde yayılmasını sınırlandırarak korunmuş alanlar yaratan pasif yangın önlemleri tasarım, uygulama, denetim ve işletme bakımından incelenmiştir.

TASARIM

Arsa büyüklüğü, kullanım alanı ve amacı (teşhis, tanı ve tedavi birimleri), hasta kapasitesi gibi hususlar sağlık yapılarının projelendirmesinde mimari, statik, mekanik ve elektrik disiplinlilerine ait detayları şekillendirmektedir. Bunun
yanı sıra tasarımcı yangın ve deprem gibi özel durumları da değerlendirir.
Tasarım aşamasında yapının doğru planlanması, doğru malzeme seçimi, kaçış yollarının ve kompartımanların belirlenmesi, pasif yangın önlemi alınacak bölümlerin doğru detaylandırılması gibi teknik konular (varsa) müşavir, yangın danışmanı ve kontrol mekanizmalarının detaylı denetiminden geçmelidir. Bu aşamada yapılacak bir hata veya
oluşacak eksiklik, yapının inşası ve kullanımı süresince doğacak risklerin, ve dolayısıyla karşılaşılacak maddi-manevi sorunların temelini teşkil eder. Bu bağlamda, tasarım aşamasında aşağıdaki hususlara özen gösterilmelidir.
• Özellikle mimari konularda öne çıkan pasif yangın önlemlerinde tasarım aşamasının temelini oluşturan başta
mimari tasarım ofisleri, sonrasında yangın danışmanları ve sırasıyla Yatırımcı veya Yüklenici, (varsa) Müşavir
ve İdare’ye, güncel durum ve saha uygulamalarına hâkim üreticiler tarafından düzenli bilgi akışı ve teknik destek
sağlanması özellikle uygulama aşamasında karşılaşılacak sorunların çözümünde hayati önem taşımaktadır.
• Mevzuat, yönetmelik ve diğer ilgili ulusal/uluslararası standartlara uyularak pasif yangın koruma sistemleri
seçilmelidir.
• Yangın güvenlik önlemleri ilgili tasarım disiplinlerince belirlenmeli ve teknik şartnamede açıkça belirtilmelidir.
Yatırımcı yangın danışmanlarıyla çalışabilir ve tüm aşamaları bağımsız akredite denetleme kuruluşlarına kontrol ettirebilir.
• Özellikle mimari disiplinde, uygulama aşamasına ışık tutacak ve sonrasında detaylandırılacak olan tasarım
aşaması mimari pasif yangın önlemleri prensip kararları (duvar-duvar, elektromekanik tesisat-duvar birleşimleri
vb.) alınmış olmalıdır.
• Yukarıda belirtilen prensip kararlarında yer almayan ve mühendislik muhakemesi gerektiren sahaya özel detay
çözümleri yangın danışmanı onayı ile yapılmalıdır.
• Tasarım, uygulama ve işletme şartları gözetilerek olası yangın senaryolarına yönelik risk analizleri yapılmalıdır.
• Teknik şartnamedeki eksiklikler uygulama ve denetim aşamalarında büyük sıkıntılara yol açabileceği düşünülerek doğru ve detaylı olarak tariflenmelidir. Bilhassa sağlık yapılarında inşaatın belli aşamalarından sonra
yapılacak tasarım değişiklikleri kimi zaman hijyenik koşullar açısından büyük riskler yaratabilecek sorunlar kimi
zamansa uygulaması imkansız çözümler yaratabilir.
• Kullanılacak malzemelerin seçiminde gerekli performans şartları, onay, test ve bakım sıklığı gibi konular teknik
şartnamede detaylıca belirtilmelidir.
• Yapıda yangın koruma sistemlerinin planlandığı gibi uygulanmasına dair denetim önlemleri ve sorumluları net
olarak tariflenmelidir.
• Proje iş akışı veya çalışma takvimi pasif yangın sistemlerinin doğru uygulanmasını sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama aşaması, tasarımın somuta dönüşmesidir. Tasarım aşamasında dikkate alınan tüm unsurlar, sahada
özenle, onaylı teknik şartnamelere uygun olarak ilgili disiplinler arasında hassas bir koordinasyon dâhilinde tatbik
edilmelidir.
Pasif yangın önlemleri, temel olarak, yangın anında oluşacak alev, duman ve zehirli gazın başka mahallere yayılmasını geciktirmeye ve/veya engellemeye yarar. Temel pasif yangın önlemleri aşağıda özetlenmiştir.
• Yangın kompartımanı/zonu ve kaçış yolları,
• Yangın yayılmasını geciktiren/önleyen yapı elemanları (perdeler, duvarlar, kapılar, camlar),
• Yangına dayanıklı elektromekanik tesisat elemanları,
• Yangın durdurucu malzemeler (derzler, şaftlar, geçişler ve açıklıklar vb. için),
• Duman tahliye sistemleri.
Yukarı belirtildiği üzere önlemler çoğunlukla malzeme veya birden fazla malzemenin kullanıldığı sistemlerden oluşmaktadır. Her malzeme veya sistem kendine özgü uygulama standartlarına sahiptir. Bu standartlar; boyut, ana
malzeme, temizlik, yoğunluk, kalınlık, sünme kapasitesi, basınç dayanımı, zehirli madde içeriği gibi birçok alt kırılım
detayları içerir.
Yapıda standartlarca belirlenmiş yangın dayanım değerlerine ulaşmak için doğru malzeme/sistem ve doğru uygu27
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lama mekanizması çalışmalıdır. Üretici tarafından belirlenen uygulama tariflerine göre pasif yangın önlemi alınacak
detaylar, yetkili bağımsız onay kuruluşlarınca ilgili standartlara göre yapılan testler sonucunda değerlendirilir ve
sonuçlar onay belgeleri olarak sunulur.
Hassasiyet gerektiren ve maliyetli olan onay süreci yanlızca doğru ürünü belirlemek için değil doğru uygulamayı
gerçekleştirmek için de yapılmış bir çalışmadır. Uygulama teknik şartnamelerinde onaylı/sertifikalı ürün aranması
doğru uygulamaya açılan kapıdır. Doğru uygulamayı yetkin uygulayıcının gerçekleştirir. Konusunda uzman, sahaya
özel durumlarda nasıl bir yol izleyeceğini bilen, yüksek kalite işçilik sunan ekiplerce uygulama yapılmalı ve uygulamanın niteliği/niceliği hakkında bilgileri içeren ürün etiketlemesi ile uygulama sonlandırılmalıdır.

DENETİM

Pasif yangın önlemlerinin denetimi, tasarım aşamasından başlayarak yapının ömrü boyunca devam eder. Tasarım
ve uygulama aşamaları gibi denetim aşamasının da ilgili standartlar, yönetmelikler veya şartnameler üzerinden ele
alınması gerekmektedir.
Yapıda doğru malzeme seçiminin yanı sıra, bunun uzman uygulayıcı tarafından tatbiki hatta sonrasında ilgili üretici
tarafından da uygulamanın teknik anlamda denetimi büyük önem taşımakta olup konunun tarafları olan yüklenici/
yatırımcı, (varsa) müşavir ve İdari kontrolde bu konudaki farkındalık denetim mekanizmasının doğru çalışmasını
sağlayan hayati unsurlardır.
Yapı geçici kabulü sırasında eksik ve yanlış uygulamaların belirlenmesi, yapı faaliyete geçmeden gerekli düzeltme
ve tadilatın yapılması gerekir. Sağlık yapılarında aranacak hijyen koşulları düşünülürse, teslim aşamasına sorunsuz
bir şekilde erişmek çok önemlidir.
Denetim mekanizması tüm safhalarda yapıya özel testler talep edebilir/etmelidir. Bu testler mevcut standart veya
onay prosedürlerince kapsanmayan, benzeri durumlar ile kıyaslanarak yapılacak teknik muhakemelerle kanıtlanamayan problemler için de yapılabilir. Yapılacak testlerin gerekliliği olası yangın senaryolarına ait risk analizlerine
dayandırılmalıdır. Denetimin doğurabileceği ek maddi giderler ihale aşaması zamanında ön görülmüş olmalıdır.
Yapı faaliyete girdikten sonra kısa ve uzun periyotlu denetim programları uygulanmalıdır. Sağlık yapılarında bunu gerçekleştirmek diğer tüm yapılara göre daha zordur. Yapı kullanımı sonucunda oluşabilecek deformasyonlar, maruz kalacağı
yangın, deprem, aşırı yağış, sıcak ve soğuk gibi dış etkenlerin zararları, kısa ömürlü malzemeler, hatta yapının uzun vadede uğrayabileceği kullanım ve hacim değişikliği gibi sorunlar takip edilmesi gereken hususlardandır.
Sonuç olarak, projenin tasarım aşamasında detaylı öngörülerle alınacak kararlar ve özenle yapılan uygulamalar,
denetim aşamasında kolaylık ve verimlilikle sonuçlanır.

İŞLETME

Gerek Sağlık Bakanlığı’nca işletilen, gerekse Kamu Özel Ortaklığı modeli ile belli süreler özel iştiraklerce işletilecek
sağlık yapılarında İşletmecinin önemli sorumlulukları vardır.
İşletmeci, yangın sistemlerinin kontrolü, bakım programının incelenmesi, pasif ve aktif önlemleri ve organizasyonel
tedbirlerin görsel olarak incelenmesi gibi periyodik denetimleri gerçekleştirmelidir. Yangınla ilgili tüm gereklilikleri
takip edecek, kontrolleri yapacak, uygulatacak ve bu konuda eğitim almış bir yangın sorumlusu belirleyerek acil
durum ve yangın planları hazırlatacaktır.
Binada işlevsel veya yapısal değişiklikler varsa mevcut pasif önlemleri gözden geçirmeli, gerekli olması durumda
güncellenmeli veya baştan uygulatmalıdır. Bunu yaparken onaylı pasif yangın önlemleri yasal gerekliliklerle uyumlu
olarak kullanmalıdır.

SONUÇ

Pasif yangın önlemlerinin alınması özellikle sağlık yapılarında hayati önem taşımakta olup bu konuda tüm taraflara;
tasarımcı, yangın danışmanı, müşavir, yüklenici/yatırımcı ve bilhassa idareye, tüm aşamalarda; tasarım, uygulama,
denetim ve işletme, büyük sorumluluklar düşmektedir.
İlgili taraflar, prensip tasarım kararları ve teknik şartnamenin oluşturulmasının ardından malzeme seçimi, uzman
uygulayıcının tatbiki ve denetim mekanizmasının çalıştırılmasına müteakip işletme döneminde de yapılacak
periyodik ara denetimlerle konunun her daim takipçisi olmalıdır.
Bu bağlamda en güncel ve teknik bilgi kaynağına erişimin ana unsurlarından olan üreticilerle temas önemli bir
konudur. Tüm tarafların konuya ilişkin farkındalığı, koordinasyonu ve doğru zamanda doğru tarafın müdahalesi
uygulanabilirlik açısından hayati önem taşımaktadır.
Yapılarda karşılaşılacak sorunların çözümünde, değişim ve gelişim prensibi benimsenmelidir. Pasif yangın önlemleri de standart bir malzeme satın alma işi değildir, bu sebeple sadece fiyat odaklı karar verilmemelidir. Teknik bir
konu olarak ele alınmalıdır. Sadece geçerli sertifikası olan pasif yangın önlemleri, yasal gerekliliklerle uyumlu olarak,
onaylı uygulamacı personelle uygulanmalıdır. Gerekmesi durumunda malzeme ve uygulamalar bağımsız akredite
denetim şirketlerince test, inceleme ve denetlemelere tabi tutulmalıdır.
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TÜRKİYE’DE BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ALTYAPININ
GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ
SEDAT ALTINDAŞ

ÖZET
Bir mevzuatın sağlıklı şekilde uygulanabilmesi, ilgili altyapının sağlam bir biçimde oluşturulmasına bağlıdır. Binalarda
yangın güvenliğine yönelik hazırlanmış olan Ulusal Yangın Yönetmeliğinin ilk yayımından itibaren 15 yıl, yürürlükteki
mevzuatın yayımı üzerinden 10 yıllık bir zaman geçmiştir. Bu sürede yapılan düzenlemelere bakıldığında; acaba
gerekli altyapı oluşturulmuş mudur?
Bu çalışmada, Türkiye’de yangın güvenliği bağlamında yangın yönetmeliği uygulamaları ve ona yönelik altyapının
genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Yetersiz kalan hususlar ile yapılması gerekenler ortaya konacaktır.

GENERAL EVALUATION OF INFRASTRUCTURE FOR FIRE SAFETY IN TURKEY
Abstract
The ability to implement a legislation in a healthy way, depends on the proper formation of the relevant infrastructure.
“Turkish Fire Regulations” which has been prepared for fire safety in buildings, have passed 15 years since the first
publication and passed 10 years since the publication of the current legislation. Regarding the regulations made
during this period; is the necessary infrastructure created?
In this study, at the context of fire safety in Turkey, the fire regulation practices and its infrastructure evaluated in
general. Than, this study propose that what to do about the inadequate things be revealed.

1. GİRİŞ
Bir mevzuatın sağlıklı şekilde uygulanabilmesi, sağlam bir altyapı oluşturulmasına bağlıdır. Binalarda yangın
güvenliğine yönelik hazırlanmış olan Ulusal Yangın Yönetmeliğinin ilk yayımından itibaren 15 yıl, yürürlükteki
mevzuatın yayımı üzerinden 10 yıllık bir zaman geçmiştir. Bu sürede yapılan düzenlemelere bakıldığında; acaba
gerekli altyapı oluşturulmuş mudur?
Binalarda yangın güvenliğine yönelik sağlam bir altyapı oluşturulmasında aşağıdaki kriterler büyük önem
taşımaktadır;
•

İlgili kurumlar tarafından gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

•

Sivil toplum kuruluşlarının aktif olarak çalışması,

•

Yeterli bilgi ve deneyime sahip teknik personelin varlığı,

•

Binaların tasarım, yapım ve işletim aşamalarına ait denetimlerde yangın güvenliği ilkelerine uygunluğun kontrolü,

•

Laboratuvarlar ile malzeme ve tasarım standartların oluşturulması, teknik bilgi paylaşım platformu olarak süreli
yayınların varlığı.

2. İLGİLİ KURUMLAR VE YASAL DÜZENLEMELER
Yangın Yönetmeliğinin hazırlanmasına Sivil Savunma Kanunu[1] önayak olmuştur. Bu Kanunla yangınla mücadele
için gerekli önlemlerin İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ortak hazırlanıp Bakanlar Kurulu’nca
yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenmesi istenmiştir. İlgili Bakanlıkların ortak çalışması ile hazırlanan
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik[2] 2002 yılında yayımlanmıştır. Bu tarihten itibaren yangından
korunma ile ilişkili kurumlar ve ilgili mevzuatlar kapsamında yapılan çalışmalar kısaca aşağıda belirtilmiştir.
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2.1.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü
kapatılarak yetki ve sorumluluklar 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çatısı altında toplanmıştır[3]. Ancak, kurumun şimdiye kadar yapılan faaliyetleri
arasında, binalarda yangın güvenliğine yönelik herhangi bir çalışmanın yer almadığı görülmektedir.

2.2.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında proje ve yapım ile ilgili konularda
tereddüde düşülen hususlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. Proje ve yapım ile ilgili maddelerin
hazırlanmasında görev almakta, ayrıca konu ile ilgili uygulamaya esas olacak yazılı görüşler vermektedir. Bakanlık
ayrıca, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği bağlamında Avrupa Birliği tarafından istenen mevzuat uyumunu yayımladığı
mevzuatlar ile yasal olarak yerine getirmektedir. Bu bağlamda, binalarda yangın güvenliğine yönelik Avrupa yangın
sınıfları ve ilgili standartları içerecek şekilde Yangın Yönetmeliği 2007 yılında revize edilmiştir[4]. Bakanlık ayrıca Yapı
Malzemeleri Direktifinin (305/2011/AB) yangın ile ilgili Avrupa Komisyon Kararlarını, Tebliğ [5] ile yayımlamaktadır.

2.3.

İçişleri Bakanlığı

Yangın Yönetmeliğinin uygulanmasında proje ve yapım ile ilgili konular dışındaki alanlarda İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
Bakanlık ayrıca belediyelerdeki itfaiye teşkilatını kapsayan İtfaiye Yönetmeliği[6]’ni de hazırlamıştır. İtfaiyeler
yangınla mücadelenin en önemli aktörleridir. Yangın güvenliğinin bina tasarımımdan itibaren başladığı dikkate
alınarak itfaiyenin bu alanlarda da görev alması ve ilgili teknik personel altyapısını oluşturulması sağlanmalıdır. Bu
amaçla, Yangın Yönetmeliğinde, yangın (algılama ve söndürme, tahliye) projelerinin; ilgili belediye itfaiye birimlerinin
uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanması istenmiştir.
Ancak, 12/3/2012 tarih ve 2012/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yangın projeleri için itfaiyelerden uygun görüş
alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu durum itfaiyenin yangınla mücadelesinde önemli bir eksiklik olmuştur.

2.4.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu [7] yayımlanmıştır. Bu
kanun kapsamında, yangın güvenliğine yönelik düzenlemeler İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik
Önlemlerine İlişkin Yönetmelik [8] ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik[9]’te
yer almaktadır. İşyeri Yönetmeliğine göre, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak üzere; asgari sağlık ve güvenlik
şartları işveren tarafından yerine getirilmelidir. Bu şartların sağlanmasında, pasif yangın önlemleri bağlamında,
Yangın Yönetmeliği hükümlerine uygun tedbirlerin alınması esastır. Aktif yangın önlemleri olarak işverenin yangın
tesisatını oluşturan ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yaptırması ve gerekli kayıtları tutması
gereklidir. Periyodik bakım ve kontrollerin İş Ekipmanları Yönetmeliğindeki esaslara göre yapılması istenmiştir.

3. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK)
Binalarda yangın güvenliği alanında sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Bu kuruluşların
temel olarak yangından korunma ve yangın güvenliği alanında;
•

Faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek dayanışmayı sağlamak, toplumu bilinçlendirmek,

•

Bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ya da desteklemek, laboratuvar, test istasyonu ve benzeri tesisler
kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, çalıştırmak ve işletmek,

•

Yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak mevzuat ve standartların hazırlanması ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
amacında oldukları ve bu kapsamda etkin görevler yaptıkları görülmektedir.
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3.1.

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK):

Kısaca TÜYAK olarak anılmakta olup bünyesinde ayrıca aynı adı taşıyan “Yangından Korunma Derneği”’ de
kurulmuştur. Yangından korunma ve yangınla mücadele ile ilgili faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşları bir araya
getirmiştir. Vakıf çalışmaları arasında, kurslar, eğitimler ve teknik yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca, artık geleneksel
hale gelen ve uluslararası bir boyut kazanan yangın ve güvenlik sempozyumunu da düzenlemektedir [10].
3.2. TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği)
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, “Tesisat Mühendisleri Derneği” adı altında tesisat mühendisliğini geliştirmek,
sektöre saygınlık kazandırmak amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. 1997 yılında isminin önüne “Türk” kelimesini de
alarak ulusal bir dernek haline gelmiştir. Tesisat mühendisliği alanında kurs, seminer, sempozyumlar düzenlemekte,
dergi ve kitaplar yayımlamaktadır [11]. Yangın söndürme tesisatına yönelik çalışmalar da bu faaliyetlerde önemli
bir yer tutmaktadır.
3.3. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)
İZODER, 1993 yılında kurulmuştur. Yalıtım konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen, bunu
sağlamak üzere ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemesi üreticilerini, satıcılarını ve uygulayıcılarını bir çatı altında
toplamayı amaçlamıştır[12]. Faaliyetleri arasında binalarda yangın yalıtımı konusunda yayın, eğitim ve laboratuvar
çalışmalarının da bulunduğu görülmektedir.
3.4. Diğer
Yukarıdakiler dışında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve ilgili Meslek Odaları, Türkiye İnşaat
Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) gibi birçok
kuruluşunda yangın güvenliğine yönelik çalışmalara çeşitli ölçülerde katkıda bulunduğu görülmektedir.

4. PERSONEL VE EĞİTİM
Yangın Yönetmeliği hükümlerine uygunluk ile binalarda yangın güvenliğinin sağlandığı kabul edilir. Bu nedenle
tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli tüm birimlerin Yangın Yönetmeliği hükümlerini anlayarak uygulayacak
biçimde gerekli eğitim ve teknik bilgiye sahip olması gereklidir.

4.1. Mesleki Yeterlilik
Yapıların inşasında yangın güvenliği hükümlerine uygun imalatlar yapılabilmesi için çalıştırılan ustalar gerekli
yeterliliklere sahip olmalıdır. Bu bağlamda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından binalarda yangın yalıtımı yapan
personele yönelik “Yangın Yalıtımcısı”[13] adında ulusal meslek standardının oluşturulduğu ve zorunlu hale getirildiği
görülmektedir. Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik
Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.
Yangın Yalıtımcısı Meslek Standardına göre, bir kişinin yangın yalıtımı konusunda Yeterlilik Belgesi alabilmesi için
A grubu (A1, A2 ve A3) zorunlu birimlerin tamamında başarılı olması zorunludur. B grubu (B1) birimler seçmeli olup
sınavında başarılı olanların birimleri belgelerinde ayrıca belirtilmektedir(Bkz. Tablo 1)[14] 2017 yılının ilk yarısına
kadar, MYK tarafından 4 adet kuruluş yangın yalıtımcısı alanında belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.
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Tablo 1. Yangın Yalıtımcısı Meslek Standardının yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik

Ulusal Yeterlilik Birimi
A1: Yangın Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş
Sağlığı ve Güvenliği

Yangın
Yalıtımcısı
A2: Tavanlarda ve Döşemelerde Yangın Yalıtımı
(Seviye 3)
12UY0060-3/00

A3: Duvarlarda Yangın Yalıtımı

Meslek

Yangın
yalıtımcısı

Bina yangın
yalıtımcısı

B1: Çelik Yapılarda Taşıyıcı Elemanlarda ve Sanayi Yapılarında Yangın Yalıtımı

4.2. Önlisans Eğitimi
İki yıllık önlisans programlarına bakıldığında, yangın güvenliği alanında “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programının
bulunduğu görülmektedir. Bu program, 2017 yılı itibariyle 21 üniversitede, yaklaşık 1680 kişilik bir kontenjana
sahiptir [15]. Mezunları ‘’Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri’’ ünvanını kazanmaktadır.

4.3. Lisans Eğitimi
Bina tasarımında görevli mimarlar ile inşaat, makine ve elektrik mühendislerine yangın güvenliğine ilişkin gerekli
yeterlilikler lisans eğitimi aşamasında verilmelidir. Proje tasarımı ve ilgili diğer derslerde konunun önemi ve gerekliliği
öğrencilere anlatılmalıdır. Ancak, lisans eğitimleri aşamasında bu konunun yeterince işlenmediği görülmektedir.
Örneğin, 2016 yılında yapılan bir çalışmada[16]; Türkiye genelindeki toplam 90 aktif mimarlık bölümü olmasına
rağmen içeriği tamamen “yangın güvenlikli tasarım” olan dersleri veren dokuz bölüm olduğu belirtilmektedir. Bu
derslerin tamamının seçmeli ders kategorisi altında yer alması, dersin seçilmemesi durumunda, öğrencilerin
yangına güvenli tasarımla ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olmadan mezun olmalarına neden olacaktır.
4.4. Meslek İçi Eğitim
Mimar ve mühendislerin mezuniyet sonrası da kendilerini yangın güvenliği konusunda geliştirmeleri, güncel
mevzuat ve uygulamaları bilmeleri gereklidir. Bu bağlamda, ilgili meslek odaları ile diğer sivil toplum kuruluşları
tarafından çeşitli eğitimler verilmektedir. Örneğin, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM)
tarafından “Binalarda Yangın Güvenliği” ve “Yangın Yalıtımı” eğitimleri düzenlemektedir [17]. Yine, Mimarlar
Odasının çeşitli şubeleri tarafından eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ancak, toplam mimar sayısı
ile bu eğitim faaliyetlerinin sıklığı dikkate alındığında yapılan çalışmaların yeterli olduğunu söylemek mümkün
değildir [18]. Makine Mühendisleri Odası ise eğitim ve seminerler yanında, makine mühendislerine yönelik “Yangın
Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme” programı açmıştır. Yapılan eğitim ve sonrasında düzenlenen sınavda
başarılı olan makina mühendislerini Yangın Tesisatı tasarımı altında yetkilendirmektedir [19]. Bunların dışında bazı
üniversitelerin ya da çeşitli kuruşların düzenlediği eğitim programları da bulunmaktadır.

5. DENETİM
Binalarda yangın güvenliği sağlanmasında denetim önemli bir araçtır. Yangın Yönetmeliğine göre bu konuda görev
alan tüm birimlere görev ve sorumluluklar düşmektedir. Denetim, binaların tasarımından başlamalı, yapım ve işletim
aşamalarını da kapsamalıdır.
5.1.

Tasarım ve Yapım Aşaması

Yapı ruhsatı vermeye yetkili birimler; yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının Yangın
Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığını denetler. Projeler, Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise
yapı ruhsatı verilmez. Ayrıca yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda Yönetmelikte
öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma
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izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez. Ancak, yangın projeleri için itfaiye teşkilatlarından uygun görüş alınma
kararının kaldırılması ile, projelerin denetimlerinde büyük şehirlerde ilçe belediyeleri devreye girmiştir. Buralardaki
yetişmiş eleman azlığı, her ilçede bu elemanların yetiştirilmesinin zorluğu, ilçelere göre farklı uygulamalar sonucu
bir takım olumsuzlukların doğması kaçınılmazdır. Ayrıca, proje onay aşamasında olmayan itfaiyenin işletim
aşamasında yaptığı denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilmesinde yapı inşa edildiği için problem
çıkaracaktır [20].
5.2.

İşletim Aşaması

Yangın yönetmeliğine göre, yangın tesisatlarına ait sistemlerin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise,
işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur. İş yerlerindeki yangın tesisatıyla ilgili periyodik bakım ve kontrollere
yönelik İş Ekipmanları Yönetmeliği hükümleri bulunmaktadır. Buna göre; yangın tesisatının periyodik kontrolleri
makine mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek
teknikerler tarafından Tablo 2’deki kriterlere göre yapılmaktadır[9].
Tablo 2: Yangın Tesisatının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri[9]

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU(*)

Yangın Tesisatı
ve Hortumlar,
Motopomplar, Boru
Tesisatı

Standartlarda süre
belirtilmemişse

Yangın Söndürme
cihazı

1 Yıl
TSE ISO/TS 11602-2
standardında belirtilen
sürelerde

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ(**)
Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının
belirlenmesine yönelik olarak yapılır.
Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2,
TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
TSE ISO/TS 11602-2 standardında belirtilen kriterlere
uygun olarak yapılır.

(*) İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile,
(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada
belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate
alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler
uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.

6. TEKNİK ALT YAPI
Yangın güvenliği ilkelerinin yapılarda uygulanması alanında;
•

Yangın performansı belli olan ürünlerin kullanılması,

•

Yangın tesisatı elemanlarının standartlara uygun olması,

•

Tasarımların mevzuat ve standartlara uygun olması,

•

Teknik sorunların ve güncel gelişmelerin takip edildiği paylaşıldığı platformların olması,

Güçlü bir teknik altyapı için önemlidir. Bu bağlamda Türkiye’de yapılan çalışmalar aşağıda şekilde özetlenebilir.

6.1. Laboratuvar
Pasif yangın önlemleri bağlamında yapı malzemeleri belirlenen yangın performans sınıflarına uygun şekilde
yapılarda kullanılmalıdır. Bunun için malzemelerin yangına tepki, direnç ve dış yangın yayılımına ait performans
sınıfları belirlenmelidir. Avrupa yangın sınıflarına geçiş yapılan 2007 Yangın Yönetmeliği yayımlandığında Türkiye’de
bu sınıflandırmaları yapabilecek akredite bir test laboratuvarı bulunmamaktaydı. Aradan geçen 10 yıl içinde
yapı malzemelerinin yangın performanslarını belirlemek üzere akredite 4 adet laboratuvar kurulmuştur. Bunların
belirledikleri yangın performans sınıfları Tablo 3’de verilmektedir.
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Tablo 3. Türkiye’de yapı malzemelerinin yangın performanslarını belirleyen laboratuvarlar[21].

Akredite test
kuruluşları (adet)

Performans sınıfı

Sınıflandırma standardı

Yangına Tepki

TS EN 13501-1: Yangına tepki testlerinden elde edilen veriler
kullanılarak sınıflandırma (Yapı Malzemeleri)
TS EN 13501-6: Elektrik kablolarındaki yangına tepki testlerinden elde
edilen veriler kullanılarak sınıflandırma
TS EN 13501-2: Yangına direnç testlerinden elde edilen veriler
kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)

Yangına Direnç

Dış Yangın
Performansı

4
1
2

TS EN 13501-3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan malzemeler ve
elemanlar üzerinde yapılan yangına direnç testlerinden elde edilen
1
veriler kullanılarak sınıflandırma (Yangına dayanıklı hava kanalları ve
yangın damperleri)
TS EN 13501-4: Duman kontrol sistemlerinin bileşenleri üzerinde
yapılan yangına direnç testlerinden elde edilen veriler kullanılarak
1
sınıflandırma
TS EN 13501-5: Çatıların dış yangınlara maruz bırakılması testlerinden
2
elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

6.2. Ürün Standartları
Yangın tesisatını oluşturan sabit tesisat elemanları Yap Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.
Yangın tesisatının kapsamına ait kitler, bileşenler Tablo 4’de verilmektedir. Bu tesisata ait ürün standartları, Avrupa
Standardizasyon Kuruluşu (CEN) tarafında belirli bir program doğrultusunda hazırlanmakta ya da revize edilmektedir.
TSE tarafından Türk Standardı olarak da yayımlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu standartların yürürlük
tarihlerini tebliğler ile duyurmaktadır.
Tablo 4. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre yangın tesisatına ait sistem ve ürünlerin kapsamı [22]

TESİSAT KİTLERİ
Yangın algılama / yangın alarmı
- Birleşik yangın algılama ve yangın
alarm sistemleri /kitleri
- Yangın algılama sist. /kitleri
- Yangın alarm sist. kitleri
- Yangın haber verme sist. /kitleri
Yangını bastırma ve söndürme
- İlk yardım hortum sist./kitleri
- Kuru ve ıslak yangın söndürme
musluğu (hidrant) sistemleri
-Sprinkler ve su püskürtme
sistemleri/ kitleri
- Köpük sistemleri /kitleri
- Kuru toz sistemleri /kitleri
- Gazlı sistemler
(karbondioksit sistemleri de
dahil olmak üzere)/ kitler
Patlamayı baskılama
- Patlamayı bastıran sist. / kitler
Yangın kontrol tesisatları
- Duman ve ısı boşaltma
havalandırma sist. / kitleri
- Basınç diferansiyel sist./kitleri
- Bağımsız duman dedektörleri/
alarmları

BİLEŞENLER
Sabit bastırma ve söndürme
- Yangın muslukları (hidrantları)
- Su akış dedektörleri / anahtarları
- Basınç dedektörleri /anahtarlar
- İniş valfleri
- Giriş duman kutusu
- Yangın söndürme pompaları ve
pompa takımları
- Başlıklar /sprinklerler /çıkışlar
- Islak alarm valf tesisatları
- Kuru alarm valf tesisatları
- Sel alarm valf tesisatları
- Çoklu kontroller
- Yüksek basınçlı konteynır valf
tesisatları ve bunların çalıştırıcıları
- Seçici valfler ve bunların
çalıştırıcıları
- Elektrikli olmayan durdurma
cihazları
- Esnek konnektörler
- Basınç ayar aletleri ve basınç
düğmeleri
- Mekanik tartı cihazları
- Kontrol valfleri ve geri
dönüşsüz valfler

Yangın dedeksiyonu / yangın alarmı
- Duman, ısı ve alev dedektörleri
- Kontrol ve gösterici cihazlar
- Alarmı ileten yönlendiren cihazlar
- Kısa devre izolatörleri
- Alarm cihazları
- Güç kaynakları
- Giriş / çıkış cihazları
- Manuel ihbar butonu
Patlamayı baskı altında tutma
- Dedektörler
- Baskılayıcılar
- Patlama sensörleri
- Patlamayı azaltıcı malzemeler
Yangın kontrolü
- Duman perdeleri
- Damperler
- Kanallar
- Motorlu vantilatörler
- Doğal vantilatörler
- Kontrol panelleri ve acil durum
kontrol panelleri
- Güç kaynakları
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6.3. Tasarım Standartları
Yapısal tasarım kodları
Bina taşıyıcı elemanlarının yangına dirençleri konusunda Avrupa Yapısal Tasarım Kodları (Eurocode) bulunmaktadır.
Söz konusu kodlar, ulusal standart olarak TSE tarafından yayımlanmıştır. Ancak, tasarımcılar tarafından strüktürel
tasarımda yaygın olarak kullanılmadığı görülmektedir.
Uygulama Dokümanları
Yönetmelik hükümlerinin bina tasarımına uygulanması önemlidir. Ancak, yapısı itibariyle genel hükümler içeren
yönetmeliğin doğrudan tasarıma yönelik uygulanmasında çeşitli zorluklar çıkmaktadır. Bu nedenle Yangın
Yönetmeliğini esas olacak tasarım el kitapları şeklinde uygulama dokümanlarına gerek duyulmaktadır. Aktif
istemler kapsamında TÜYAK tarafından yayımlanan uygulamaya dönük çeşitli el kitapları bulunmaktadır. Ancak,
pasif yangın önlemleri bağlamımda yayımlanmış kapsamlı dokumanlar bulunmamaktadır.
6.4. Süreli Yayınlar
Belli bir alana yönelik süreli yayınlar, o sektörler için önemli bilgi paylaşım platformlarıdır. Türkiye’de, yangından
korunma ya da yangın güvenliği alanında 3 adet süreli yayının bulunduğu görülmektedir. Adında “yangın” kelimesi
geçen bu dergilerden ikisi sivil toplum kuruluşlarınca çıkarılmakta, sonuncusu ise sektörel yayıncılık yapan bir
ticari kuruluşa aittir (Bkz. Tablo 5) . Bunlardan İzodergi (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımı Dergisi)’nin 2017 yılının
ilk yarısı itibariyle 125. sayısını yayımlanmıştır. Yangın ve Güvenlik dergisi ise 1994 yılından beri düzenli olarak
yayımlanmaktadır. Son olarak doğrudan yangın güvenliğine yönelik olarak hazırlanan Yangın Mühendisliği Yangın
Güvenliği ve Teknolojileri Dergisinin 2017 yılında ilk sayısı yayımlanmıştır.

Tablo 5. Yangın güvenliği alanında yayımlanan süreli yayınlar

Süreli yayın adı

Yayıncı Kuruluş

İZODERGİ-Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımı Dergisi

İZODER

Yangın ve Güvenlik

Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.

Yangın Mühendisliği Yangın Güvenliği ve
Teknolojileri Dergisi

TÜYAK

7. SONUÇ
Binalarda yangın güvenliği alanında Türkiye’de altyapı oluşturacak çalışmaların yapıldığı, ancak bu çalışmaların
özellikle kamu ayağında yapılanların kısıtlı olduğu görülmektedir. Kamu kurumlarının binalarda yangın güvenliğine
yönelik sağlıklı denetimler yapılması, eğitimli personel, tasarımda kullanılacak standart ve diğer dokümanlar
konusunda yetersiz kaldığı görülmektedir. Özel sektör ve STK’ların daha aktif ve bilinçli bir şekilde hareket ettiği
görülmektedir. Personel belgelendirme faaliyetleri, akredite laboratuvar kuruluşları ve yayımlanan teknik dergiler bu
çalışmalara güzel örneklerdir.
Binalarda yangın güvenliği konusunda çalışmalara gelişmiş ülkelerden onlarca yıl sonra başlamamız nedeniyle
büyük bir açık oluşmuştur. Bu açığı yalnızca teknik bilgi, araç ve gereç olarak görmemeli, yangın güvenlik kültürü
olarak da değerlendirmeliyiz. İstenen düzeye erişmek üzere tüm paydaşları içerecek bir yol haritası belirlenmeli, kıt
olan kaynaklardan etkin şekilde faydalanmalıyız.
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ YEMEK KATLARININ YANGIN RİSKİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
MUAMMER AKGÜN
MUSTAFA KEMAL SEVİNDİR
ÖZET
Ülkemizdeki alışveriş merkezlerindeki yemek katlarında bulunan mutfak davlumbazları ve sonrasındaki yağlı
kanalların temizliği, periyodik kontrol ve bakımları çok sıkı bir şekilde yapılmalıdır. Oysa günümüzde sayıları 400
civarında olan alışveriş merkezlerinin sayısının 2017 yılı sonunda 454’e ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte
alışveriş merkezlerinin sayısı büyük şehirlerden ziyade Anadolu`da da hızla artmaktadır. Yemek katlarında bulunan
mutfak davlumbazları ve sonrasındaki yağlı kanalların olası yangınlara karşı yeterince güvenli olduğu söylenemez.
Gerek yapılan denetimlerin yetersizliği gerekse yapılmış olan kanalların temizlik açısından uygun olmaması olası
yangın risklerini daha da arttırmaktadır. Bu çalışmada ülkemizdeki alışveriş merkezlerindeki yemek katlarının mevcut durumları analiz edilerek mevcut şartlar için çözüm önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alışveriş merkezleri, yangın riski, mutfak davlumbazları, yağlı kanal

THE FIRE RISK ANALYSIS OF THE FOODCOURT IN SHOPPING MALLS
ABSTRACT

In our country the cleaning in oily ducts, periodic controls and the attendance of the fume hoods are made and
checked frequently. The number of shopping malls, which we consider as 400, will reach 454 by the end of 2017
and it increases faster in Anatolia rather than big cities. And it cannot be said that the fume hoods and oily ducts in
these malls are safe in case of a fire. The controls’ inadequacy and the structure of the ducts which are not suitable
for cleaning also increase the risk of fire. In this paper, the current situation of the food floors in the shopping malls
are analyzed and some solution suggestions are given.
Keywords: shopping malls, risk of fire, fume hoods, oily duct.
1- GİRİŞ
Alışveriş merkezleri kent yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Eski kapalı çarşılara benzerlikleri olsa da sistemsel
olarak farklı yapılara sahip olan alışveriş merkezleri, ilk açılmaya başladıkları dönemlerde daha elit mekanlar iken
günümüzde her kesimden insanın girip çıktığı, zaman geçirdiği kapalı alanlar haline gelmiştir. Üretimin toplumsallaşması pazarların her kesime hitap eden anlayışla şekillenmesi sonucunda alışveriş merkezleri gidilmesi gereken
cazibe merkezleri haline dönüştürülmüştür. Bugün sayıları 400 civarında olduğu ifade edilen alışveriş merkezlerinin
yemek katlarında 4000-4500 arasında değişen restoran bulunmaktadır. Genellikle mimari olarak bakıldığında yemek katları alışveriş merkezlerinin üst katlarında bulunmalarına karşın bazılarında ise alt katlarda bulunmaktadır.
Özellikle yangın riski açısından alt katında restoran bulunan alışveriş merkezleri yangın riski açısından daha tehlikelidir.

2- MEVCUT DURUM [1]
Ağırlıklı olarak üç büyük ilimizde konumlanmış olan alışveriş merkezlerinin sayıları hızla artış göstermektedir. Alışveriş merkezlerinin illere göre dağılımı aşağıda verilmiştir.
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Şekil 1. İllerde bulunan AVM sayıları.

Alıveriş merkezlerinin sayılarının her geçen gün artış trendinde olması nedeniyle özellikle büyükşehir belediye sınırları içerisindeki her ilçede birden fazla alışveriş merkezi bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerinin sayısı ile birlikte
bünyelerinde bulunan restoranların sayısı da doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu da yangın riskini her geçen gün
daha da arttırmaktadır. Şekil 2’de alışveriş merkezlerinde bulunan restoran sayıları görülmektedir[3,4].

3- RESTORANLARDA BULUNAN YAĞLI KANALLAR VE TEMİZLİĞİ [1]
Alışveriş merkezlerinde bulunan restoranlarda bulunan yağlı kanalların belirli aralıklarla temizlenmesi, kontrollerinin
yapılarak hangi sıklıklarla temizlenmesi gerekliliğini belirlenmesi ile her restoranda yapılan işleme göre farklılık gösterecek şekilde bir plan oluşturulması gerekmektedir.
Yağlı kanal sisteminde sistem temizliği;
1- Davlumbazlar
2- Yağ tutucu filtreler
3- Emiş ağızları
4- Yatay ve dikey kanallar
5- Fan, Fan hücresi ve kaset filtresi
6- Atış ağzı
kısımlarında olmak üzere yapılmalıdır[1].
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Şekil 2. İllere göre alışveriş merkezlerindeki restoran sayıları

3.1- DAVLUMBAZ TEMİZLİĞİ
Davlumbazlar yemek buharıyla ilk karşılaşan bölümdür. Mutfak personelinin temizleme disiplini ile paralel olarak,
genelde mutfağa bakan bölümleri temizlenmiş ve parlatılmıştır. Yağ tutucu filtrelerin arkasında bulunan bölüm ise
artık yağların görüldüğü ilk yerdir. Davlumbazlarda yağ temizliği ek ve köşe bölgelerdeki birikintinin yoğunluğuna
göre değişebilmektedir. Bununla birlikte malzemenin çizilebilir olmasından dolayı temizlik işlemi sert cisimlerle yapılmamalıdır. Köpük Makinası ile doğru konsantrasyonda köpük uygulaması ile yeterli bekleme süresi sonrasında
yumuşak tellerle telleme, kalem spatulalar yardımıyla köşelerdeki ve filtre yataklarındaki yağların temizlenmesi için
yeterli olacaktır. Davlumbaz daha sonra parlatıcılar yardımıyla parlatılıp temiz halde teslim edilebilir[1].
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Şekil 3. Temizlenmesi gereken bir davlumbaz örneği

Şekil 4. Temizliği tamamlanmış davlumbaz uygulaması

3.2- YAĞ TUTUCU FİLTRE TEMİZLİĞİ
Yağ tutucu filtreler yapım amacına uygun olarak alt taraftan aldığı buhara karşı geçirgen olup yukarıdan damlayacak
yağlara karşı bir engel oluşturmaktadır.

Şekil 5. Temizlenmesi gereken yağ tutucu filtre

Şekil 6. Temizliği yapılmış yağ yağ tutucu filtre

Temizliğine başlanırken yerlerinden çıkarılacak filtreler ıslak zeminde kirlilik yoğunluğuna göre uygun olarak hazırlanan kimyasal madde, köpükleme yöntemiyle yıkanıp, diğer alanlardaki temizlik bittiğinde vakumlu sıcak su ile
durulanacak, aralarda çıkmayan yağlar var ise tekrar kimyasal uygulanarak tellenecek ve durulanıp kurutulduktan
sonra yerlerine takılacaktır[1].
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3.3- EMİŞ AĞZI TEMİZLİĞİ

Şekil 7. Temizlenmesi gereken emiş ağzı

Şekil 8. Temizlenmiş olan emiş ağzı uygulaması

Emiş ağızları; sistemdeki emiş işlemini yatay kanallara taşıyan bölümüdür. Dikey sistem çok yağ tutmamakla beraber, kanal içerisinde emiş ağzına yapışarak yüksek oranda birikinti oluşturan yağlar, en ufak bir kıvılcımda yanabilmektedir. Bu nedenle emiş ağızları temizliği bu nedenle çok önem taşımaktadır. Bu bölümün temizliği ve temiz
tutulmasının bir başka nedeni de yataylarda bulunan ve emiş ağzından geri inebilecek yağların, doğru filtre kullanmayan mutfaklarda yemeklere damlama ihtimali sonucu oluşacak hijyen riski ve gıda zehirlenmelerine neden
olabilmesi ihtimalidir.
Temizleme kirlilik yoğunluğuna göre gerek önce kazıyarak gerek direk kimyasal köpük yöntemiyle yapılıp yağların
kabası alındıktan sonra çok ince detaylarına kadar tellenerek bitirilir.
3.4- KANAL TEMİZLİĞİ
3.4.1- YATAY KANAL TEMİZLİĞİ
Yatay kanallar yağın en çok biriktiği yerlerdir. Bu bölge temizlik açısından da zor noktaların başında gelir. Ulaşım
zorlukları, dekorasyon engelleri, kanal çaplarının darlığı ve üretim-montaj aşamalarında temizliğin düşünülmemiş
olması veya üretim maliyetleri nedeni ile dikkate alınmaması, yağları temizlemekten daha büyük bir problem olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 9. Temizleme öncesi ve temizlenmiş yatay kanal (Yağlı kanal)
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Şekil 9. Temizleme öncesi ve temizlenmiş yatay kanal (Yağlı kanal)

Yatay kanallarda temizlik için çok farklı
yöntemler vardır. Kanal ebatlarının uygun
olduğu yerlerde temizlik, kanal içine giren
personel tarafından yapılır. Uygun olmayan
sistemlerde ise kanallarda kontrol kapakları açarak yapılır. Bu tür temizlik işleminde
karşılaşılan temel problemler, kanal gidiş
istikametinde engel olabilecek dekorasyon,
duvar geçişleri, kanala ulaşım zorluğu vb.
dir. Genelde kanal içinde biriken riskin ne
anlam ifade ettiğini bilen kuruluşlar, bu
problemleri çözerek kanalın temizliğini
sağlamaktadırlar. Herhangi bir problemin,
yatay kanal temizliğine engel olması, kabul
edilebilir bir durum değildir.
Kanal içinde biriken riski kontrol etmek
mümkün değildir. Genellikle yangının ilk
başladığı bölümdür.

Şekil 10. Temizleme öncesi ve temizlenmiş yatay kanal
(Hafif yağlı kanal – kazıma yöntemi – kimyasal temizlik)
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3.4.2- DİKEY KANAL TEMİZLİĞİ
Dikey kanallar içinde biriken yağlar yatay kanallardaki kadar yoğun olmamakla birlikte temizlik sürecinde göz ardı
edilebilecek yerler değildir.

		 Şekil 11. Temizlik öncesi ve kimyasal köpük uygulaması ile temizlenmiş dikey kanal
Dikey ve uzun kanallarda uygulanacak temizlik yöntemi, sadece kimyasal köpük yöntemidir. Uygulamanın düzenli
ve sürekli olması, bir süre sonra riskin ortadan tamamen kalkmasını sağlamaktadır.
İşlemin sonucunu kanal içindeki yağların direnci ile kullanılan kimyasalın gücü arasındaki ilişki belirlemektedir[1].
3.5- FAN. FAN HÜCRESİ VE KASET FİLTRE TEMİZLİĞİ [1]
Fan ve fan hücresi temiz sistemlerde en hızlı kirlenen bölümdür. Çekişin kuvvetli olması durumunda yağlar kanal
içerisinde tutunamayıp fana ulaştır. Ortamdaki hava sirkülasyonu bu yağların çok çabuk kuruyarak katılaşmasını
sağlar. Bu yüzden fan ve fan hücresi sistemde karşılaşabileceğimiz en sert ve çok yağın biriktiği bölümlerdendir.
Fan, fan hücresi temizliği kimyasal köpük yöntemiyle yapılmalı ardından durulanmalı ve kurutulmalıdır. Özellikle
sistemin elektrik motoruna elektrik aksam temizliğine uygun kimyasallar ile müdahale edilmeli elektrik motorlarına
su girmemesi için ardından koruma altına alınmalıdır.
Fan hücresi girişlerinde bulunan kaset filtreler yağ tutucu filtreler ile aynı yöntemle temizlenmelidir.

Şekil 12. Temizlemesi gereken ve kimyasal köpükle temizlenmiş fan.
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Şekil 13. Temizlenmesi gereken kaset filtreler			

Şekil 14. Kimyasal köpükle temizlenmiş olan kaset filtreler.

3.6- ATIŞ AĞZI TEMİZLİĞİ
Atış ağzı sistemin fandan sonraki bölümüdür. Genelde dikey olmakla beraber yatay sistemleri de olabilir.
Atış ağızları genelde müdahale edilmesi en zor yerlerdir. Baca uygulama standartları gereği yanında bulunan binalardan yüksek olma zorunluluğu nedeniyle komşu binaların duvarlarında veya dış cephelerinde çok dar ve uzun
kanallar görmemiz mümkündür. Bu kısımlardaki yangın riskini minimize etmek adına temizlik sıklıkları çok iyi belirlenmelidir.
Dikey ve uzun atış ağızlarında sadece kimyasal köpük yöntemi uygulaması yapılmaktadır.

Şekil 15. Atış ağzı temizliği yapılmış bir kanal.
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3.7- YANGIN RİSKİ AÇISINDAN YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Şekil 16. Olması gereken temizlik örneği

Şekil 17. Olması gereken temizlik örneği
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Şekil 18. Olması gereken temizlik örneği

Şekil 19. Olması gereken temizlik örneği
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Şekil 20. Olması gereken temizlik örneği

4- SONUÇ

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği gereğince tüm yangın riski olan mahallerin sorumluluğu itfaiye kuruluşlarındadır. Özellikle ciddi yangın riski oluşturmakta olan yağlı kanallar ile ilgili mevzuatlarda herhangi bir ibare ile
karşılaşılmamaktadır. Ülkemizde bulunan 81 ilinde bulunan ve bunlarda 30 tanesi büyükşehir belediyeleri bünyesinde olan itfaiyelerce denetlenmek ve karşılaşılan risklere göre önlem alınmak zorundadır. Ancak özellikle büyükşehir
belediyeleri bünyesinde bulunan denetim ve kontrol birimlerinin bacalar konusunda çalışmaları olmasına rağmen
yağlı kanal konusunda çalışma çok az veya yetersizdir. Bazı büyükşehir belediyelerine bağlı itfaiye birimleri baca
ve yağlı kanal temizliği konusunda faaliyet gösteren özel firmaları yetkilendirilerek bu boşluk doldurulmaya çalışılmaktadır. Bunun dışında kalan itfaiyelerde yetkilendirme konusunda hiçbir çalışma yapılmamaktadır. İtfaiyelerce
baca-yağlı kanal temizlik yetkisi verilen özel firma sayısı yaklaşık 50 civarında olup ülkemiz genelinde faaliyet vermektedirler.
Her geçen gün alışveriş merkezlerinin sayısı ile birlikte bünyelerindeki restoran sayısı da artmaktadır. Bu denetim
ve kontrol sayılarını arttırmakta ve potansiyel yangın için risk potansiyeli oluşturmaktadır. İtfaiyelerce yayınlanan
istatistiklerde denetim birimlerinde istihdam edilen personel sayısı yetersizliği aşikardır. Bu nedenle baca ve yağlı
kanallar mesleki yeterlilik belgesi olan yetkin personeller tarafından temizlenmeli, kontrol edilmeli ve yapılan işe
ait formları doldurarak kayıt altına almalıdır. Ancak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 25 Ocak 2017 tarihinde
yayınlanan Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli meslek yeterliliği kapsamında sektörde çalışan personelin belgelendirilmesi ve belgelendirilen personelinde Baca Kontrol Personeli tarafından Baca-Yağlı Kanal temizlik kontrol
onayı verildikten sonra baca-yağlı kanalın kullanımı mümkün olacaktır. Bu süreçte belgeli Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli personel olmadığı ve sektörde çalışan temizlik firmalarında kontrol personeli sayısı da çok az olduğu
dikkate alınırsa durum vahimdir. Baca veya Yağlı kanalın temizliği yapılarak kayıt altına alınan işlerin bilgileri, işlemi
gerçekleştiren firma tarafından yetki alınan itfaiyelerle paylaşılmalıdır. Ayrıca yapılan işlere ait temizlik sıklıklarının
çok iyi belirlenmesi ve en azından yılda bir kez ülke genelinde yapılan işlerin denetiminin yapılması, yapılan denetimler sonucunda uygunsuz iş yapan firma ve/veya personelin yetki belgelerinin iptal edilmesi sonucunda alışveriş
merkezlerindeki potansiyel yangın riski en aza indirilebilir.
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EĞİTİM YAPILARININ YANGIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ZUHAL ŞİMŞEK

ÖZET
Yapılarda yangın güvenliği, aktif ve pasif güvenlik önlemlerinin tasarım aşamasında planlanması sonucunda gerçekleştirilebilmektedir. Alınması gereken önlemler, temel olarak her yapı grubunda benzer olmakla beraber, yapının
kullanım amacına, yangın yüküne ve kullanıcıların hareket yeteneğine göre değişiklik göstermektedir.
Eğitim yapıları kullanıcı yükünün fazla olduğu, fakat orta derecede yangın riski olan yapılar sınıfındadır. Özellikle üniversite kampüslerinin içinde bulunan eğitim yapılarında bulunan laboratuvarlar, arşivler ve kimyasallar yangın riskini
arttırmaktadır. Her yapıda olduğu gibi eğitim yapılarının yangın riskini arttıran etkenlerin tespit edilerek, sorunlara
tasarım aşamasında çözüm önerileri getirilmesi gerekmektedir. Tasarım aşamasında planlanmayan tedbirlerin, uygulama ve kullanım aşamasında verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi oldukça güç, bazı durumlarda ise imkansızdır.
Çalışmada ülkemizde bir Üniversite kampüsü içerisinde yer alan mevcut eğitim yapılarının, yangın güvenlik
durumların tespit edilerek karşılaşılan sorunlarına yönelik önerilerin getirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, bir
üniversite kampüsü içerinde yer alan 11 Fakülte binasının mevcut yapılarda yangından korunma yönetmeliğine
uygun olarak yangın güvenlik durumu tespit edilerek, uygulama ve kullanım aşamasında karşılaşılan problemler
belirlenmiş ve sonuçlara yönelik değerlendirmeler yapılarak üniversite kampüslerinde yer alan yapıların yangın
güvenlik durumları ortaya koyulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda yapılan değerlendirmelerin yeni yapılacak
yapılar için temel bir rehber oluşturacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yangın güveliği, eğitim yapıları, duman ve yangın yalıtımı, tahliye projesi

EVALUATION OF EDUCATION BUILDINGS FOR FIRE SAFETY
ABSTRACT
Fire safety on the buildings can be achieved as a result of planning active and passive security measures in the
design stage. The measures to be taken abaut fire safety are basically similar in each building group, but vary according to the purpose of use, the fire load and the ability of the users to move.
The education buildings are in a class of buildings with a high user load but in class of a medium risk of fire. Laboratories, archives and chemistry in particular, which are located in the university campuses, increase the risk of fire.
As in every building, it is necessary to determine the factors that increase the fire risk of the education buildings
and suggest solutions to the problems in the design phase. In some cases, it is impossible to realize unplanned
measures efficiently during the application and use phases in the design phase.
It is aimed to present proposals for the problems faced by the existing education structures in a the university
campus in our country, by determining the fire safety situations. In this direction, the fire safety situation was
determined in accordance with the fire protection regulations in the 11 existing faculty buildings located inside a
university campus, and the problems were determined, encountered during the application and use phases. And
the fire safety conditions of the buildings located on the university campuses were determined by evaluating the
results As a result of the obtained findings, it is considered that the assessments will constitute a basic guideline
for the new buildings.
Key words: Fire safety, education building, smoke and fire isolation, evacuation project
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1. GİRİŞ
Eğitim yapıları, ısı, ses ve su açısından fiziksel konfor koşullarının sağlandığı, temiz hava, gün ışığı ve manzarayla
ilişki kurarak öğrenmeyi destekleyen, aynı zamanda yangın ve deprem gibi afetler karşısında yapının ve kullanıcının
güvenliğinin sağlandığı yapılardır (Şahin ve Dostoğlu 2015). Yaşantının yaklaşık üçte birinin geçtiği, her yaşta kullanıcıya hitap eden karma fonksiyonlu birçok yapı, baştan eğitim yapısı olarak tasarlanmakla beraber, genç nüfusun
artışı ile birlikte artan taleplerin karşılanmaması sonucu, farklı fonksiyonlara sahip birçok mevut yapı, mekânsal
gereksinimler göz ardı edilerek eğitim yapısına dönüştürülmektedir (Anonim 2014). Bu durum beraberinde fiziksel,
konfor ve güvenlik problemlerini beraberinde getirmektedir. Yangın güvenliği konusu da özellikle fonksiyon değiştirilen yapılarda daha büyük bir problem haline gelmektedir. Bunun yanısıra eğitim yapılarından beklenen fonksiyonların karşılanması için ilave edilen mekanlarda da yangın açısından alınması gereken ilave tedbirler söz konusu
olmaktadır.
Eğitim yapıları yangın açısından yüksek risk grubu altında olmayan yapılardır. Fakat özellikle ilkokul ve okul öncesi
yapıları incelendiği zaman, kullanıcı profilini oluşturan çocukların yangın sırasında tek başlarına güvenlikli alanlara
gidememeleri tahliye risklerinin arttırmaktadır. İlkokul yapılarının yanı sıra üniversitelerde bulunun eğitim binalarının içinde yer alan laboratuvar, kantin ve depo gibi fonksiyonları barındıran mekanlar, yangının çıkma ve yayılma
riskini arttırmaktadır. Yangın güvenlik ilkelerine bağlı olarak tasarlanan ve uygulanan yapılarda bu riskler indirgenebilir. Kontenjan artışları, mevcut yapılara ilave edilen yeni fonksiyonlar ve mekanlarda da bu yangın güvenlik ilkeleri
ve yangın yönetmelikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Yangın güvenliği birçok disiplinin tasarım aşamasında bir arada etkili bir biçimde çalışması sonucunda gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmada; özellikle makine, elektrik mühendisleri ve mimarların büyük rolü bulunmakladır. Tasarım aşamasında planlanmayan yangın güvenlik önemleri, kullanım aşamalarında büyük sorunlar doğurabilmektedir
(Anonim 2015). Yapılarda alınması gereken yangın güvenlik önlemleri; yangın risklerine, kent içinde konumlarına,
seçilen malzeme ve taşıyıcı sisteme ve kullanıcıların yaş ve hareket yeteneklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yangın yönetmelikleri, yapıların kullanım amaçlarına göre alınması gereken tedbirler konusunda, ilgili her
meslek grubu için bir rehber oluşturmaktadır. Kaçış yolların gerekleri, malzeme seçimleri, duman tahliyesi uyarı
ve ikaz sistemleri gibi birçok alınması gereken önlemin yönetmelikler tarafından tanımlanmasına rağmen, mevcut
yapıların incelenmesi durumunda, yönetmeliklerin göz ardı edildiği görülmektedir.
Yangın riski, yangının yapıda oluşma olasılığı ile belirlenmektedir. Riskleri arttıran birçok dış etken bulunmaktadır.
•

Yangın yükü,

•

Kullanıcı hareket yeteneği,

•

Ortamda yakıt kaynağının bulunması,

•

Yakıt kaynağı ile yanıcı malzemelerin konumu,

•

Mekanın tehlikeli mekanlar ile ilişkisi,

•

Mekanların korunmasız düşey ve yatay şaftlar ile bağlanması,

•

Fonksiyon değişikliği,

•

Kaçış yolu mesafeleri gibi etkenler; yangın riskini arttıran ve ilave önlemlerin alınmasını gerektiren durumlardır.
Tasarım aşamasında yangın yönetmeliklerince tanımlanan hükümler ile birlikte bu ilkeler göz önünde bulunmalıdır.

2. EĞİTİM YAPILARINA İLİŞKİN YANGIN YÖNETMELİKLERİ
Eğitim yapılarının tasarımında, imar yönetmeliği ile birlikte birçok yönetmelik bir arada değerlendirilmektedir. Vaziyet planı aşamasında kullanım aşamasına kadar her aşamada yangın güvenliği ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ilkeler en son 2015 yılında yayınlanan “Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik’te” büyük ölçüde
yer almaktadır. Her türlü eğitim yapıları madde 11- (1) de belirtildiği üzere kurumsal binalar grubuna girmektedir.
Madde 11- (1)’e göre “eğitim amaçlı binalar; ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları dâhil olmak üzere, altı veya daha fazla kişi tarafından günde 4 saat veya daha fazla bir süre ile veya haftada 12 saatten fazla bir süre ile eğitim amacı ile kullanılan binalar veya binaların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar. Anaokulları,
kreşler, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları, ilköğretim okulları, ortaöğretim kurumları, dershaneler, kütüphaneler,
yetiştirme yurtları, yatılı bölge okulları, yükseköğretim kurumları ve benzeri yerler bu sınıfa girer.”
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“Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik’te” tüm yapılar için geçerli olan maddelerin yanı sırası eğitim
yapıları için;
•

Tehlike kullanım alanları grubu

•

Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi

•

Bina kullanım sınıflarına göre yangına dayanım (direnç) süreleri (Ek-3/C)

•

Binalarda en fazla kompartıman alanları (Ek-4)

•

Kullanıcı yükü katsayısı tablosu (Ek-5/A)

•

Çıkışlara götüren en uzun kaçış uzaklıkları ve birim genişlikleri (Ek-5/B)

•

Yağmurlama sisteminde tasarım yoğunlukları (Ek-8/B)

•

Yangın dolapları ve hidrant sistemi için ilâve edilecek su ihtiyaçları (Ek-8/C)

•

Çıkışlara götüren en uzun kaçış uzaklıkları (Ek-14)

•

Otomatik algılama sistemi gereken binalar

•

Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları, konularında özel maddeler bulunmaktadır.

Tehlike kullanım alanları grubu: Bu yönetmelik hükümlerinde yer alan Ek-1/A’ya göre; okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları), düşük tehlike kullanım alanları grubuna girmektedir. Fakat eğitim yapılarında yer alan depo,
laboratuvar, kantin, yemekhane ve yurt gibi bölümler yangın tehlike sınıfını arttırmaktadır.
Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi: Eğitim yapılarında yangın merdivenleri tabi zemine kadar indirilmesi şarttır. Kaçış merdiveni, bitiş noktasında en az 1 m2’lik bir sahanlık yapılıp bu noktadan aşağıya eğimi 50
dereceden daha fazla olamayacak şekilde mafsallı bir merdiven ile tabii zemine indirilir (madde 151- (1).)
Ayrıca, bitişik nizamlı kurumsal yapıların sokağı olmayan arka cepheye açılmasına izin verilmemektedir.
Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri (Ek-3/C): Yapı elemanlarının yangın dayanım
süreleri göz önünde bulundurulurken eğitim yapıları kurumsal yapılar sınıfında değerlendirilmektedir. Yapı elemanlarının yangın dayanım süreleri kat sayına ve yağmurlama sisteminin olup olmamasına gerek değişiklik göstermektedir. Yapı elemanlarının yangına dayanım süreleri (dak) tablo 2.1 de verilmiştir.
Bina Kullanım Sınıfları

Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)
Bodrum Katlar(1)
(üstündeki döşeme dahil) Giriş veya Üst Katlar
Bodrum Kat(ların)
Derinliği*(m)
10 m’den fazla

Kurumsal Binalar
- yağmurlama sistemi yok
- yağmurlama sistemli

90
90

Bina Yüksekliği (m)
10 m’den
az

5 m’den
az

21,50 m’den
az

30,50 m’den
az

30,50 m’den
fazla

60
60

60
30(2)

60
60

90
90

İzin
verilmez
120(3)

* Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafe.
(2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir.
(3) Taşıyıcı sistemin bir bölümünü teşkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düşürülebilir.
Tablo 2.1: Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)
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Binalarda En Fazla Kompartıman Alanları (Ek-4): Eğitim yapılarında sağlık yapılarında olduğu gibi, yatay tahliyenin
yapılacağı bir kompartman tasarımı zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat yangın riskini arttıran özellikle patlama
riski taşıyan kimyasalların bulunduğu laboratuvarlar, depolar, uyku riskini olduğu yataklı yurt bölümlerinin bağımsız
birer kompartıman olarak tasarlanması gereklidir. Yönetmeliklerde böyle bir zorunluluk olmamakla beraber eğitim
tesislerinde en fazla 6000 metrekare kompartman alanı ayrılması gerekliliği belirtilmiştir.
Kullanıcı Yükü Katsayısı Tablosu (Ek-5/A): Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan sayısı, yönetmeliklerde kullanıcı yükü olarak tanımlanmaktadır. Her
yapıda, bütün kullanıcılara en hızlı ve güvenli bir şekilde kaçış imkânı sağlayacak şekilde yapının kullanım sınıfına,
kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve kapasitede kaçış yolları düzenlenir. Bu nedenle her yapıda her kattaki mekanların kullanım fonksiyonuna bağlı olarak ayrı ayrı kullanıcı
yükü hesabı yapılmalıdır.
Eğitim yapılarında dersliklerin yanı sıra ofisler, konferans salonu, mutfak, yemekhane, yatakhane, spor salonu, kütüphane, laboratuvar, depo gibi birçok yardımcı mekan bulunmaktadır. Bu mekanlar için belirlenen kullanıcı yükü
katsayıları tablo 2.2 de verilmiştir.

Mekan

Kullanım Alanı m2/kişi

Konferans salonu, çok amaçlı salonlar (balo vs), lo- 1.5 (net alana göre hesap yapılır)
kanta, kantin, bekleme
salonları, konser salonları, sinema ve tiyatro salonları, topluma açık stüdyo,
düğün salonu vb.
Sergi alanları, stüdyolar (film, radyo, televizyon,
kayıt)

1.5 (net alana göre hesap yapılır)

Mutfaklar, çamaşırhaneler

10 (brüt alana göre hesap yapılır)

Derslikler, bilgisayar odaları, seminer salonları

1.5 (brüt alana göre hesap yapılır)

Çok amaçlı spor tesisleri
Ofisler, dernek merkezleri, halk kütüphaneleri

10 (brüt alana göre hesap yapılır)

Muayenehane, öğrenci laboratuarları

5 (brüt alana göre hesap yapılır)

Depolar, ambarlar, makina daireleri

30 (brüt alana göre hesap yapılır)

Otoparklar

30 (brüt alana göre hesap yapılır)

Tablo 2.2: Kullanıcı yükü katsayıları

Çıkışlara götüren en uzun kaçış uzaklıkları ve birim genişlikleri (Ek-5/B): Yapılarda kullanıcıları en kısa zamanda
güvenli alanlara götüre kaçış mesafeleri tanımlanmıştır. Bu mesafeler tablo 2.3 de verilmiştir.
Kullanım
sınıfı

Okul ve
eğitim
yapıları

Tek yön en çok uzaklık

İki yön en çok uzaklık

Biri birim genişlik için kişi sayısı

Çıkmaz koridor en çok
uzaklık

Yağmur. sis.
yok

Yağmur. sis. Yağmursis. yok
var

Yağmur sis. Kapı açıklıkları
var
Dış
Diğer
kapı

Kaçış mer. Rampa ve
koridor

Yağmur. sis.
yok

Yağmur. sis. var

15

30

75

60

15

20

45

100

80

100

Tablo 2.3: Kaçış mesafeleri
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Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları: Olası bir yangında yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yayılmasının
engellenmesi amacı ile yangın dolapları yerleştirilmektedir. Yönetmeliğin 64. maddesine göre toplam kapalı kullanım
alanı 1000 m2’den büyük toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, yangın dolabı yapılması mecburîdir. (MADDE 94-)
Otomatik Algılama Sistemi Gereken Binalar: Yangın güvenlikli yapı tasarımı 5 aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk
aşaması, yangının algılanmasıdır. Yangın ne kadar hızlı bir şekilde algılanırsa, kullanıcıların uyarılması, harekete
geçmesi ve yangına müdahale edilmesi o kadar hızlı olur. Bu sayede tahliyesi süresi uzar ve komşu mekanlara yayılmadan müdahale şansı doğar. Algılama sistemleri söndürme ve duman tahliye sistemlerinin yangın anında devreye
girmesini sağlayan sistemin bir parçası olarak görev görür.
Yapı yüksekliği 21.50 fazla olan ve kullanım alanı 5000 m2’ yi geçen eğitim yapılarında yangın yönetmeliği ek 7 ye
göre otomatik algılama sistemlerinin bulunması zorunludur.
Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları (Ek-14): Yangın anında kullanıcıların bulundukları yerden yangın kompartımanı, kaçış merdiveni gibi güvenlikli alanlara ulaştıran kaçış uzaklığı mesafeleri tablo 2.4 de belirtilmiştir.
Yapıların yangın riski, kullanıcı profiline göre bu mesafeler değişiklik göstermektedir. Ayrıca kullanıcının yapıdaki
konumuna göre her iki yönde de kaçış merdiveni veya kompartımanının olması durumunda iki yön kaçış mesafesi
göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılarda sprinkler sistemlerin bulunması, yangına müdahale edilip kaçış süresinin uzatılması konusunda fayda sağlamaktadır. Bundan dolayı bu yapılardaki kaçış mesafeleri arttırılarak tabloda
belirtilmiştir.
Kullanım
Sınıfı

Okul ve
Eğitim
Yapıları

Tek yön
en çok uzaklık (m)

İki yön
en çok uzaklık (m)

Yağmur.
Sistemi
yok

Yağmur.
Sistemli

Yağmur.
Sistemi
yok

15

30

45

Çıkmaz koridor
en çok uzaklık(m)

Birim genişlik için kişi sayısı
Kapı Açıklıklarında

Yağmur. Dışarı
Sistemli çıkış
kapısı

Diğer
kapılar ve
koridor
kapıları

Kaçış
Mer.

Rampa
ve
Koridor

75

80

60

100

100

Koridorlar
Yağmur.
Sistemi
yok

Yağmur.
Sistemli

15

20

Tablo 2.4: Kaçış merdiveni gibi güvenlikli alanlara ulaştıran kaçış uzaklığı mesafeleri

3. EĞİTİM YAPILARININ MEVCUT YANGIN GÜVENLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ
Tüm yapılarda tasarım, uygulama ve kullanım aşamalarında yangın güvenliği ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Eğitim yapılarında kullanım aşamasında yapılan değişiklikler, farklı fonksiyonların aynı yapıda toplanması ve kullanıcıların yangın esnasında bağımsız hareket edememeleri yangın risklerin arttıran etkenlerdir. Lise ve yükseköğrenim
kurumlarında ise kullanıcı profiline bağlı gelişen yangın riskleri göz ardı edilmektedir.
Bu yapıların mevcut yangın güvenlik durumlarının tespit edilerek yaşanan aksaklıkların belirlenmesi amacı ile bir
üniversite kampüsü içinde bulunan 12 fakülte binasının yangın güvenlik durumları incelenmiştir. Bu yapılarda derslikler, ofisler, kantin, ortak kullanım alanları, arşiv, seminer salonları ve laboratuvar gibi ek hizmet mekanları bulunmaktadır. Bu mekanların yangın güvenlikleri kendi fonksiyonlarına uygun olarak değerlendirilmiştir. Her yapı ve
yapının içinde bulunan farklı mekanlar için yangın yönetmeliklerine uygunluğunun denetlendiği yapı tespit formları
oluşturulmuştur.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mimarlık Fakültesi
İnşaat Bölümü
Çevre Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
İktisat Fakültesi A ve B blok
Veterinerlik Fakültesi
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•
•
•
•

Ziraat Fakültesi
Resim İş bölümü
Müzik bölümü
Spor Bilimleri bölümlerinin yangın güvenlik durumları incelenmiştir.

3.1 Tespit Formlarının Oluşturulması
Yangın yönetmeliklerinde bulunan maddelerin başlıklarına göre her yapı için yangın güvenliği tespit formları hazırlanmıştır. Tespit formlarında yangın yönetmeliğinde yer alan maddelerden yararlanılarak aşağıdaki başlıklar incelenmiştir.
• Binanın yerleşimi ve ulaşımı
• Yangın kompartımanı, çatı, cepheler, döşemeler ve duvarlar
• Bina dışındaki merdiven ve rampaların özellikleri
• Bina içindeki kaçış yollarının, merdivenlerin ve rampaların özellikleri
• Yangın kapıları
• Kaçış yollarının zemin özellikleri
• Tavan özellikleri
• Bina kullanım sınıflarına göre özel düzenlemeler
• Acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının konumu
• Yangın alarm ve uyarı sistemleri
• Duman yayılımına ilişkin düzenlemeler
• Yangın söndürme sistemleri
Ayrıca eğitim binalarında bulunan ek hizmet mekanları belirlenerek yangın risklerine göre alınması gereken önlemler belirlenmiştir.

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Yangın güvenliği tasarım aşamasında başlar. Binanın yerleşimi, kent içindeki konumu, etrafındaki açık alanlar ile
ilişkisi, acil toplanma alanları, acil çıkışlarını önlerini açık ve toplanmaya elverişli olması tasarım aşamasında yangın
güvenliği konusunda ele alınması gereken önemli parametrelerdir.
Alan çalışmasının yapıldığı kampüs yapısının içinde itfaiye merkezinin bulunması, yangına en hızlı şekilde müdahalenin yapılmasını sağlamaktadır. Fakat itfaiye araçlarının yangına müdahale edebilmek için yapıya yanaşmalarını
zorlaştıran araçlar ve engeller yer almaktadır. 12 yapının 9 tanesine kolaylıkla ulaşılabilirken; diğer 4 yapıya 45 m
yanaşma mesafesini karşılamamaktadır. Yapıların hiçbirini önünde yangın 110 yazısı bulunmamaktadır. Sadece
2 yapıda tahliye planı koridorlara asılmış bulunmaktadır (Şekil 4.1). Yapıların etrafında acil toplanma alanı olarak
kullanılacak birçok boş alan bulunmaktadır fakat, bu alanlar acil toplanma alanı olarak belirtilmemektedir.
14
12

İtfaiye araçlarının yapı etrafına
rahatlıkla ulaşması

10

Yangın hidrantı

8

Yangın 110 yazısı

6

Tahliye Planı

4
2

Acil toplanma yeri

0
Şekil 4.1: Binanın yerleşimi ve ulaşımı
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Grafik Başlığı
9

Çatı ve cephe sistemlerinin yangın karşı korunması, yangının
yayılmasının ve diğer katlara ilerlemesinin hatta komşu yapılara
yayılmasının engellenmesi konusunda büyük bir öneme sahiptir.
İncelenen yapıların hepsinde alevlerin bir kattan diğer bir kata
geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları
arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı
cephe elamanıyla dolu yüzey oluşturulmuştur. Binaların dış cephe
ısı yalıtımları 2015 yılından önce yapıldığı için, zemin kotu üzerindeki
1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmamış, bina yüksekliği
6.50 m’den fazla olan binalarda pencere ve benzeri boşluklarının yan
kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz
malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmamıştır (Şekil 4.2).

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Kategori 1

Yapılarda ahşap ve çelik konstrüksiyon çatı ve betonarme düz çatı
kullanılmıştır. Çatı örtüsü olarak ısı yalıtımlı trapez levha kullanılmıştır.
Mimarlık fakültesinde çatı arası stüdyo olarak kullanılmakta ve
yangın yükü oldukça fazladır. Buna rağmen taş yünü ısı yalıtımı
kullanılmamıştır. Çelik konstrüksiyon çatılarda yangın yalıtımı
yapılmamıştır. Ahşap çatılarda da yangının yayılmasını engelleyecek
engeller tasarlanmamıştır.

Yangın duvarının bulunması
Çatıların yangın yönetmeliğine uygunluğu
Cephelerin yangın yönetmeliğine uygunluğu
Şekil 4.2: Yangın kompartımanı, çatı, cephe, döşeme ve duvarlar

Eğitim yapılarında bulunan arşiv ve laboratuvar mekanları yangın risklerinin yüksek olduğu mekanlardır. Fakat bu
mekanların hiçbirinde yangının oluşmasını ve yayılmasını engelleyecek, ayrıca söndürülmesini sağlayacak herhangi
bir önlem alınmamıştır. Yapıların sadece 4 tanesinde dış kaçış rampası tespit edilmiştir. Bu rampaların hepsi yangın
yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri taşımaktadır. Yapı dışındaki merdivenlerin hepsinin yeterli rıht yüksekliğine ve
basamak genişliğine sahip olduğu görülmüştür. 5 yapıya ait dış rampa ve merdivenlerin kaplamasının bozuk ve
kaygan malzemeden yapıldığı belirlenmiştir (Şekil 4.3).

14

12
10
8
6
4
2
0
Şekil 4.3: Bina dışındaki merdiven ve rampaların özellikleri
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Rampalar
Merdiven rıht yük.
Sağlam basamak kaplamaları
Kaygan basamaklar
Yeterli basamak genişliği
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Grafik Başlığı
14
12

10
8
6
4
2
0
Kategori 1
Kesintisiz kaçış yolu

Uygun kaçış mesafesi

Yangın güvenlik holü

Yangın merdiveninin bulunması

Uygun kaçış yolu genişliği

Şekil 4.4: Bina içinde kaçış yolu özellikleri

12 yapının sadece 4 tanesi yönetmeliklerce tanımlanan tek yöne 45 m çift yöne 60 m maksimum kaçış mesafesini
karşılamaktadır. Bu yapıların 5 tanesinde yangın merdiveni bulunmaktadır. Sadece 2 yapıda ise yangın merdivenlerine
yangın güvenlik holünde geçerek ulaşılmaktadır Ayrıca 5 yapıda yangın merdivenine veya dış mekana açılan yangın
kapılarının panik barla açılmadığı veya yangına dayanıklı malzemeden yapılmadığı görülmüştür (Şekil 4.4).
Yapılarda yangından korunma yönetmeliği Madde 41–(7)’ de kaçış merdivenlerinin basamak yüksekliği 175 mm’den
çok ve basamak genişliğinin ise 250 mm’den az olamayacağı belirtilmiştir. İncelenen kaçış merdivenlerinin sadece
12 tanesinin rıht yüksekliklerinin bu maddenin gereklerini karşıladığı görülmüştür.
Aynı yönetmeliğin Madde 41-(8)’ de kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova hattındaki
en dar basamak genişliğinin 125 mm’ den az olamayacağı belirtilmiştir. Yapıların tümünde basamak genişliğinin
yeterli olduğu görülmüştür. Fakat 2 yapıda basamakların kaygan malzemeden yapıldığı ve kaymayı engelleyecek
herhangi bir önlem alınmadığı ve sadece 1 yapıda bakımsız kırık ve yangına karşı dayanıksız zemin kaplamasının
kullanıldığı tespit edilmiştir. (Şekil: 4.5).
12,5
12
11,5

Uygun rıht yüksekliği

11

Bakımlı Basamak Kaplaması

10,5

Kaygan olmayan basamak kaplaması

10

Uygun basamak genişliği

9,5

Yangına dayanıklı basamak kaplaması

9

Şekil 4.5: Yangın merdivenlerinin özellikleri
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Kaçış yollarının zeminin kullanıcıların ve hızlı sağlıklı bir şekilde güvenli alanlara ulaşmaları için koridorların ve
diğer kaçış yollarının kesintisiz olmalı ve kaymayan, alevleri iletmeyen ve yangın anında zehirli gaz çıkarmayan
malzemelerin kullanılması gereklidir. Eğitim yapıları incelendiği zaman, 9 yapıda bakımlı ve tahliye için elverişli,
4 tanesinde kaygan olmayan, 11 tanesinde yangına dayanıklı ve zehirli gaz çıkarmayan zemin kaplamasının
kullanıldığı belirlenmiştir (Şekil: 4.6).
12
10
8
6
4
2
0
Kategori 1
Bakımlı zemin kaplaması

Kaygan olmayan zemin kaplaması

Yangına dayanıklı kaplama

Zehirli gaz çıkarmayan zemin malzemesi

Şekil 4.6: Kaçış yollarının zemin özelikleri

Yangın sırasında duman ve alevler, tavana kadar
ilerleyerek birikmeye başlar. Yanıcı maddenin miktarına
bağlı olarak tavan bölgesinde biriken duman katmanı,
zemine doğru hızla kalınlaşarak iner. Bu noktada tavan
döşemesi dumanın bir üst kota ilerlemesini engelleyecek
duman kesici görevini görmektedir (Chen ve ark.
2011). Asma tavanın bulunması durumunda, duman
kaplama malzemelerinin birleşim noktalarında bulunan
boşluklardan girerek döşemeye kadar ilerler (Köktürk
1995). Asma tavanın duman ile dolması durumunda,
duman yatayda asma tavan boyunca ilerleyerek
komşu mekanlara yayılır. Asma tavan kaplamasının
alevleri ileten malzemeden yapılması durumunda,
alevle hızla komşu mekanlara ilerler (Özgünler 2005).
Bu durumun önlenebilmesi için mekan geçişlerinde
asma tavan aralarında, döşemeye kadar duman kesici
perdeler kullanılmalı ve alevleri iletmeyen ve zehirli gaz
çıkarmayan kaplama malzemeleri seçilmelidir.

Şekil 4.7: Asma tavan kaplamalarının yangına dayanım özellikleri

İncelen yapıların hiç birinde asma tavan aralarında duman kesici kullanılmamıştır. 9 yapıda tavan kaplamaları
yangına dayanıklı malzemeden seçilmiştir. Diğer yapıların asma tavanları da değiştirilmek üzere karar alınmıştır
(Şekil 4.7).
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Duman, ilerlemesini kolaylaştıracak her tülü kanaldan yapının geneline yayılır. Duman, asmatavan aralarında yatay
olarak hareket ederken, düşey tesisat, havalandırma, çöp, v.b şaftlarından, tesisatlarına döşemeyi delip geçtiği noktalardan ve galeri boşluklarından yukarıya doğru hareket ederek üst katlara hızlı bir şekilde yayılır. Düşey şaftların
kat aralarından geçtiği noktalar ile tesisatların döşemeyi deldiği noktalarda duman yalıtımı yapılmalıdır.
İncelenen yapıların hiç birinde; şaftlarda, galeri boşluklarında dumanın yayılmasını engelleyecek bir önlem alınmamıştır.
Yangın yönetmeliği MADDE (71)’e göre tüm kaçış yollarının aydınlatılması esasttır. Acil durum aydınlatma sistemi,
elektriğin herhangi bir nedenle ile kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girerek, yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenir. Yangın yönetmeliği madde 72’ye göre bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan
yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, ilk yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve
yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde, normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60
dakika süreyle acil durum aydınlatması yapılması şarttır.
Yangın yönetmeliği madde 73- (1) bendine göre acil durum
yönlendirmesi birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için yapılmalıdır.
“Ayrıca acil durum hâlinde, bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir
noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek
üzere, yerden 200 cm ile 240 cm yüksekliğinde acil durum
çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi şarttır.”

7
6
5
4

İncelenen yapıların sadece ikisinde yukarıda belirtilen
niteliklere uygun acil aydınlatmalara yer verildiği görülmüştür.
Altı yapıda ise yeterli düzeyde aydınlatılmış yönlendirme levhalarının bulunduğu tespit edilmiştir (Şekil 4.8).

3
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0
Kategori 1
Kaçış yollarında yeterli aydınlatmanın bulunması
Çalışan Aydınlatma sistemleri
Aydınlatılmış yölendirme levhaları
Şekil 4.8: Kaçış yollarının Aydınlatılması ve yönlendirilmesi

Tüm yapılarda yangın ihbar butonları bulunmaktadır. Fakat 4 yapıya ilave yangın ihbar butonu gerekmektedir. Tüm
yapılarda yangın dolapları ve yangın tüplerinin bulunmasına karşın 5 yapıya ilave dolap ve yangın tüpü yerleştirilmelidir.

5. SONUÇ
Eğitim yapılarının yangın güvenlik durumlarının incelenmesi durumunda, yangın sırasında can kayıplarının en önemli sebebi olan dumana karşı hiçbir önlem alınmadığı görülmüştür. Dumanın hızla ilerlemesine olanak veren yatay
ve düşey şaftlar, fonksiyonel açıdan yapıda yer alması gereken önemli tasarım öğeleridir (Klote 2008). Bu konuda
mimar ve mühendislerin bilinçlenerek tasarım aşamasında şaftlardan dumanın geçmesini öneyecek yalıtım önlemlerini projede belirtmeleri gereklidir. Mimar ve mühendislerin bu konuda bilgilendirilmesi, ilk olarak, mimarlık
eğitiminde verilen zorunlu, seçmeli derslerde ve mimari tasarım stüdyolarında, yangın güvenliğinin sorgulanması
ile başlayarak ve meslek içi seminerlerin ve fuarların takip edilmesi ile desteklenmelidir.
Kaçış yollarına ilişkin en büyük problemin, kaçış mesafelerine uygun acil çıkışların ve yangın merdivenlerinin tasarlanmaması veya tahliyeye elverişli nitelikte olmamasıdır.
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Eğitim yapılarının, ofis ve sınıflar dışında ek hizmet mekanlarını içerdiği göz ardı edilmektedir. Yangın yününü
arttıran laboratuvar, arşiv, bilgisayar merkezi gibi bölümlerde de fonksiyonlara uygun özel önlemlerin alınması
gerekmektedir.
Ne yazık ki; kullanıcıların ve yapının güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemler, ancak büyük bir felaketin ardından önem kazanmakta ve denetlemeler artmaktadır. Adana’nın Aladağ ilçesinde 2016 yılında 12 kişinin yaşamını
yitirdiği yurt yangınının ardından. Üniversite kampüsündeki tüm eğitim yapılarının yangın güvenliğinin sağlanması
konusunda girişimler başlatılmıştır. Ne Yazık ki bazı binalarda kaçış yollarına uygun olarak ilave yangın merdivenleri
tasarlanarak ihale sürecine girilmiştir. Yangın güvenliği ile ilgili eksik düzenlemeler, sadece eğitim yapılarında değil,
tüm yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Önemli olan yönetmelikler ışığında, belli bilgi ve deneyime sahip mimar ve
mühendisler tarafından tasarım karaları ile birlikte ele alınması ve yangın güvenliğinin kullanım sürecinde yapılan
her değişikli ve müdahalede de dikkate alınmasının sağlanmasıdır.
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TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASINDA
PATLAMA VE SAHA ÇALIŞMASI
Canalp BERKDEMİR

ÖZET
Tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması veya kullanılmasında uygulanan işletme süreçlerinde her zaman
riskler söz konusudur. Burada önemli olan bu risklerin en aza indirgenmesi için patlama meydana geldiği zaman
oluşturacağı şiddet ve etkilerine göre risk öncelikleri belirlenerek tehlikeli maddenin girişinden çıkışına kadar farklı
kategorilere ayrılarak risk oluşturacak her bir nokta analiz edilip, gerekli tedbirlerin alınmasıdır.
Günümüzde tehlikeli maddelerin depolanması kanun, yönetmelik ve standartlara göre yapılmakta olup, depolanmış
ürünün risk analizi yapılan bir süreç içinde kullanılması gerekmektedir. İşletmeler iş sağlığı ve güvenliği kanunu
kapsamında tehlikeli maddenin kullanım sürecindeki risklerle ilgili personellerin eğitilmesini sağlayarak, bunun
yanında teknik personellerince de kullanılan makine, ekipman ve teçhizatların periyodik bakımlarının yapılıp,
gözetim altında tutulmasından sorumludur.
Özellikle büyük endüstriyel işletmeler Seveso ve Atex yönetmelikleri kapsamında Büyük Endüstriyel Kazaların
önlenmesi için teknik personellerden bir takım oluşturarak gerekli risk analizlerini yaptırıp, bu analizler yapılırken
aynı zamanda işletmenin bilinmeyen yönleri ile unutulmuş tehlikeleri keşif etmiş olacaklardır.
Bu bildiri bir tehlikeli madde olan Asetaldehid’in depolanması ve üretimde kullanılması sürecinde meydana
gelen patlamadan sonra; patlamanın nasıl gerçekleştiği, patlamanın gerçekleşmesinde insan, makine, ekipman
ve standartları, tesis şartları ile işletmenin güvenlik parametreleri ele alınarak patlamanın sebebi sahada yapılan
araştırmalar ile açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tehlikeli maddeler, Sahadaki Riskler ve Çalışma Güvenliği.

STORING HAZARDOUS SUBSTANCES EXPLOSION AND FIELD WORK
ABSTRACT
Hazardous substances transportation, storage or use is subject to risk in the business processes implemented in
all the time. What is important here is to minimize these risks, risk priorities determined by when the explosion will
occur that will create violence and its effects from the entrance up to the exit and hazardous substances constitute
a risk of divided into different categories and analyzed each point, to take the necessary measures.
Today, storage of hazardous substances laws, regulations and standards according to the risk analysis that is
done is being done and the stored product must be used within a process. the use of hazardous substances
under the occupational health and safety act in the process of risk-related businesses besides providing training
of personnel, technical personellerinc also used machinery, equipment and performed periodic maintenance of the
equipment and is responsible for Supervision.
Especially large industrial enterprises within the scope of the Seveso and Atex regulations and Via a team of
technical personnel required by performing risk analyses and creating these analyses with the unknown aspects of
the business at the same time when the forgotten dangers will be discovered.
This statement asetaldehid storage and production of a dangerous substance which is in the process of its use in
the blast, which occurred after; how the explosion occurred, the explosion in the realization of human, machinery,
equipment and standards, the terms of the facility of the enterprise with the security parameters by taking the
cause of the explosion in the field studies are discussed.
Keywords: hazardous materials, safety and operational risks in the field.
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1. GİRİŞ
09.Şubat 2009 tarihinde saat 20:33:00 sıralarında bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama ile birlikte büyük
bir yangın meydana gelmiştir. Patlamanın şokuna giren işletme çalışanları ilk etapta hiçbir şey yapamamıştır. Daha
sonra patlamanın itfaiye haber verilmesiyle olay yerine gelen ilk ekibi, işletme yetkililerinden aldıkları bilgilere göre
uzaktan soğutma işlemi yapılmasına karar verilmiş. Ancak patlamanın şiddeti ile kırılan borulardan hızla akmaya
devam eden asetaldahit alevlerinin büyümesi ve rüzgâr yönünün tanklar üzerine yönelmesi, takviye itfaiye kuvvetler
ile üst yönetiminin gelmesini ve müdahale taktiğinin değiştirilmesine neden olmuştur.
Müdahale taktiği daha önceden Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye komuta merkezine konulan tehlikeli maddeler
kaynak kitapçıktaki bilgiler ile işletme yetkililerinden alınan depolama ve süreç bilgilerinden yola çıkılarak soğutma
işleminden vazgeçilip, vanalara ulaşma ve kapatma işlemi kararı alınmıştır. İşletme yetkilileri ile yapılan görüşmeler
neticesinde tankların tamamen dolu olduğu, ana vananın kırılması nedeniyle sahaya sürekli asataldehitin akma
halinde olduğu belirtilmiştir. Kimyasal bilgi formlarına göre ise asetaldahit’in yanıcı, parlayıcı ve % 4 lük alt patlama
limiti ile boşalacak 40 tonluk tank içerisindeki bir buharlaşmanın, tankın infilak ederek diğer 40 tonluk iki dolu
tankın tetiklemesi ile domino etkisi olasılığının kanaati hâsıl olmuştur. Yangın bölgesinde reaktörde ikincil ve
üçüncül çok daha şiddetli patlama olasılığı göz önünde bulundurarak 40 tonluk tankın yarısının boşalıp buharlaşma
fazına geçmeden su perdesi ile vanalara ulaşılıp, vanaların kapatılmasından sonra yangın yedi dakika içerisinde
söndürülmüştür. Kimya fabrikası sahasındaki bu başarılı çalışma, daha önce bir organize sanayi bölgesindeki boya
fabrikası yangınında elde ettiğimiz kriz yönetimi tecrübesine dayanılarak uygulanmıştır.

2. PATLAMA SAHASININ İNCELENMESİ VE KULLANILAN METOT
Patlamanın gerçekleştiği sahada yapılan inceleme ve işletme yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucu işletmenin
güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen bilgiler neticesinde, işletmenin genelinde 09.Şubat 2009 günü, saat
20:32:58 sıralarında enerjinin kesilip ve hemen geri gelmesi ile birlikte dozajlama tankında patlamanın gerçekleştiği
bilgisine ulaşılmıştır.
Olay yerinin incelenmesine başlanılmadan önce özellikle patlama sahasındaki üretim sürecinin nereden başlayıp,
hangi yöne gittiği HAZOP yöntemine göre masa başında ele alındı. Daha sonra ise patlamanın meydana geldiği
sahada parçadan bütüne gitme yani Tümevarım Yöntemi kullanıldı.(1)
Devamında ise HAZOP ve Tümevarım yöntemi ile pompa, eşanjör, vana, conta ve flanş gibi kritik ekipmanların tek
tek ele alınarak hata frekansı, şiddet ve riskleri üzerinden teknik incelemelere başlanılmıştır.(2)
Patlamanın meydana geldiği dozajlama tank, pompa ve tesisat diyagramının dikkatle incelenmesi sonucu, tankın
ikiye ayrılması patlamanın tank içerisinde gerçekleştiğini net bir şekilde göstermesi bize araştırma sahasının
daraltılmasını sağlamıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus yangın üçgenin tamamlayan unsurlardan
yanıcı madde, oksijen ve tutuşturma kaynağının tank içerisine hangi kritik ekipmanın hata frekansı, şiddet veya
risk sonucuna göre girdiğidir. Bir araştırma metodu olan parçadan bütüne gitmek için işletmeden alınan iş akışını
gösteren makine ve tesisat diyagramı (P&ID) araştırma sahası ikiye bölünerek, enkaz üzerinden önce dozajlama
tankı ile ana tank arası ekipman gurubu, sonrasında ise dozajlama tankı ile reaktör arası ekipman gurubu tek tek
incelemeye başlanılmıştır.
Yapılan inceleme sonucu her iki adımda tüm bağlantı elamanlarının patlama şiddetine bağlı fiziksel deformasyonun
yani yırtılmanın dozajlama tankına gelen Azot boru bağlantı noktasından başlayarak tankın gövdesine doğru
ilerlediği görülmüştür. Bir fizik kuralı olarak patlama şiddeti her zaman için en zayıf, yani malzemenin en fazla
yorulduğu noktayı zorlar. Genellikle bu noktalar kapalı sistemlerde yüksek ısı ve basınç ile kimyasalların aşındırmada
en etkili olduğu bölgelerdir. Aşağıda resim.1 de görüldüğü gibi patlamanın başladığı bölgelerdeki ekipman ve bağlı
metal aksamlar da kopma gerçekleşmemiş olup, metal aksamların eğim ve açısı 180° bir açıya ulaşırken, diğer
bölgelerdeki ekipman ve aksamları 90° açıyı bulmaktadır.
Bu bilgiler kapsamında patlamanın en zayıf noktayı zorlaması, yani fiziki delillerin işaret ettiği oksijeninde girdiği
nokta olan yüksek basınçla gelen azot boru bağlantısını göstermektedir. Bu nokta aynı zamanda kritik ekipman
listesi içerisinde malzeme yorgunluğunun en fazla olduğu alandır.
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Resim.1 Patlamanın Gerçekleştiği Tank ve Yırtılma Açısı.

2.1 Olayın Meydana Geldiği Tarih ve Saatin Önemi
Patlama fiziksel ve kimyasal bir reaksiyon olup, yanmanın en şiddetli halidir. Ancak patlamanın meydana gelmesinde
tarih ve saatin ayrı bir önemi vardır. Bu önem gece ile gündüz arasındaki sıcaklığın, yani atmosfer ortamının insan,
makine ve üretim süreci üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır. Eğer üretim sürecinde
ürünün akışı ve patlamanın meydana geldiği ekipman gurubu bilgisayar üzerinden komuta edilerek, süreç zaman
ayarlı çalışılmakta ise problemin kaynağını bulmak kolaylaşmaktadır. Tarih ve saatin bir başka önemi ise patlama
bölgesindeki operatörlerin fazla mesai, yemek veya vardiya değişim saatine denk gelmesi insan hata frekansını ön
plana çıkarmaktadır. İş kazalarının meydana geldiği saatler dikkatle incelendiğinde insanın fiziksel ve psikolojik
yapılarına bağlı hata frekanslarının genellikle fazla mesai, gece vardiyaları, yemek ve vardiya değişim saatleri ile
havanın yüksek derecede sıcak ve soğuk olduğu zamanlar görülmektedir.
Çalışma ortamındaki sıcaklık, nem, hava akımları, yetersiz aydınlatma, gürültü, kirli hava gibi olumsuz fiziksel ve
kimyasal etmenler çalışan insanda; yorgunluğa, ilginin dağılmasına, hareketlerin ağırlaşmasına, duyu organlarının
yetersiz kalmasına neden olmakta ve bunun sunucunda da güvensiz davranışlar ortaya çıkmaktadır.(3)
İnsan gündüzleri çalışmak, akşamları dinlenmek, geceleri uyumak üzere bir biyolojik düzen kurmuştur. Buna biyoritm
denilmektedir.50 Biyoritm bozuklukları tipik olarak çevresel ışık ve faaliyet arasındaki ilişkilerin ani ve/veya ekstrem
değişimlerine maruz kalmayla ilgilidir. Örneğin, biyoritm bozukluklarının en çok coğrafik yerin değişmesi (jet lag),
yaşlanma ve gece faaliyeti (gece vardiyası çalışanları) ile ilişkili olduğu bilinir. Jet lag, eş zamanlama bozukluğu
olarak da bilinen 24 saatlik biyolojik etkinlik çevriminin ani değişmeler nedeniyle uğradığı geçici değişiklik ve
düzensizlik halidir.(4)
Olayın ertesi günü yaptığımız araştırmada gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının 8 °C lik bir fark olduğu tespit
edilmiş olup, patlama olayının gece meydana gelmesinde atmosfer sıcaklığının etkili olmadığı anlaşılmaktadır.
Gün içerisindeki atmosfer sıcaklığının farkı sıvı kimyasalların özellikle yanma sürecinde yoğuşması daha fazla
olacağı için yangının söndürülmesini zorlaştırırken, boşalan tankın patlama riskini de bir o kadar artmaktadır. Olayın
gece meydana gelmesinin olumsuz etkisi ise yangın yerinin iyi görülemediği için, yangın kritiğinin gerektiği sürede
yapılamaması ve yangına müdahale edilmesinde zaman kaybı yaşanmıştır.
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Resim.2(a,b,c,d) Enerji Kesintisi ve Patlamanın Gerçekleştiği Saat.

Bazı yangın ve patlamalarda olayın meydana geldiği tarih ve saat ile olay arasında birden fazla ilişki kurulabilmektedir.
Olayın meydana geldiği saatte olay mahallinde veya olay mahalline yakın noktalarda takip edilebilen insan ve makine
faktörleri olayın çözümlenmesinde ışık tutmaktadır. Şöyle ki saate veya takvime bağlı bilgisayar ortamında otomatik
dolum ve boşaltım gibi süreçlerde olayın gerçekleşmesini örnek verebiliriz. Bir başka husus ise yukarıda belirtildiği
gibi, gün içi öğlen saatleri özellikle yaz aylarında sıcaklığın en üst seviyelere ulaşması nedeniyle sıvı kimyasalların
buharlaşmayı ve basıncı artırmaktadır. Bunu yukarıda Asetaldahitin kimyasal bilgilerinde ve IEC.60079-10-1 göre
hazırlanacak bir patlamadan korunma dokümanında görmek mümkündür.
2.2 Malzeme Yorgunluğunda Üretim Süreci ile Hava Durumu ve Coğrafi Konumun Önemi.
Malzemeler iki şekilde yorulmaya maruz kalmaktadır. Bunlardan birincisi üretim süreci içinde Kritik Ekipman diye
tabir edilen motor, pompa vb mekanik sistemler ile bunlara bağlı vana, conta, flanş gibi enstürmanların yüksek ısı ve
çalışma basıncından dolayı artan yükler ile bunlara bağlı korozyon, stres ve gerilmeye maruz kalmaktadır. Diğeri ise
iklim ve sıcak ve soğuk hava koşulları ile oluşan dış yıpranmaya bağlı streslerdir.(5) İklim ve hava koşullarına göre
değişen nem, insan sağlığını ve eşyalardaki güvenlik parametrelerini bozan en önemli etkendir. Aşırı yüksek nem
tüm metal eşyalar ile makine ve aksamlarında oksidasyona bağlı aşınma ve korozyon oluşturarak malzemelerin
zayıflamasına yol açmaktadır. Özellikle elektrikli ve elektronik eşyaların bağlantı noktalarının oksitlenmesine,
paslanmasına, bozulmasına ve kısa devre yapmasına neden olmaktadır. Nitekim olay yerinde diğer elektrikli
ekipmanlar üzerinde yapılan incelemede bu yıpranmaların sabit olduğu görüldü.
Bu bilgiler kapsamında metal aksam olarak tesis edilen depolama ve açık hava tesisler bulunduğu konumları
itibarı ile iklimsel ve coğrafi koşullar önemli derecede etkilenmektedirler. Örneğin iç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu
Anadolu bölgesindeki söz konusu Kimya Sanayi gibi bir işletmelerin coğrafi koşullara bağlı yıpranması ile Marmara
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bölgesinde deniz kenarındaki aynı işletmelerin yıpranması bir değildir. Olay yerinde yapılan diğer tanklar ve
tesisatlarında yapılan incelemelerde bir tehlikeli madde olan Asetaldahitin depolama ve üretiminde kullanıldığı açık
hava tesislerindeki metallerin diğer bölgelerdeki metallere göre daha fazla malzeme yorgunluğuna maruz kaldığı
tespit edilmiştir. Mevsimsel ve iklimsel hava koşullarına bağlı olarak güneş, yağış ve rüzgâr özellikle açık hava
tesislerindeki bu metallerin vana, conta ve flanş gibi bağlantı noktalarında paslanma ve korozyon oluşturduğu olay
yerinde yapılan incelemelerde görülmüştür. Ayrıca bu tankların içinde gerçekleşen reaksiyon ile içerde ekzotermik
bir ısınma ile içeriden dışarı doğru sürekli basınç etkileşimi gerçekleşerek ayrı bir malzeme yorgunluğuna maruz
kalmaktadırlar. Bu noktalardaki malzeme yorgunluğu daha çok üretim sürecine dayalı bir yavaş yanma şeklinde
gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
Malzemelerin yaşlanması, ekipmanların kronolojik yaşı ile ilgili değildir. Ekipmanlarınızın kondisyonu ve zaman
içinde nasıl değiştikleriyle ilgilidir. Tesislerde yaşlanma“tesisin karakteristiğinin, yapısının veya bir elamanının
zamanla ve ya kullanma sonucu, fiziksel veya kimyasal olarak kötüleşmesi prosesi olarak tanımlanmaktadır. Diğer
bir deyimle performansın da düşüş yaşanmasıdır. Sürekli ve gelişen bir proses olup aşağıda örnekleri verilen birçok
nedene dayanmaktadır. Bir ekipmanın yaşının büyük olması onun illaki kötüleşme veya hasar görmeye neden olacak
“yaşlanma” prosesinde olduğunu göstermez. Bunu gösterecek sabit deliller aşağıda tablo.1 de görülmektedir.(6)

Yaşlanma mekanizması

Birincil engel

Yapısal

Güvenlik Elemanları

EC&I

Korozyon (aşınma)

X

X

X

X

Stres korozyon çatlamaları

X

X

X

X

Erozyon

X

X

X

X

Malzeme yorgunluğu

X

X

X

Kırılganlaşma

X

X

Fiziksel hasar

X

X

x
X

X

Kabarma

x

Havanın etkisi

X

X

x

X

X

X

Sıcaklık artması veya azalması nedeniyle genleşme/büzülme (proses
veya ortam etkisiyle)

X

Ekipmanın geç cevap vermesi

x

Ek yerlerinde gelişme

x

Detektör hatası

x

Göçme

x

x

Tablo.1 Ekipmanların Yıpranma Parametreleri.

2.3 Olay Görgü Tanığı
Olay görgü tanığı, olayın meydana geldiği noktada çalışan, olaya maruz kalan veya olayı en yakından gören kişi
veya kişilerden oluşur. Olayın meydana geldiği kimyasal tesiste çalışanlar ile yapılan görüşmelerde patlamanın
gerçekleştiği nokta ve saatte kimsenin olmadığı, patlamadan kısa bir süre sonra vardiyada çalışan personellerin
olay mahalline gidildiği, ancak her hangi bir aksiyonda bulunamadığı tespit edilmiştir.
Görgü tanıklarıyla yapılan görüşmelerde; saat 20:32:58 sıralarında önce elektrik enerjisinin kesildiği ve enerjinin
geri gelmesi ile birlikte şiddetli bir patlama ve ışığın duyulup görüldüğünü, patlama şiddetinin tesisin bir bölümünde
deprem sarsıntısına benzer bir sarsıntının gerçekleştiği ifade edilmiştir. İşletme çalışanlarından alınan bilgiler göre
tüm personelin toplanmasından sonra olay yerinden uzaklaşıp, güvenli bölgeye çekilip kamu kurumlarının yardıma
gelmesi beklenilmiştir. İlk itfaiye ekiplerinin saat 20;43:00 da olay yerine gelerek soğutma işlemi başlanılmış
olup, saat 21;10;00 ise tüm ekipler ile olay yerinde gerekli müdahaleler yapılıp, yangın kontrol altına alınarak
asataldehit tanklarının soğutma işlemine başlanılmıştır. Olaydan on iki saat sonra görgü tanıkları ile yeniden yapılan
görüşmelerde olayın meydana gelişi hakkında aynı bilgiler yenilenmiştir.
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2.4 Patlamaya Sebep Olan Madde ve Argümanlar İle Gelişen Süreç.
Öncelikle patlamaya kaynak oluşturan Asataldehit maddesini tanıyalım. Asetaldehit renksiz, keskin kokulu ve
kararsız bir sıvıdır. Kaynama noktası 21 °C olduğundan kolay uçucu bir sıvıdır. Bu özelliği nedeni ile saklanması
ve kullanılması zordur. Diğer alkinlere su katıldığında keton oluşur. Asetaldehit, aldehitlerin tüm tepkimelerini verir.
Formaldehide benzer şekilde polimerleşir. Asetaldahitin kimyasal özelliklerine bakıldığında; buhar yoğunluğu 1.52,
Kaynama noktası 21 °C, Parlama noktası -40 °C (kapalı kap), Tutuşma sıcaklığı 175 °C, Alt patlama sınırı % 4,
Üst patlama limiti % 60, Yoğunluk 25 °C’de 0.785 g/cm³, Buhar basıncı 20 °C’de 1,008.5 hPa (756.4 mmHg) dir.()
Buradan şunu anlayabiliriz çok kolay parlayıp tutuşabilen, buharlaştığın da ise şiddetli patlayan bir maddedir. Ancak
bizim için asataldehitin süreç içerisindeki kimyasal yapısının nasıl bir durumda olduğudur.
Yanıcı sıvılar sıcak ortamlarda ısıya maruz kaldığında genişler. Söz konusu sıvılar, normal atmosferik sıcaklık
aralıklarında sıcaklık her 6 °C artış için yaklaşık % 0,07 oranında artar. Sıcaklığın artması, yüksek genleşme
katsayılarına sahip yanıcı sıvılar hacmi üzerindeki etkisi, benzinden daha fazladır.
Ön hazırlama tankında Asataldehitle birlikte kostik, formaldehit ve azot kimyasal reaksiyona girmektedir. Yukarıda
belirtildiği gibi reaksiyonun gerçekleştiği kapalı kap sürekli ekzotermik bir basınca maruz kalmaktadır.
Malzemeler yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erişip kopmaktadır.
Bulunan bu gerilme değerine malzemenin statik dayanımı adı verilir. Yükleme ve boşaltmanın periyodik olarak çok
sayıda tekrarı sonucunda cisim içinde oluşan karmaşık termik ve mekanik olaylar nedeniyle, cisimde çözülme,
yıpranma ve ayrışmalar meydana gelir. Bu olayın nedeni yükün şiddetinden çok onun, periyodik olarak uzun bir süre
değişmemesidir. İç mekanizması oldukça karışık olan bu olaya kısaca malzemenin yorulması denmektedir.
Patlamayı oluşturan argümanın ise elektrik enerjisinin kesilip, sisteme yeniden enerji gelmesinin sebep olduğu
ifade edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi böyle bir patlamanın gerçekleşebilmesi için, kapalı devre içinde belirli bir
asataldehit buharının birikmesi, mevcut koşullara göre birikmeyi tutuşturacak (elektrik kıvılcımı) bir kaynak ve yeteri
derecede ortamda oksijen bulunması gerekmektedir. Bu bilgiler kapsamında bir bölgede patlama gerçekleşmişse,
patlamaya sebep olan unsurlar, yani yangın üçgeni de oluşmuş demektir. Patlama bölgesine bakıldığında ise
süreçten kaynaklanan ısı, borulardan akan kimyasalın ürettiği statik elektrik ve pompaları çalıştıran elektrik enerjisi
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak konumları itibarıyla bu gibi işletmelerde değerlendirilmesi gereken bir başka husus,
üretimden kaynaklanan ısıya bağlı havadaki nem değişimleri ile oluşan manyetik alanlardır. Dolayısıyla tonlarca
demir yığınının olduğu açık üretim tesisleri ve üretimden kaynaklanan sıcaklık ile patlamanın gerçekleştiği saatte
havanın yağışlı ve bölgesel nem oranın yüksekliği de göz ardı edilmemesi gereken bir husustur.
Kapalı sistemlerdeki sıvı maddelerin bulunduğu bölgelerde patlamanın olabilmesi için o sıvının belirli bir oranda
buhar ile ideal oranda oksijenin hazır bulunması ve bu buharı tutuşturacak bir ısı kaynağının olması gerekmektedir.
Dozajlama tankı içerisinde bulunan asataldehit belirli zaman dilimleri içerisinde reaksiyona gönderilmesi için,
elektrikle enerjisiyle çalışan exprof pompa ile reaktöre gönderilmektedir. Asataldehit reaktöre gönderildikten sonra
tank çok kısa bir süre boş kalmaktadır. İşletme yetkililerinden alınan bilgilere göre boşalmış tankın dibinde kalan
asataldehitin olayın meydana geldiği kapalı sistem içerisinde kostik ile reaksiyona girdiğinde ortalama 60 °C bir
sıcaklığın olabileceği öngörülmektedir.
Gerçekleşmiş olan patlamayla yeterli derecede asataldehit buharı ve oksijeninde bu kapalı sistemde görülmüş olup,
oksijeninin girme tehlikesine karşı asataldehitin reaktöre gönderilmesinden sonra buhar birikmesine karşı otomatik
olarak faz ayırımı ile tank boşluğuna azot gazı yerleşmektedir. İşletmeden alınan bilgilere göre asataldehitin
buharının kalması ve muhtemelen pompanın reaktöre asataldehit buharı göndermemesi içindir. Oksijenin ürünle
temas ettirilmemesinin bir diğer nedeni ise ürünün polimerize olmaması içindir.
Sahadaki yaptığımız incelemeler ile kaynaklardan elde edilen bilgilerden yola çıkarak bu tanklara oksijen girebilmesi
için, tablo.1 yıpranma parametrelerinin bakıldığında strese bağlı korozyon çatlaması, malzeme yorgunluğu,
havanın etkisi, sıcaklık artması veya azalması nedeniyle genleşme/büzülme (süreç veya ortam etkisiyle) olduğunu
söyleyebiliriz. Sahadaki fiziki deliller çatlamanın tankın üst bölgesindeki azot boru bağlantısı yapısal ve bağlantı
elemanlarının olduğu noktaları göstermektedir. Asataldehitin buhar yoğunluğu 1.52, havanın ise 1,0 olması
nedeniyle doğal olarak oksijen tankın üst bölgesinde yer almaktadır. Tankın alt bölgelerinden hava girmesi için bir
delinme veya çatlama olması gerekirdi. Böyle bir durumda çatlama gerçekleşmiş olsaydı asataldehit zemine sızma
yapacağı için çıplak gözle görülebilmesi veya parlama ihtimali olacağı için algılama detektörleri muhtemelen sinyal
vereceği için müdahale imkanı olacaktı. Prosesteki pompa basınç sistemi fiziksel olarak basınç yönünü tankın üst
bölgesine yönelttiği için, üst bölgelerde stres yoğunluğu daha fazla gerçekleşmektedir. Üst bölgeler aynı zamanda
dış etkenler olarak güneş, rüzgâr ve yağmura daha fazla maruz kalmaktadır.
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Yukarıda resim.3(a,b,c,d) de görüldüğü gibi tanktaki fiziki delillere bakıldığında tankın üst bölgesinin patlamanın
şiddeti ile yırtıldığı, buda bize infilak eden tankın nakil boruları ile pompa boru bağlantılarından kuvvet almasından
dolayı kopan parçaların batı ve kuzey yönlerine doğru savrulduğunu göstermektedir. Savrulmayla birlikte ana
tankları koruyan tuğla duvarının yıkıldığı, diğer tankın ise eğilerek yerinden oynamasına neden olmuştur. Kısacası
patlamayla tankta gerçekleşen kırılma, yırtılma, ezilme gibi deformasyonlar tankın içine havanın üst bölgelerdeki
yıpranan yapısal ve bağlantı elemanlarının olduğu noktalara girdiğini işaret etmektedir.
Patlamanın üçüncü unsurunu oluşturan tutuşturma yani ısı kaynağının bölgede nasıl oluştuğudur. IEC.60079-10-1
göre depolama tankların içi her zaman için Bölge=0, tankın borular ile bağlantı elamanlarının çevresi ise mevcut
koşullara göre ZON=1 kapsamına girmektedir. Bu bölgelerdeki sıvı buharının tutuşma sıcaklığının 175 °C, parlama
noktası -40 °C nin altında olması nedeniyle elektrikli cihazların exprof ve kablo ısı gurubunun ise T-3-4 olması
gerekmektedir. Bu standardın anlamı şudur, tankın içinde ve dışında buharlaşma ihtimaline karşı tankın ve tankın
içinde ve dışındaki topraklama kabloları dâhil içerdeki sıvının dolum ve boşaltımını gösteren sensörün, pompalar ve
onlara ait tesisatların kesinlikle ısınmaması ve kıvılcım çıkarmamasını öngörmektedir.
Bu bilgilerden yola çıkarak patlamanın gerçekleştiği bölgede, patlamanın oluşturduğu sonuçlarına göre tankın
içerisinde gerçekleşen patlama, elektriklerin kesilmesi ve geri gelmesiyle ile topraklama veya elektronik seviye
sensörü cihazın kıvılcım oluşturmasıyla patlamanın gerçekleştiğine işaret etmektedir.

2.5 Patlamanın Gerçekleştiği Nokta
Depolama tankları çeşitli tasarım ve inşaat türlerine sahiptir. Bunlar basınçlandırma tasarımına göre üç genel
kategorisine ayrılmış olup, söz konusu patlayan Asataldehit dozajlama tankı 0 ila 6.9 kPa kapasiteli basınca göre
tesis edilmiş atmosferik tanklardandır. Aşağıda resim.3(a,b,c,d) de görüldüğü gibi, patlamanın gerçekleştiği bölgede
her biri 40 ton olmak üzere toplam 3 adet Asetaldahit ana tankların olduğu, asataldehitin bu tanklardan pompalar
ile dozajlama tankına kostik ile birlikte gönderilerek buradan ise reaktöre gönderilmektedir. Buradaki basınç
artışı pompalardan, ısı artışı ise süreç bilgilerinden yola çıkılarak asataldehitin kostik ile reaksiyona girmesinden
kaynaklanmaktadır.
Tanklar arası kimyasalların nakli metal borular ile sağlanmakta olup, tesisin tamamında statik elektrik ve elektrik
kaçağına karşı topraklama sisteminin olduğu görülmüştür. Ana tanklar arasında tuğladan duvarlar tesis edilerek,
güneş ışınları, yağmur ve rüzgârdan korunmak için ise tanklar üzerinde çatı olduğu tespit edilmiş olup, ancak tanklar
arasında ve çevresindeki tesis edilen duvarların kimyasalın özelliğine yani patlama ve çıkan sıcaklığa göre uygun
olmadığı görülmüştür.
Patlamanın şiddeti ile ön hazırlama tankı bulunduğu noktada ikiye bölünerek güney ve batı yönlerindeki büyük
tanklara çarparak büyük tanklarda ezilme, dozajlama tankında ise parçalanmalar gerçekleşmiştir. Ayrıca büyük
tanklar ile dozajlama tankına ait boru ve tesisatlarında kırılmış olduğu aşağıdaki resim.3(a,b,c,d) de görülmektedir.
Patlamanın gerçekleştiği alanda dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise patlama basınç ve savrulma yönünün
havaya doğu değil, 90° açıyla yatay yönlere doğru olduğu tespit edilmiştir. Patlamanın bu şekilde gerçekleşmesinin
nedeni tankın borular ile bağlı olmasından kaynaklanmaktadır.
Ancak Patlamanın gerçekleşmesi için alt patlama limitinden yola çıkarak yaklaşık tank dibinde 0,3 m³ Asataldehit,
1,0 m³ Asataldehit buharı, 1,5 m³ Oksijenin olacağı öngörülmüştür.
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Resim.3(a,b,c,d) Asataldehit Tankları ve İnfilak Eden Dozajlama Tankı.

Sonuç
Bu gibi kimya tesisilerinde tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılmasında olası bir sızıntı halinde (yangın,
patlama, hava, kara ve suların çevre kirliliği) büyük ölçekli endüstriyel kazaların meydana gelmemesi için 24 Ocak
2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan hükümlere göre güvenlik raporu hazırlanması gerekmektedir.
30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyük Endüstriyel Tehlikelerin Önlenmesi ve
Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İşletmeyi ayrıntılarıyla tanımlayacak işletme biyografisinin hazırlanması,
Varsa yüklenici firmaların tanımlanması,
Biyografide işletmenin konumu, işletmenin kara, demir, deniz ve hava yolları arasındaki mesafe ve bağlantıları,
Tehlikeli maddelerin listesi,
İş akış ve üretim sürecinin detaylı olarak hazırlanması,
İşletmenin vaziyet veya yerleşim planı,
Planda işletmenin yakın ve uzak çevresinin mesafesi ile tanımlanması,
İşletmeye yakın yerleşim alanları, bu alanlarda bulunan iş yerleri, okullar, hastaneler, kreş, huzurevi, sinema,
tiyatro, otel, cami, müze, eğlence yerleri ve alış veriş merkezleri gibi yerler ve buradaki insanların tahmini sayısı,
9. İşletmenin komşu kuruluşlar ile olan mesafesi,
10. İşletmenin hava akımları/atmosferik koşulları ile ilgili verilen hazırlanması,
11. İşletmenin çevresini gösteren ölçekli haritaların hazırlanması,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

İşletmenin başta yangın olmak üzere diğer afetlere karşı önlemlerin alınması,
İşletmenin depolama ve depoların kapasitesi,
Tehlikeli maddelerin risk analizi,
Bakım onarım periyotları ve risk analizleri,
Genel Proses Güvenlik Birimi ile İSG kurulunun oluşturulması,
HAZOP, Kantitatif, Patlamadan Korunma, Karar Ağacı, Hata Ağacı gibi risk analizlerinin yapılması,
Yaz, kış, gece ve gündüz ile tatil günlerine göre Büyük Kaza Senaryolarının hazırlanması,
Tüm bunların hazırlanmasından İşletme Acil Durum Planının yeniden hazırlanması gibi bir dizi önleyici
tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Referans No
1.
2.
3.

Yangın ve Patlama Araştırmaları Rehberi 2008. Nfpa 921.S-21
Uluslararası Elektroteknik Komitesine (IEC) ait IEC 61882:2001 sayılı HAZOP Çalışmaları Uygulama Rehberi.
KULAKSIZ Y, İş Müfettişi Yardımcısı. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı. Çalışma
Sürelerinin İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Üzerine Etkileri. s.13.
Başkanlığı. Çalışma Sürelerinin İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Üzerine Etkileri. s.13.
Yrd. Doç. Dr. ÜN H. Malzeme Bilgisi. 2007 PAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilgisi.
Mustafa Bağan Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği. Yaşlanan Tesisler. 2. Proses Güvenliği Sempozyumu. 2224 Ekim 2015. İstanbul.
Robert H. Perry-Don w Green. 1997. Perry’ in Kimya Mühendisleri Elkitabı.
Anthony M. Ordile, P.E., Yangından Korunma El Kitabı. S-1016. Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar Depolanması.
Langhorne Yangından Koruma ve Proses Güvenlik Uzmanı. NFPA Teknik Komitesi üyesi.

4.
5.
6.
7.
8.

Canalp BERKDEMİR
Okan Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek Lisans.
Bitirme Tezi, İtfaiye Teşkilatlarının Yangınla Mücadelesinde Stratejik Yönetim
1984 Yılında Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesinde İtfaiye Eri olarak göreve başladı, 1990-2000 yılları arasında
sırasıyla İstasyon Amiri, Grup Amiri, olarak görev yaptı, 2000 Yılında İtfaiye Eğitim ve İdari İşler Müdürlüğü görevine
atandı. 2006 yılında İtfaiye Daire Başkanlığı (Kısa adı: AKOM) Afet Koordinasyon Müdürü. 2008 yılının 7. ayında
İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü’ne atandı. Halen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Amiri olarak görev
yapmaktadır. Mesleğiyle ilgili almış olduğu eğitimlerden ve görevlerden bazıları şunlardır;
•

2001 yılında Japonya’da Afet ve Yangınlardan Korunma Eğitimi,

•

2003 yılında Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetiminden Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi,

•

2003 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı TSK NBC Okulu ve Eğitim merkezinden Nükleer Biyolojik ve Kimyasal
Tehlikelere Müdahale ve Korunma Eğitimi,

•

Bursa Adliyesi’nde 300’e yakın Yangın ve Patlama Vakaları ile ilgili davalarda bilirkişi olarak görev yapmıştır
ve hala yapmaktadır,

•

2007 yılında İçişleri Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından Afet Zararlarını Azaltma Eğitimi,

•

Şu anda da Özel Kurs ve Dershanelerde Yangın ve Yangından Korunma, Acil Durum Planları, Yangın Risk
Analizleri eğitimleri vermektedir.
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FINE-KINNEY RİSK ANALİZİ YÖNTEMİNİN ELEKTRİK NEDENLİ
YANGINLARIN ÖNLENMESİNDE KULLANIMI
MEHMET CEM ŞENGÖZ
MUSTAFA MERDAN
ÖZET
Ülkemizde çalışma alanlarında meydana gelen yangınların %30’u, “Elektrik Nedenli Yangın” (ENY) olarak
raporlandırılmaktadır. ENY’lerin önemli maddi hasarlara hatta can kayıplarına yol açtığı, çeşitli çalışmalarla ortaya
konulmuştur. Oysaki bu ENY’lerin, etkili bir risk analizi çalışmasıyla önemli ölçüde azaltılması mümkündür.
Ülkemizde yürütülen risk analizi çalışmalarındaki en büyük eksiklik, iş yerlerinde meydana gelen yangınlara ait
istatistiksel bilgilerdir. Bu nedenle çalışmamızda İstanbul’da meydana gelen yangınlar incelenmiş ve öncelikle
istatistiksel veriler ortaya çıkarılmıştır. İkinci olarak, bu verilerden elde edilen sonuçlar ışığında Fine-Kinney yönteminin
uygulanmasıyla ilgili bir örneğe yer verilmiştir. Son olarak ise işyerlerinde risk analizi süreci tamamlandıktan sonra
kullanılabilecek örnek bir saha kontrol listesi sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Elektrik, Yangın, Fine-Kinney, İstanbul

USE OF FINE-KINNEY RISK ANALYSIS METHOD ON ELECTRICITY FIRES
ABSTRACT
In our country, 30% of the fires that occur in all kinds of work areas are reported as Electric Cause Fire (ECF)
according to the investigations carried on. It is understood from studies done that electricity fires leads to loss
of lifes and significant financial damages understood. It is possible to significantly reduce ECF’s from the square
by an effective risk analysis study. The biggest deficiency in the risk analysis studies carried out in our country
is statistical information about the incidents that occurred in the workplace. In this study, firstly, fires occured in
Istanbul were examined. Secondly, an example of the application of the Fine-Kinney method with the help of the
results obtained from this study is presented. Finally, a sample field checklist is presented that can be used after
the risk analysis process is completed in the workplaces.
Key words: Electricity, Fire, Fine-Kinney, İstanbul

1. Giriş
Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yangınlar meydana gelmektedir. Yangınların birçok başlatıcısı
bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada mevsim özelliklerine göre 30 kadar yangın başlama nedeninden
bahsedilmektedir[1].
Yangın nedenleri sayısal olarak arttığında risk analizi önem kazanmaktadır. Doğru risk analizi yönteminin seçilmesi,
yöntemin doğru uygulanması ve belirlenen önlemlerin disiplinli biçimde uygulanması durumunda, meydana gelen
yangın sayısının önemli ölçüde azalacağına kuşku yoktur.
Aşağıda, çeşitli medya kaynaklarından alınan ve çalışma yerlerinde çıkan ENY’lerden bazılarına yer verilmiştir.
Batman’da ıslak mendil üreten bir fabrikada elektrik nedeniyle çıktığı düşünülen yangında 3 milyon TL hasarın
meydana geldiği belirtildi (Ocak 2017) [2].
Elazığ’da bir düğün salonunda meydana gelen trafo patlamasında çıkan yangında 14 kişi yaralanarak hastaneye
kaldırılmıştır (Haziran 2017) [3].
Aydın Umurlu OSB’de bir tekstil fabrikasında meydana gelen ve elektrik nedenli olduğu düşünülen yangında çok
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büyük zarar meydana gelmiştir ( Ekim 2015) [4].
Aydın Astim OSB’de bir plastik fabrikasında meydana gelen ve elektrik nedenli olduğu düşünülen yangında çok
büyük hasar meydana gelmiştir (Ekim 2015) [5].
Denizli Hurdacılar Sitesi’nde bir gıda fabrikasında çıkan yangın büyüyerek yan tarafta bulunan bir boru fabrikasına
da sıçramıştır. Her iki fabrikada da büyük maddi hasara yol açan yangının elektrik nedeniyle çıktığı düşünülmektedir
(Şubat 2015) [6].
Tarsus’ta cam yünü üreten bir fabrikada meydana gelen ve elektrik nedenli olduğu düşünülen yangında çok sayıda
işçi dumanlardan zehirlenmiş ve çok büyük maddi hasar meydana gelmiştir (Ağustos 2014) [7].
Bursa’da Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde meydana gelen yangında 8 yoğun bakım hastası hayatını kaybetmiş
birçok hasta meydana gelen dumandan etkilenmiştir. Daha sonra yapılan açıklamalarda yangının elektrik arızasından
çıktığı belirtilmiştir (Mayıs 2009) [8].
Esenler İstanbul’da bir inşaatın şantiye çadırlarında meydana gelen ve elektrikli ısıtıcıdan çıktığı düşünülen yangında
11 işçi hayatını kaybetmiştir (Mart 2012) [9].
Örneklerden de görülebileceği gibi, şu ana kadar yaşanan pek çok trajik iş yeri yangını özellikle elektrik nedenli
olarak raporlandırılmıştır.
Cafe, yayımladığı çalışmasında elektrik arklarında meydana gelen sıcaklığın 37500C olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca
çalışmasında pek çok kimyasalla ilgili kendiliğinden tutuşma sıcaklıklarını da vermiştir. Bu tablolara bakıldığı zaman
elektrik sistemlerindeki arızalardan oluşan arkların, yangın çıkışını oldukça kolaylaştırdığı görülmektedir[10].
6331 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik çıkarılan yönetmeliklerle, iş yerlerinde risk analizi yapılması
ve birçok periyodik denetlemenin gerçekleştirilmesinin zorunlu kılındığı görülmektedir. Ancak risk analizlerinin
ve periyodik denetlemelerin ya yapılmamakta ya da gelişigüzel yapılmakta olduğu, yapılan işyeri ziyaretleriyle
belirlenmiştir, Pek çok iş yerinde de “çok tehlikeli iş yeri” sınıfında yer almasına karşın “Matris Yöntemi”yle risk
analizi uygulaması yapıldığı görülmüştür. Matris yöntemi uygulanırken, meydana gelen iş kazası olaylarının sıklığı
ve şiddeti sorgulanmaktadır. Oysaki Fine-Kinney risk analiz yönteminin(FKY) uygulamasının yapılması için, kaza
olayı meydana geldiği zaman hasar yaratma olasılığı, bu kaza olaylarının işyerlerinde meydana gelme frekansı ve
kaza sonucunda işyerinde oluşacak şiddet bilgisinin de sorgulanması gerekmektedir.
Özkan, trafo merkezlerindeki iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ve ilişkili riskleri belirlemek için gerçekleştirdiği
çalışmasında “5x5 risk matrisi”, “chek-list”, “Olursa ne olur?” yöntemlerini ve FKY’yi karşılaştırmıştır. Karşılaştırma
neticesinde iş yerinin; yapılan iş, kullanılan hammaddeler, çalışan kişi sayısı gibi özelliklerine bağlı olarak risk
analizi yöntemi seçiminin çok önemli olduğunu belirtmiştir. Kaza sonucunda meydana gelecek hasarın şiddetinin
belirlenmesinde, kazanın oluşma olasılığı ve kaza frekansının da hesaplamaya katılmasından dolayı FKY’nin daha
doğru sonuçlar vereceğini ifade etmiştir[11].
Risk analizinin temel konusu, tehlikelere bağlı olarak risklerin meydana gelip gelmeyeceğinin belirlenmesidir.
Bu belirlemeler ise olasılık konusuyla çözümlenmelidir. Olasılık hesaplarını yapmak için de istatistiksel veriler
gerekmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, öncelikle, İstanbul’da meydana gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından ENY olarak bildirilen raporların analiz edilmesiyle elde edilmiş istatistik
bilgilerine yer verilmiştir. Bu bilgiler FKY’nin uygulanması için gerekli olasılık katsayılarının ve frekans değerlerinin
belirlenmesinde kullanılmıştır. İkinci olarak da bir işyerinin elektrik sistemleriyle ilgili örnek bir Fine-Kinney risk
analizi uygulaması sunulmuştur. Son olarak ise işletmelerde risk analizi sonrasında kullanılabilecek bir örnek saha
kontrol listesi sunulmuştur.

2. Materyal ve Yöntem
2.1. İstanbul’da meydana gelen ENY’lerle ilgili bilgiler
Tablo 1’de 2011 ve 2015 yılları arasındaki 5 yıllık sürede meydana gelen yangınların toplam sayısı, bunların içinde
yer alan ev-iş yeri yangınlarının sayıları ve oransal görünümleri sunulmuştur. Bu tablodaki verilere bakıldığında
hem yangın sayısında hem ev-iş yeri yangınlarının toplam yangın sayısına oranında bir artış olduğu görülmektedir.
İstanbul’un bir sanayi kenti olduğu düşünülünce bu yangınlar neticesinde çok büyük maddi hasarlar meydana
geldiğini söylemek mümkün olur.
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Tablo 1: İstanbul’da meydana gelen yangınlarla ilgili genel bilgiler

Yıl

Toplam yangın miktarı

Ev-iş yeri yangınlarının
sayısı

Toplam yangınlar içinde ev-iş yeri
yangınlarının oranı

2011

26.444

12.537

%47.40

2012

25.469

12.334

%48.42

2013

27.717

12.914

%46.59

2014

22.848

14.341

%62.76

2015

26.978

14.983

%55.53

Toplam

129.456

67.109

%51.83

Tablo 2’de yaşam alanlarıyla iş yerlerinde meydana gelen yangınlar karşılaştırılmıştır. Tablo 2’ye göre ev-iş yeri
yangınlarında ENY oranları -yaklaşık olarak- %29’un altına düşmemektedir. Bu da bize, meydana gelen her 3 yangından
birinin elektrik nedenli olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca her yıl, ENY’lerde oransal değişme olmamasına rağmen
sayı olarak belirgin bir artış görülmektedir. Bu sonuç da ENY’lerle ciddi bir mücadele gerektiğini göstermektedir.
Tablo 2: Ev-iş yeri yangınları

Yıl

Ev-iş yeri yangınlarının sayısı

Elektrik nedenli
yangınların sayısı

Ev-iş yeri yangınları içindeki
ENY oranı

2011

12.537

3.662

%29.20

2012

12.334

3.776

%30.61

2013

12.914

3.649

%28.25

2014

14.341

4.073

%28.40

2015

14.983

4.325

%28.86

Toplam

67.109

19.485

%29.03

Tablo 3’te ev ve iş yerlerinde meydana gelen ENY’lerin karşılaştırması yapılmıştır. Meydana gelen ENY’ler yaşam
alanları, çalışma alanları ve okul alanları (ilkokul-ortaokul-lise-üniversite) olmak üzere 3 başlık altında incelenmiştir.
Bu değerler, okul alanlarında da azımsanamayacak oranda elektrik nedenli yangın meydana geldiğini göstermektedir.
Beş yıllık süreçte okul alanlarında 2434 adet ENY meydana gelmesi, bu alanlarda da risk analizi uygulamalarının
gerekliliğini ortaya koyması açısından çok önemlidir.
Tablo 3: Beş yıllık süreçte gerçekleşen ENY’ler ve toplam yangın sayısına oranı
Miktar

Toplam yangınlar içindeki
payı

Evlerde meydana gelen ENY’ler

12.523

%64.26

İş yerlerinde meydana gelen ENY’ler

4.528

%23.23

Okul alanlarında meydana gelen ENY’ler

2.434

%12.49

ENY

Tablo 4: İstanbul’daki ENY’lerin başlama yerleri ve miktarları

ENY Başlama Yeri
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Miktar

Elektrik nedenli olduğu düşünülen yangınlar

2188

Elektrik tesisatının dış etkenlerden hasar görmesi sebebiyle açığa çıkan iletkenlerdeki
arklardan meydana gelen yangınlar

1303

Pano yangınları

462

Küçük mutfak aleti yangınları (su ısıtıcısı, kahve ve tost mak. vb.)
mak. vb. mak. vb.)

320
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Aspiratör yangınları

141

Elektrikli ısıtıcı yangınları

88

Buzdolabı, mini iş yeri tipli, ev + endüstriyel derin dondurucu yangınları

75

Banyo şofbeni yangınları

40

Bilgisayar kaynaklı yangınlar

28

Çamaşır makinesi yangınları

24

TV, müzik seti, DVD player vb. yangınları

24

Elektrikli kişisel aletler (saç kurutma/saç düzleştirme mak., ütü, şarj cihazı vb.) ve
laptop yangınları

20

Bulaşık makinesi yangınları

18

Yapı bağlantı hattı kablo yangınları

13

Tavan/duvar tipi havalandırma fanları, hava perdesi, vantilatör yangınları

8

Çoklu priz yangınları

5

Toplam

4757

Tablo 4’e göre iş yerlerindeki ENY’ler, 16 farklı yerden başlamıştır. Bu durum, elektrikli kısımların neredeyse
tamamının tehlike kaynağı olduğunu göz önüne sermektedir. Özellikle risk analizi yapacak iş sağlığı ve güvenliği
uzmanlarının bu istatistik sonuçlarının üzerinde hassasiyetle durması gerekmektedir.
2.2. Fine-Kinney risk analizi yöntemi (FKY)
Doğru risk analizi yönteminin belirlenmesi, iş kazalarının ve mesleki hastalıkların önlenmesi bakımından çok
önemlidir.
Füzün, çimento işverenleri sendikasına bağlı çimento fabrikalarında yaptığı çalışmasında, fabrikaların hepsinde
FKY uygulandığını ve bu durumun sektördeki ortak sorunların çözülme yeteneğini arttırdığını belirlemiştir. Füzün,
çalışmasında, olasılık puanlarını nasıl aldığını belirtmemiştir[12].
FKY uygulamasında kullanılan bilgiler ise tablo 5 ve 6 ile verilmiştir[13].
Tablo 5: FKY uygulamasında kullanılan olasılık (O) ve frekans (F) puanları

Olay meydana geldiğinde hasar
oluşma olasılığı (O)

Puan

Olayın meydana gelme frekansı (F)

Puan

Beklenmez

0,2

Çok seyrek (yılda bir ya da daha az)

0,5

Beklenmez fakat mümkün

0,5

Seyrek (yılda birkaç defa)

1

Mümkün fakat düşük olasılık

1

Sık değil (ayda birkaç defa)

2

Mümkün

3

Ara sıra (haftada bir ya da birkaç kez)

3

Oldukça mümkün

6

Sık (günde bir ya da birkaç defa)

6

Kesinlikle beklenir

10

Çok sık (her çalışma saatinde)

10

Tablo 6: Tehlikeler meydana geldiğinde oluşacak hasarların şiddetleri

Olayların etkisi (Ş)

Puan

Birden fazla ölümlü kaza

100

Öldürücü kaza

40

Kalıcı hasar, yaralanma çevresel hasar

15

Önemli hasar ve yaralanma

7

Küçük hasar ve yaralanma

3

Ucuz atlatma (ramak kala olay)

1

Risk değeri (RD), bu tablolardaki bilgilerin çarpılmasıyla hesaplanır.
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Risk değeri = Olasılık x Frekans x Şiddet
Her bir tehlikeye bağlı olarak bu risk değeri puanı hesaplanır; hesaplanan puanlarla da alınması gereken önlemlerin
önceliğine karar verilir.
Tablo 8’de görüldüğü gibi 400 puan ve üzeri riskler için, gerekirse iş durdurulur, önlemler alındıktan sonra tekrar iş
başı yapılır.
Risk değeri 200 ile 400 puan arasındaysa riske bağlı olarak iş durdurulabilir ancak önlemler çoğunlukla 3 aylık
sürede uygulanır.
200-70 ve daha aşağı puan değerlerinde ise önlemler 1 yıl süresi içerisinde alınır. Ancak önlemlerin alınması yeterli
değildir, risk analizi sonrası mutlaka saha kontrolleri yapılarak önlemlerin uygunluğu kontrol edilmelidir.
Tablo 8: Toplam riskler ve yapılması gerekenler

Puan

Yapılması gerekenler

400 < RD

Tolerans gösterilemez risk. Önlemler hemen alınmalı ya da işletme kapatılmalıdır.

200 < RD < 400

Birkaç ay içinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

70 < RD < 200

Önemli risk. Önlemler bir yıl içerisinde, yayılarak yapılmalıdır.

20 < RD < 70

Sorun yaratma olasılığı var ve gözlenmeli, gerekli önlemler belirlenmelidir.

RD < 20

Önemsiz risk. Hasar yaratma olasılığı yok. Öncelikli değildir.

2.3. Örnek risk analizi çalışması
Örnek risk analizi çalışması, fason yöntemle imalat yapan bir hazır giyim atölyesinin elektrik tesisatında gerçekleştirilmiştir.
Bu şirket, tekstil sektöründe 15 yıldır faaliyette olan ve boyama-baskı gibi konularda üretim yapan küçük ölçekli bir
fabrikayken son iki yılda daha da küçülerek sadece fason imalat gerçekleştiren bir tekstil atölyesi durumuna gelmiştir.
Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre hazır giyim atölyesi durumundaki bu işletme, “az tehlikeli iş yeri” sınıfında yer almaktadır.
İş durumuna göre 20 ilâ 30 arası personelin çalıştığı atölyede, yapılan incelemeler esnasında, zemin-tavan arası yükseklik
fazla olduğundan, aydınlatma miktarını yükseltmek amacıyla strafor malzemeyle asma tavan uygulaması yapıldığı ve
bunların altına da aydınlatma tesisatının çekildiği ve floresanların montajının yapıldığı görülmüştür. Ayrıca pek çok yerde
sıva üstü tesisat uygulaması tespit edilmiştir. İşletmede kullanılan panonun, standartların dışında olduğu gözlemlenmiştir.
Bu önemli tehlikelerin dışında elektrik sistemleriyle ilgili olarak farklı birçok tehlikeyle daha karşılaşılmıştır ama örnek
oluşturması bakımından sadece 8 tehlike ve risk unsuruyla ilgili çalışma yapılmış ve tablo 10’da sunulmuştur.
2.3.1. Risk analizi hesaplaması
Elektrik sistemlerinden kaynaklanabilecek tehlikelere ilişkin risk değerleri hesaplanırken ENY istatistiklerinden
yararlanılmıştır.
P(O): Toplam olasılık
P(T): Gün başına ENY oranı
P(K): Herhangi bir sebeple ENY meydana gelmesi oranı
P(O) = P(T) x P(K)
Örnek: İşletme panosunun eski ve gelişigüzel olması nedeniyle işyerinde meydana geldiğinde bir ENY’nin hasar
oluşturma olasılık puanının bulunması:
P(T) = 5 yılda meydana gelen ENY sayısı / (toplam yıl x 365)
P(T) = 4757 / (5 x 365) = 2,606
P(K) = Pano yangınları miktarı / toplam ENY
P(K) = 462 / 4757= 0,0971
Ve bu verilerden hareketle,
P(O) = 2,606 x 0,0971= 0,253
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Olarak hesaplanır. Birgören, elde edilen bu olasılık katsayısının karşılığı olan tablo değerinin alınmasında, aşağıda
verilen yaklaşımdan yararlanmıştır[14].
Tablo 9: Olasılık puanına göre katsayı seçimi

Hesaplanan olasılık puanı

O katsayısı

10 < P(O)

10

-1

10 < P(O) < 10

6

10 < P(O) < 10

3

-2

-1

-3

-2

10 < P(O) < 10

1

10-5 < P(O) < 10-4

0,5

10-6 < P(O) < 10-5

0,2

P(O) < 10

0,1

-4

-3

-6

Tabloya göre P(O)>0,1 olduğu için O katsayısı 10 alınmıştır. Frekans belirlenirken pano yangınlarına bakılmıştır.
F= 462 / 365 = 1,265 > 1
Yani neredeyse her gün iş yerlerinde bir pano yangını meydana gelmiştir. Bu nedenle F, “6” alınmıştır. ENY meydana
geldiğinde, kalıcı hasar, yaralanma, çevresel hasar meydana getirebileceği düşünülerek Ş “15” alınmıştır. İş yerinin
tek çıkışı olduğu, yangında meydana gelecek zehirli ve boğucu gazların çalışanlar üzerinde ölümcül etki oluşturacağı
düşünülerek de bu katsayı 40 olarak alınabilir.
P = 10 x 6 x 15 = 900
Elde edilen değer, çok yüksektir ve bu ortamda çalışılması mümkün değildir. Bu işletmenin panosu, TS EN 61439-1
standardına uygun olmadığı düşünülen bir panodur ve önlem olarak yeni bir pano siparişi verilmelidir[15].
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2.3.2. Risk analizi uygulaması
İş yerinden elde edilen bilgilerle hazırlanan uygulama tablosu, tablo 10 ile sunulmuştur.
Uygulama
süresi

Önlem sonrası
değerlendirme
(O/F/Ş) ve risk puanı

3 ay

Elektrik projesi
olmadığı için
periyodik kontrol
yerine tesisat
projesi çizil-meli ve
uygulanmalıdır.

Hazırlanıp
uygulanacak
projeye göre durum
değerlendirmesi
yapılacaktır.

3 ay

Hazırlanıp
uygulanacak
projeye göre durum
değerlendirmesi
yapılacaktır.

Yangın çıkma olasılığı 10, 6,15
çok yüksek.
900

Standartlara uygun
yeni bir pano
projelendirilmeli.

3 ay

Pano içinde
hiçbir koruyucu
eleman yok.
(Fotoğraf 1)

Yangın çıkma ve
çalışanların akım
etkisinde kalma
olasılığı çok yüksek.

Yeni yapılacak
pano ve elektrik
tesisatı etraftaki
malzemelerden
yalıtılmalıdır.

3 ay

Pano etrafında
yanıcı birçok
malzeme
bulunuyor.
(Fotoğraf 2)

Yangın çıkma olasılığı
çok yüksek.

Yeni yapılacak pano
ve elektrik tesisatı
etraftaki malzemelerden yalıtılmalıdır.

3 ay

Sıva üstü tesisat, sonradan
yapılmış. Tesisat
dış etki-lere açık.
(Fotoğraf 3)

Elektrik İç Tesisleri
Yön.’ne aykırı ve
yangın tehlikesi
oluşturuyor.

Tehlikeler

Riskler

İşletmenin
elektrik tesisat
pro-jesi
bulunmuyor.

Can ve mal
kayıplarına yol
açabilir.

İşletmedeki
elektrik
tesisatlarında
periyo-dik
kontroller
yapılmamış.
Pano
standartlara
uygun değil.
(Fotoğraf 1)

Sıva üstü tesisat,
sonradan
yapılmış. Tesisat
dış etkilere açık.
(Fotoğraf 3)
Strafordan imal
edilmiş asma
tavan altına
standart dışı
aydınlatma
tesisatı yapılmış.
(Fotoğraf 4)
İletkenler buat
kutularında
klemens
kullanmadan
birbirlerine
bağlanmış.
(Fotoğraf 5)

Can ve mal
kayıplarına yol
açabilir.

Elektrik İç Tesisleri
Yön.’ne aykırı ve
yangın tehlikesi
oluşturuyor.

Çok ciddi bir yangın
tehlikesi bulunuyor.

Yönetmeliğe
aykırı bir durum
olduğu için puan
hesaplaması
yapılmamıştır.

10, 6, 15
900

10, 6, 15
900

10, 6, 15
900

10, 6, 15
900

10, 6, 15
900

Klemens kullanılmadığından, bağlantılarda aşırı ısınma
10, 6, 15
neticesinde yangın
tehlikesi var.
900

Tablo 10: Risk analizi uygulaması
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Risk
değerlendirmesi
(O/F/Ş)
Toplam Risk Puanı
Yönetmeliğe
ay-kırı bir durum
ol-duğu için puan
hesaplaması
yapılmamıştır.

Durum ve alınacak
önlem
Yeni bir elektrik
tesisat projesi
çizdirilmelidir.

Mutlaka yeni bir
elektrik tesisatı
projesi ve
uygulama projesi
hazırlanmalıdır.

Mutlaka yeni bir
elektrik tesisatı
projesi ve
uygulama projesi
hazırlanmalıdır.
Mutlaka yeni bir
elektrik tesisatı
projesi ve
uygulama projesi
hazırlanmalıdır.

Mutlaka yeni bir
elektrik tesisatı
projesi ve
uygulama projesi
hazırlanmalıdır.

10, 0,5, 3
15
10, 0,5, 3
15

10, 0,5, 3
15

10, 0,5, 3
3 ay

15

10, 0,5, 3
3 ay

3 ay

3 ay

15

10, 0,5, 3
15

10, 0,5, 3
15
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Fotoğraf 1		

Fotoğraf 2			

Fotoğraf 3

		
Fotoğraf 4				

Fotoğraf 5

		

3. Sonuç
Ülkemizde risk analizi uygulaması konusunda önemli hatalar yapılmaktadır. En önemli hata, risklerin belirlenmesin
olasılık hesaplarının yapılmayışı veya analizi yapan uzmanın, bazı değerleri tahmin yöntemiyle alışıdır.
Çalışma kapsamında incelenen tez ve makalelerdeki risk analizi hesaplarının nasıl yapıldığının açıklanmadığı ya da
çalışmayı yapan kişinin bu hesabı tahminen aldığı anlaşılmıştır.
Sunulan bu çalışmada, bir iş kazası türü olan ve elektrik sistemlerinden kaynaklanan yangınların önlenmesi için,
meydana gelen yangınların incelenmesiyle oluşturulmuş istatistiklerden faydalanılmış ve risk analizinin asıl konusu
olan “olasılık hesapları” bu istatistiklerden yararlanılarak yapılmıştır. İş yerlerinde ENY çıkma olasılığı istatistiklerle
“matematiksel olarak” yapıldığı için kişisel hatalar ortadan kaldırılmıştır.
İstatistik bilgilerinin kullanılmasıyla risk analizlerinin yapılması gerekliliğini ortaya koyması, bu çalışmanın önemli
sonuçlarından birisidir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı istatistiklere, çeşitli kurumların yayınladığı
istatistiklere ve yükseköğretim bünyesinde yürütülen tezlerde kullanılan istatistiklere kolayca ulaşılmaktadır. Bu
bilgiler, Fine-Kinney ve benzeri yöntemlerdeki olasılık hesaplamalarında rahatlıkla kullanılabilir.
İş yerlerinde elektrik sistemlerde risk analizi yapmak ve önlemler almak, bu sistemlerden kaynaklanabilecek yangın
risklerini tamamen ortadan kaldırmaz. Risk analizi sonrasında koruyucu faaliyet olarak yıllık periyodik testlerin
yanında haftalık saha kontrolleri de yapılmalıdır. Saha kontrollerinin, ENY olasılığının azaltılmasında başarı oranını
daha da arttıracağı kesindir. Saha kontrolleriyle ilgili olarak tablo 11’den (bu tablo işyerinin çeşitli özelliklerine göre
geliştirilmelidir) yararlanmak mümkündür.
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Tablo 11 (saha kontrol listesi)

Pano Adı:
Kontrol Tarihi:

Besleme
19.5.2017

Kontrolü Yapan Personeller:
Gözlemler:

…
Evet

Daha önce kontrol yapılmış mı?

x

Pano kilitli mi?

x

Pano kapağının önünde izolasyon halısı var mı?

Hayır

x

Pano üzerinde tehlike uyarı işaretleri var mı?

x

Pano içerisinde, kapak ve ana kasa arasında topraklama var mı?

x

Pano içerisinde topraklama barası var mı?

x

Pano üzerinde ölçme cihazları var mı?

x

Pano üzerindeki ölçme cihazları doğru çalışıyor mu?

x

Pano içi topraklama barası uygun mu?

x

Pano içerisinde termik şalter kullanılmış mı?
Termik şalter açma test ölçü değerleri normal mi?
Kaçak akım rölesi kullanılmış mı?

x

Kaçak akım rölesi test değerleri ölçüm sonuçları normal mi?
Pano koruma topraklama değeri normal mi?

x

Pano işletme topraklaması değeri normal mi?

x

Pano etrafında yanıcı ve parlayıcı malzemeler istiflenmiş mi?

x

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde ENY’lerin alınan önlemlerle ne kadar azaltıldığına dair bir istatistik sonucu
henüz yoktur. Ancak iş yerlerinde iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılacak doğru uygulamalar sayesinde, iş
kazalarının %98 oranında önlenebileceği bunun ise önleyici ve koruyucu iş güvenliği kültürünün benimsenmesiyle
sağlanacağı çok çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir.
Sunulan bu çalışmanın, önleyici ve koruyucu iş güvenliği kültürüne uygun olduğu ve disiplinli şekilde uygulanması
durumunda işyerlerinde ENY’lerin azaltılmasında çok önemli katkı sağlayacağı açıktır.
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ADDRESSING FIRE PROTECTION FOR STEEL STRUCTURES

Andrew TAYLOR

ABSTRACT
Steel will not burn, but… in a fire situation as steel heats up then it loses strength.
Failure temperature of the steel core will be around 550°C
In a Cellulosic Fire, eg when fuels are wood / paper / plastics, an average piece of unprotected steel hits 550°C in
17 mins. Protected steel will reach 550°C in 60 mins /
90 mins / 120 mins, depending on what is needed.
We can define a checklist to make sure correct fire protection is addressed for steel structures:
•

What is the steelwork type and geometry? (Beam / Column / Hollow / Cellular)

•

What is the section factor / massivity? (Hp/A calculation)

•

What is the fire resistance required? 60min? 90min? 120min?

•

What is the failure temperature? (default or calculated)

•

Do we have access to a structural engineer allow multi temperature analysis?

•

What about steel location during construction and lifetime? (internal, external, semi-exposed)

•

What is the environment / Building Class (C1-C5)

•

Will the paint be applied? (onsite or offsite)

•

Always use third party accredited products

•

Make sure that applicators are 3rd party accredited and approved to use

Keywords: steel, steel structure, fire protection, building class, construction

DISCUSSION
Structural steel is widely used in the construction of large high rise buildings and sports stadia. Most people do not
worry about the fire resistance of structural steel, after all it will not burn. However, in a fire situation, as structural
steel heats up it becomes progressively weaker. The graph below shows how a standard grade of mild steel used
in construction loses it strength as a function of temperature.
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Figure 1 - Graph showing reduction in steel strength vs temperature [1]

As a result, a piec e of steel typically loses 50% of its strength by 550ºC. Consequently, this is taken as the fire limit
temperature by many building and certification codes.
Intumescent coatings contain a series of ingredients that react in a fire situation, to swell and produce an insulating
char that reduces the heating effect on the steel substrate. The chemical reactions that occur in this process are
endothermic, and also absorb energy further protecting the steel core.
Properly specified and installed, intumescent coatings have proven to deliver successful fire protection in a number
of fire incidents. However, a number of steps are important, in order to ensure that the intumescent is properly
specified and installed.
Firstly, the correct coating must be chosen, and then the relevant dry film thickness established.
The choice of coating requires a number of factors to be taken into consideration, as per the list below
•

Certification Standard

•

Fire Resistance Period Required

•

Section Type / Orientation (Beam / Column / Hollow / Cellular)

•

Section Size (Hp/A)

•

Failure Temperature (Default or Calculated)

The first two are determined by the local building codes and regulations. These documents will indicate the required fire protection period and also if there is any particular fire protection certification scheme favoured. The certification standard is important as there are a number of different certification bodies who will verify the constancy
of performance of a product, within a number of different schemes. It is vital that these life safety critical products
are sourced with a third party certificate. Most of these certification schemes contain the same elements, as the
table below comparing BS, EN and UL schemes shows.
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Multi
Temp
Durability
Cellular sections
Review

BS

EN/CE

UL-EU

UL-US

Yes

Yes

Yes

Not yet!

Optional

Yes

Optional

Yes

Yes

Yes

Yes

Not Yet

Annual
and 5
years

Annual
Audit

Annual
and 5
years

Quarterly audit,
full occasionally

Table 2 – Comparison of different fire protection standards

Some countries have their own national test, assessment and certifications.
The section type, and orientation comes from the design. Care must be taken that certification for columns (tested
vertically) is not used for beam sections ( used horizontally), where the intumescent char formed may not be able
to support its own weight, and may detach in the fire.
The section size, or massivity is an indication of the amount of energy needed to heat up a particular piece of steel.
The chunkier a piece of steel, the more energy is required to reach a given temperature, than a relatively slender
section. Consequently, a slender section will require more protection than the chunkier piece of steel. Massivity is
usually quoted in terms of Hp/A, which is explained in the figure below. A heavier section has a lower Hp/A.

Figure 2 - Simple demonstration of the Hp/A concept [7]

Modern Multi-Temperature analysis assessments produces a table showing the thickness required to protect a
series of different section factors (massivities), to a given failure temperature, for a specified time.
An example table is shown below.
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Figure 3 - Example of a Multi-Temperature Analysis
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The use of MTA data can be a good thing. In the past, national default temperatures were typically used. These
were usually 500ºC, 538ºC(1000ºF), or 550ºC for column sections. In many occasions these temperatures were
probably over conservative, however in some instances they may well be unconservative and unsafe.
A properly qualified structural engineer can undertake a detailed structural analysis of how the structure will behave in a fire, and consequently work out real failure temperatures. However this will result in the design engineer
taking on the design liability for the structural model. Unfortuantely, there have been some instances, where projects have been specified with a failure temperature of 750ºC, without the necessary structural verifications being
done. That means that these sections need to be operating in the cold state at only 10% of their maximum load
bearing capacity.
There are a number of different types of intumescent coating placed on the market presently, all of which have
different strengths and weaknesses.
Water based intumescent coatings are generally quick drying (24 hours per coat). However, they are limited to
around 1mm wet per application (which means some 2 hour thicknesses take up to a week to apply) and they have
poor durability so they are limited to internal use only.
Solvent based intumescent coatings have a little more durability than water borne, but they can be slower drying,
and are still limited in terms of the speed of application.
The growth of off-site application of intumescent coating has led to innovations from manufacturers including
newer 2 part quicker drying coatings, initially based on epoxy technology on-developed from offshore oil and gas
fireproofing. However one of the latest developments has used Silane terminated polyurethane hybrid resins. This
technology has shown a number of benefits including high film builds and rapid drying. This technology also shows
development of rain shower resistance within 1 hour of application.
To ensure that the coatings are properly applied, a number of site conditions should be measured and controlled,
including thickness and ambient conditions – temperature and humidity. These are vital to ensure that the coating
is applied properly, and matches the material that was applied as part of the type testing at the point of certification.

CONCLUSION
There are a number of factors which must be considered when drawing up a specification for an intumescent coating for structural steel. These are:
•

Steelwork type and geometry (Hp/A calculation)

•

Fire rating required

•

Failure Temperature (Default or Calculated)

•

Steel location during construction and lifetime - (internal, external, semi-exposed)

•

Building Environment Class C1-C5

•

Application – Onsite or Offsite

•

Third party accreditation of the product is correct and in place

There are also a number of factors which should be controlled to ensure that the specified material is properly
applied. These are:
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•

Ensure that applicators are 3rd party accredited and approved to use the manufacturers products

•

Ensure the steel is correctly prepared to the specified standard.

•

Check the applicators have a quality control plan in place, recording spraying conditions and details daily

•

Ensure that measuring equipment is used and calibrated

•

Ensure correct programming of the intumescent works to avoid damaging the intumescent coating
during ongoing construction

REFERENCES
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KARMAŞIK VE YÜKSEK BİNALARDA DUMAN KONTROL SİSTEMİNİN AĞ
MODELLEMESİ İLE TASARIMI
BORA KOCAMAN

ULUÇ YAMALI
ÖZET

Merdiven basınçlandırma sistemi tasarımı, Avrupa Birliği ülkelerinde, EN 12101-6 standardına göre yapılmaktadır.
Bu standart ülkemizde de geçerli olmasına rağmen tasarım ve uygulamada, söz konusu standardın tanımladığı
gereklilikler tam olarak yerine getirilmemektedir. Bunun sonucunda, özellikle karmaşık ve yüksek binalarda,
uygulanan sistemler başarısız olmaktadır.
Öte yandan, Avrupa normunda verilen hesaplama yöntemleriyle, görece basit, kabuk çekirdek (Shell-and-core)
türünde, yüksek olmayan binaların tasarımı yapılabilirken, günümüzde artık olağan hale gelen, karma yapıların
tasarımının yapılabilmesi mümkün olmamaktadır. Bunun en büyük sebebi, karma yapılarda, katları birbirine bağlayan
düzensiz boşlukların çok sayıda olması ve buna bağlı olarak çok karmaşık akış yollarının oluşmasıdır.
Bu tür durumlarda, binadaki hava akışının elde edilmesine yönelik bilgisayar modellerinden faydalanılabilmektedir.
Bu modeller, tek boyutlu, iki boyutlu veya üç boyutlu analizleri mümkün kılmaktadır. Çok büyük hacimlerin söz
konusu olduğu yapılarda, detaylı üç boyutlu analizler yerine hem zaman hem de bilgisayar donanımı açısından
kabul edilebilir bir yük getiren basitleştirilmiş modeller tercih edilmektedir.
CONTAM yazılımı da çok yaygın olarak kullanılan basitleştirilmiş bir ağ çözücü modelidir ve binalarda karmaşık
akışların hesaplanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, CONTAM yazılımı kullanılarak, Ankara ilinde
bulunan yüksek bir binanın ağ modeli oluşturulmuş, merdiven basınçlandırma ve koridor duman kontrol sistemlerinin
performanslarına etki eden faktörler analiz edilmiş, standartlarca belirlenen sınır değerlerin yakalanabilmesi için
gereken alternatif tasarım seçenekleri ortaya konmuştur.

DESIGN OF SMOKE CONTROL SYSTEMS IN COMPLEX HIGH RISE
BUILDINGS USING NETWORK MODELING
ABSTRACT
Stairwell pressurization systems are designed according to EN 12101-6 in European countries. Although the same
standard is used in our country, requirements of this standard is not fully applied. As a result, especially in high rise
and complicated buildings, performance requirements cannot be met.
On the other hand, calculation methods given in this European standard cover but only simple buildings with mostly
shell and core like structures, not complex buildings like multi-functional buildings we see everywhere nowadays.
The main reason for this is that in complex buildings, there are many irregular communicating spaces connecting
floors to each other as a result of which complex flow paths form.
In these kinds of situations, computer software can be used to model air flows in the building. These models enable
one-dimensional, two-dimensional, or three-dimensional analysis. In large buildings, instead of using detailed 3-D
models, simplified models are preferred which facilitate reasonable run times and computer resources.
CONTAM software is such a commonly used one-dimensional network model which is used to simulate complex
air flows in buildings. In this study, a network model is constructed for a complex building in Ankara city, and factors
affecting pressurization system and corridor smoke control system is analyzed comparing alternative solutions to
achieve performance criteria set out in related standards.
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1. GİRİŞ
Günümüzde yüksek binaların sayıları artarken, söz konusu binaların şehir yaşamında meydana getirdiği çok boyutlu
etkiler de artmaktadır. Bu etkileri bina içi ve bina dışı olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirmek mümkündür. Bina
içi etkilerin birkaçı:
-

Konfor

-

Bina içi ulaşım

-

Güvenlik (Fiziki)

-

Yangın Güvenliği

-

Enerji Yönetimi

-

Atık yönetimi

-

Acil durum yönetimi olarak listelenebilir.

Bina dışı etkilerin birkaçı ise:
-

Kent estetiği

-

Kent iklimi (mikro klima etkileri)

-

Diğer çevresel etkiler

-

Kent içi ulaşımına etkiler olarak sıralanabilir.

Bu yazının ana konusu olan yüksek binalarda duman kontrolü, Yangın Güvenliğinin bir alt başlığı olarak bu tür
binalarda karşımıza çıkmaktadır.
Yangın güvenliği bakış açısıyla yüksek bina, en temel anlamda, itfaiye teşkilatının müdahale veya erişim sınırları
dışında kalan bina olarak tanımlanabilir. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte yüksek bina; “Bina
yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binaları” ifade etmektedir [1]. Bu tür binalarda yangın
güvenliğini sağlamakta karşılaşılan zorluklar şöyle sıralanabilir:
-

Duman yayılımının kontrolü

-

Kullanıcıların tahliyesi

-

Acil durum müdahale ekiplerinin üst katlara erişimi

-

Acil durum ekiplerinin söndürme faaliyetlerindeki etkinliği

Bu yazıda, yüksek binalarda duman kontrolü tasarımında karşılaşılan sorunların ağ modellemesi tekniği ile tespiti
ve çözümlemesi yapılmıştır.

2. DUMAN KONTROL YÖNTEMLERİ
Bir binada duman kontrol temel olarak üç yöntemle yapılır:
-

Pasif

-

Aktif

-

Bunların ikisini birden kullanılarak

Pasif yöntemler, dumanı binanın mimari-statik alt yapısını kullanarak kontrol eder. Otellerde koridor kapılarının ve
duvarlarının yangın dayanımlı ve duman geçirimsiz olması buna örnektir.
Aktif yöntemleri birkaç farklı kategoride sınıflandırmak mümkündür. Bunlar:
-

Sistemin amacı (can güvenliği, mal güvenliği, itfaiye müdahale, vb)

-

Havayı hareket ettirme yöntemi (doğal veya mekanik)

-

Sistemin performansı (basınç farkı oluşturma, dumansız temiz yükseklik oluşturma, ters hava akımı
oluşturma, vb) olarak sıralanabilir.

Yüksek binalarda yangın yönetmeliği gereği en sık başvurulan yöntem, basınç farkı oluşturmadır. Bununla birlikte,
yine yönetmelik gereği yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan binalarda binaların ortak koridorlarında duman
kontrolü yapılması gerektiğinden, dumansız temiz yükseklik oluşturma da kullanılan yöntemlerdendir [1].
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3. BASINÇLANDIRMA ÖLÇÜTLERİ
EN 12101-6’da basınçlandırma sistemlerinin 6 türü bulunmaktadır [2].
SİSTEM TÜRÜ

KULLANIM ÖRNEĞİ

CLASS A (A SINIFI)

TAHLİYE AMAÇLI. YERİNE SAVUNMA

CLASS B (B SINIFI)

TAHLİYE VE İTFAİYE MÜDAHALE AMAÇLI

CLASS C (C SINIFI)

EŞZAMANLI TAHLİYE AMAÇLI

CLASS D (D SINIFI)

TAHLİYE AMAÇLI. UYKU RİSKİ

CLASS E (E SINIFI)

KADEMELİ TAHLİYE AMAÇLI

CLASS F (F SINIFI)

İTFAİYE MÜDAHALE VE TAHLİYE AMAÇLI

Tablo 1. Basınçlandırma Sistemi Türleri

Burada yüksek binalarda en çok kullanılan tahliye stratejilerinden olan E sınıfı ve B sınıfı basınçlandırma ölçütleri
üzerinde durulacaktır.
B sınıfı basınçlandırma sisteminde hız ve basınç ölçütleri aşağıdaki gibidir.

Basınç farkı ölçütü:
Basınçlandırma debisinin, asansör, merdiven, yangın güvenlik holü ve son çıkış kapısının kapalı olduğu durumda ve
yangın çıkan katta hava tahliye yolunun açık olduğu durumda tablo 2’deki basınç farklarını sağlaması gerekmektedir.
Bunu sağlayabilmek için, asansör, yangın güvenlik holü ve merdivenin ayrı basınçlandırılması gerekmektedir.
Belirtilen Alan

Sağlanması gereken basınç farkı (en az)

Asansör kuyusu ile koridor

50 Pa

Merdiven ile koridor

50 Pa

Yangın güvenlik holü ile koridor

45 Pa

Tablo 2. B Sınıfı sistemlerde, belirtilen alanlar arasında sağlanması gereken en düşük basınç farkı

Hava hızı ölçütü:
Basınçlandırma debisinin, aşağıda belirtilen mekânlar arasındaki kapılar açık durumdayken, yangın güvenlik holü ile
koridor arasındaki açık kapıdan en az 2 m/s hava geçişini sağlaması gerekmektedir:
1) Yangın çıkan katta merdivenin ve yangın güvenlik holünün kapısı
2) Komşu katta merdiven ve yangın güvenlik holü kapısı
3) Komşu katta itfaiye asansörü kapısı ve yangın güvenlik holü kapısı
4) İtfaiyenin binaya giriş katında merdiven ile dış havaya açılan kapı ve aynı zamanda yangın çıkan katta hava
tahliye yolu açık durumda olacaktır.
Eğer çift kanatlı kapı varsa, hesaplamalarda tek kanadın kapalı olduğu varsayılabilmektedir [2].
Basınç ve hız ölçütleri aşağıdaki şekilde de ayrıca gösterilmiştir.
E sınıfı basınçlandırma sisteminde hız ve basınç ölçütleri aşağıdaki gibidir.
Basınç farkı ölçütü:
Yangın çıkan katta basınçlandırılan alan ile koridor/mekân arasındaki kapalı kapıda oluşacak basınç farkının
aşağıdaki tabloda belirtilenden az olmaması gerekmektedir.

88

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Sağlanması gereken basınç farkı (en az)
50 Pa
50 Pa
45 Pa

Belirtilen Alan
Asansör kuyusu ile koridor
Merdiven ile koridor
Yangın güvenlik holü ile koridor

Tablo 3. B Sınıfı sistemlerde, belirtilen alanlar arasında sağlanması gereken en düşük basınç farkı

Hava hızı ölçütü:
Basınçlandırma debisinin, aşağıda belirtilen mekânlar arasındaki kapılar açık durumdayken, basınçlandırılan mekân
ile koridor arasındaki açık kapıdan en az 0.75 m/s hava geçişini sağlaması gerekmektedir:
1) Yangın çıkan katın bir üst katında basınçlandırılan mekânla koridor/mekân arasındaki tüm kapılar açık
2) Bu iki katta, basınçlandırılan alanla koridor/mekân arasındaki tüm kaçış kapıları açık
3) Basınçlandırılan mekânla son çıkış arasındaki bütün kapılar açık
4) Son çıkış kapısı açık
5) Yangın çıkan katta hava tahliye yolu açık
Basınç ve hız ölçütleri aşağıdaki şekilde de ayrıca gösterilmiştir

2

2

3
3

5

5

2 m/s

7

6

1

8
1
4

3
Hava Hızı Ölçütü
Şekil 2. E Sınıfı Basınçlandırma Sisteminde Hız ve Basınç Ölçütleri

Basınç Farkı Ölçütü
(tüm kapılar kapalı)

Anahtar
1. Açık Kapı
2. Kapalı Kapı
3. Hava tahliye yolu
Not: Bu şekilde yangın güvenlik holü de bulunabilir

4. AĞ MODELLEME VE CONTAM
Ağ modeli, ağ adı verilen, karmaşık akış yollarıyla ile birbirine bağlı sistemleri çözme amacıyla kullanılan yazılımları
ifade etmektedir [4]. Bu tür modeller içinde, bina içindeki hava akışlarını çözme amacıyla kullanılan yazılım, National
Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından geliştirilen CONTAM (Contaminant Transport Modeling)
olarak öne çıkmaktadır. CONTAM’da binanın modele aktarımı basitçe aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi olmaktadır.

89

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

CONTAM ile aşağıdaki analizlerin yapılması mümkündür [3]:
-

-

Hava akışları: bina içine olan sızıntılar, bina dışına olan sızıntılar, mekanik olarak, rüzgâr ile veya bina içi ile
bina dışı arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan kaldırma kuvveti ile gerçekleşen odadan odaya hava
akış debileri
Kirleticilerin (contaminant) yoğunluğu: çok çeşitli kaynaklardan hava akışıyla binaya yayılan kirleticilerin
dağılımı
Bireylerin Kirleticilere Maruz Kalma durumu: bireylerin bina içindeki kirleticilerin dağılımına maruz kalma
durumlarının tahmin edilmesi ve bunların risk analizlerinde kullanılması
Bina duman kontrol sistemi analizi: basınç farkı ile oluşturulan hava akışlarının duman kontrol amacıyla
modellenmesi

GERÇEK BİNA

İDEAL BİNA

CONTAM BİNA MODELİ

Şekil 3. Contam’da Binanın Modellemesi ve Gösterimi

5. BİNA MODELİ
CONTAM ile analizi yapılan bina, Ankara ili Söğütözü semtinde bulunmaktadır. Binanın genel bilgileri aşağıda
verilmiştir:
Bina Yüksekliği: 152.27 m
Yapı Yüksekliği: 184.87 m
Kat Sayısı: 10 bodrum + zemin + 37 kat

Şekil 4. Analizi Yapılan Bina (YDA İnşaatın İzniyle)

Bu yükseklikteki ve karmaşıklıktaki bir binada, el hesaplamalarına dayalı yöntemlerle duman kontrol analizi yapılması
mümkün olmamaktadır. Özellikle de rüzgâr etkilerinin ve baca etkilerinin hava akışlarına etkilerinin büyük olmasının
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beklendiği bu tür yapılarda, tek boyutlu, iki boyutlu veya 3 boyutlu sayısal analizlerin yapılması bir zorunluluk haline
gelmektedir. Tek boyutlu ağ modellerinin görece hızlı olması ve analizin amaçlarına uygun olması sebebiyle, bu tür
analizlerde tercih edilmektedir.
Aşağıda binanın bir katının bir bölümünün CONTAM modeli gösterilmektedir (Şekil 6). Bina kat alanının çok büyük
olması sebebiyle, modelin sadece bir kısmı gösterilmiştir.

Şekil 5. Analizi Yapılan Bina (YDA İnşaatın İzniyle)

Şekil 6. Binanın 9. Katının Contam Modeli (Kısmi)
,

6. ACA VE RÜZGÂR ETKİLERİ
Baca ve rüzgâr etkisi; bina yüksekliği, dış atmosfer ile bina içerisindeki sıcaklık farkları, değişen rüzgâr yönü
ve şiddetine bağlı olan önemli etkilerdir. İç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkları bina içerisinde büyük hava
kütlelerinin hareketine sebep olarak basınç farkları olşmasına sebep olur. Özellikle kış mevsimlerinde bu basınç
kat yüksekliği başına 4 Pa olabilmektedir. Bu nedenle çalışmada dış ortam sıcaklıklarının düşük olduğu 25-31 Ocak
2016 tarihlerinin sıcaklık değerleri uygulanmıştır.
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6
4

Dış Ortam Sıcaklığı [°C]

2
0
-2

-4
-6
-8
-10
-12
-14

Saat
Şekil 7. 25-31 Ocak 2016 Ankara Hava Sıcaklıkları

Baca etkisinin hesaba katılabilmesi için basınçlandırılan yuvaların içindeki sıcaklığı tahmin eden aşağıdaki denklem
kullanılmıştır [4].
Burada:
Ts: Basınçlandırılan yuvanın sıcaklığı, (ºC)
To: Dış Sıcaklık, (ºC)
Tb: Bina içindeki sıcaklık, (ºC)
n: ısı iletim katsayısı (boyutsuz)
Denklem (1), basınçlandırma için gereken havanın ısıtılmadan doğrudan basınçlandırılan yere verilmesi
durumunda kullanılmaktadır. Bu denklemde kullanılan ısı iletim katsayısının 0.05 ile 0.15 arasında bir değer olduğu
varsayılmaktadır. Daha emniyetli tarafta kalınması amacıyla analizlerde 0.15 değerinin kullanılması önerilmektedir
[4]. Buradan da görüleceği gibi, ısıtılmamış taze havanın basınçlandırma amacıyla içeri verilmesi durumunda,
basınçlandırılan ortamdaki sıcaklığın bina sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasında bir değerde olacağı anlaşılabilir.
Sonuç olarak dışarıdan ısıtılmamış taze hava alınmasının, baca etkisini azaltan bir etki yaptığı söylenebilir.
Rüzgâr etkisinin hesaba katılması, baca etkisinden çok daha detaylı bir analiz gerektirmektedir. Bu etkinin
basınçlandırma sistemi üzerindeki etkisinin hesaplanabilmesi için CONTAM programında da kullanılan görece
basitleştirilmiş bir yöntem kullanılmaktadır [5]. Bu yöntemde, ortalama bir rüzgâr basıncı etki katsayısı alınarak, tüm
cepheye uygulanmaktadır. Aşağıdaki grafiklerde, cephe ve çatılar için alınan rüzgâr basıncı katsayılarının dağılımı
gösterilmiştir.
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Şekil 8. Yüksek binalar için Yüzey-ortalaması alınmış duvar rüzgâr basıncı katsayıları

Kaynak: “Airflow Around Buildings”, Carter, J., pg.16.5. 2005 “American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc.”

Şekil 9. Yüksek binalar için Yüzey-ortalaması alınmış çatı rüzgâr basıncı katsayıları

Kaynak: “Airflow Around Buildings”, Carter, J., pg.16.5. 2005 “American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc.”

Yukarıdaki şekillerden de görülebileceği gibi, söz konusu katsayılar, cephelerin en-boy oranlarına göre değişmektedir.
Bu sebeple, binanın her bir cephesi için katsayıların ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada duvar uzunluklarına
göre 5 farklı rüzgâr basınç profili ve yüksek bina çatıları için uzunluk-genişlik oranı (L/W=1) alınarak ayrı rüzgâr profili
tanımlanmıştır. Basınçlandırma debileri belirlenmeden önce, baca etkisi ve rüzgâr etkilerinin birlikte oluşturduğu
akışların belirlenmesi için ayrıca simülasyonlar yapılmıştır.

93

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Tablo 4. Dış Cephe Duvarları için Rüzgâr Katsayıları

7. SİMÜLASYONLAR
Yapılan tüm simülasyonlarda analizlerin kolay anlaşılabilmesi adına şekil 10-11-12’de görüldüğü gibi yangın
merdivenleri ve acil durum asansörleri numaralandırılmıştır.

Şekil 10.Onuncu Kat planı
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Ym-1
Ym-3

as-1

Ym-2

Şekil 11. Onuncu Kat Planı (Kısmi)

Ym-4

Ym-6

YM-2

Ym-7

as-2

Ym-5

Şekil 12. Onuncu Kat Planı (Kısmi)

Kısaltmalar:
AS: Acil durum asansörü
YM: Yangın Merdiveni
Simülasyonlar iki farklı basınçlandırma yönteminin sınır koşulları kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemler bölüm 3’te
de belirtildiği gibi B sınıfı ve E sınıfı basınçlandırma sistemi ölçütlerini kapsamaktadır. B sınıfı (tahliye ve itfaiye
müdahale amaçlı) ve E sınıfı (kademeli tahliye amaçlı) müdahale yöntemleri, yangın merdivenleri ve acil durum
asansörleri için tüm simülasyonlarda uygulanmıştır. Acil durum asansörlerinin bulunduğu bloklardaki YM-1 ve YM-7
yangın merdivenleri için B sınıfı kriterleri gözetilmiştir. Orta kısımda kalan YM-2, YM-3, YM-4, YM-5 ve YM-6 yangın
merdivenleri için ise E sınıfı kriterleri uygulanmıştır. Kriterlerin amacına yönelik temel farklar olan kapıların açık ve
kapalı olma durumları, basınçlandırılmış alanlar ve kullanım alanları arası basınç farkları ve kapılardaki hava hızları
tüm katlar için uygun şekilde ayarlanmıştır. Açık ve kapalı tüm hava akış yolları (kapı, pencere, duvar boşlukları
vs.) için gereken sızıntı alanları EN 12101-6 standardı ve John H., James A., Paul G., Ahmed, & Michael J., (2012)
çalışmalarından elde edilmiştir. Tablo 5’te kapalı asansör kapıları için sızıntı alanı 0.06 m2 olarak gösterilmektedir
[2].
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Tablo 5. Kapılar için Hava Sızıntı Verileri

Kaynak: “Smoke and Heat Control Systems-Part 6:Specification for pressure differential systems-Kits BS EN 121016:2005”, BRITISH STANDARDS INSTITUTE, pg.89. 2005 “BSI”

Benzer şekilde dış cephe kaplamaları, şaft duvar boşlukları, açık asansör kapıları, döşeme açıklıkları gibi hava akış
yolları için tanımlanmış akış elementleri ve yüzey açıklığı değerleri kullanılmıştır [6].
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Tablo 6. Ticari ve Kurumsal Binalarda Hava Sızdırmazlık Değerleri

Kaynak: “Input Data for Multizone Airflow and IAQ Analysis”, Persily, A.K. and Ivy, E.M., pg.29. 2001 “National Institute
of Standards ad Technology”

Çalışmada 3 farklı kat için toplam 12 simülasyon gerçekleştirilmiştir. Her senaryo için taze hava fanlarının duman
atım ve merdiven basınçlandırma fanlarıyla beraber çalıştırıldığı ve çalıştırılmadığı durumlar incelenmiştir. Her
durum hava hızı (0.75 m/s ve 2 m/s) ve basınç farkı (50 Pa) ölçütleri için ayrı değerlendirilmiştir. Aşağıdaki tabloda
yangın çıktığı varsayılan katlar ve havalandırma sistemlerinin çalışma durumu gösterilmiştir. Baca ve rüzgâr
etkilerinin incelenmesi için tüm sistemlerin ve kapıların kapalı tutulduğu özel durum incelenmiştir.
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Yangın Katı

MBF

DEF

SF

ABF

-

KAPALI

KAPALI

KAPALI

KAPALI

9.KAT

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

9.KAT

AÇIK

AÇIK

KAPALI

KAPALI

17.KAT

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

17.KAT

AÇIK

AÇIK

KAPALI

KAPALI

34.KAT

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

34.KAT

AÇIK

AÇIK

KAPALI

KAPALI

Tablo 7. Yangın Senaryoları ve Havalandırma Sistemlerinin Çalışma Durumları

MBF: Merdiven Basınçlandırma Fanları
DEF: Duman Atım Fanları
SF: Taze Hava Fanları
ABF: Asansör Basınçlandırma Fanları
Simülasyonlarda dokuzuncu katın seçilmesinin sebebi, tüm kaçış merdivenlerinin ulaştığı en üst ortak katın bu kat
olmasıdır. On yedinci ve otuz dördüncü katların seçilmesinin sebebi, sırasıyla sol ve sağ kulelerin ulaştığı en üst
katların bu katlar olmasıdır.
Havalandırma sistemlerindeki yaygın kullanış, yangın esnasında tüm sistemlerin kapatılmasıdır ancak duman
kontrolü olan havalandırma sistemlerinde yaklaşım yangın katında duman atımı yaparken çevreleyen katlarda
basınçlandırma yapmayı öngörmektedir. Bölgelendirilmiş duman kontrolü (zoned smoke control) olarak bilinen bu
yaklaşımın yüksek ve karmaşık binalarda havalandırma sisteminden seçilecek adanmış ekipmanlar kullanılarak
uygulanması oluşabilecek ters merdiven basınçlandırmalar nedeniyle önerilmez [4]. Bu nedenle çalışmada yalnız
duman atım fanlarının ve taze hava fanlarıyla beraber duman atım fanlarının çalışma durumları incelenmiştir.

8. SONUÇLAR
Basınç farkı oluşturabilecek önemli etkilerden biri yapı yüksekliği ve iç-dış ortam sıcaklık farklarının fazla olmasından
kaynaklanan baca (stack) etkileridir. Baca etkisi dış ortam sıcaklığına bağlı olarak normal ve ters baca etkisi olmak
üzere iki türlü olabilir. Normal baca etkisi yoğunluk farkı nedeniyle havanın bina şaftlarında yukarı yönde hareketiyle
gerçekleşir. Ters baca etkisi ise aynı hareketin aşağı yönde olması durumudur (Şekil 13).

Şekil 13. Normal ve Ters Baca Etkileri

Simülasyonların kış şartları gözetilerek yapılması ve dış ortam sıcaklıklarının şekil 7’de görüldüğü gibi düşük değerler
olması binanın her iki kulesinde de normal baca etkisinin görülmesine neden olmuştur. Ancak kuleler arasındaki
yükseklik farkı nedeniyle nötr düzlem yüksek katlı kulede 11.katta, diğer kulede ise 4.katta oluşmaktadır (Şekil 14).
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Şekil 14. YDA Binasında Görülen Baca Etkileri

Nötr düzlemin bulunduğu kat farklı sıcaklık ve yoğunluktaki gazların neden olduğu basınç farklarının kapı veya
açıklıklarda yön değiştirmeye başladığı kat olarak düşünülebilir (Tablo 8).
17
15
13
11
9
7
5
3
1
-1
-3
-5
-7
-9

Katlar

10,2

2.5
2.5

5.8
8.1

4,6

6

9,3

11

Nötr Düzlem

5.3

3.7
4.2
4.9
5.5
6.2
6.9

10.7
11.7
-15

0

0.6

3,5
2,7
1,9
1,4
0,7

7,9

12,9
12,3

-10

-5

0

5

Koridor-Şaft arası basınç farkları [Pa]

10

15

Tablo 8. Kullanım Alanı ve Şaft Arasındaki Basınç Farkları

Yangın senaryolarında, basınç farkı ve hava hızı ölçütleri her zaman için en düşük değerlerin üstünde kalacak
şekilde simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Basınç ve akışlar, merdiven/asansör basınçlandırma, duman atım
ve çalıştırıldığı durumlar için taze hava fanlarının çalışma debileri tahmin edilerek belirlenmiştir. Şekil 15’te 2531 Ocak tarihlerinde 9.katta, yangın güvenlik holleri (YGH) ile koridorlar arasındaki kapılarda oluşan hava debileri
gösterilmiştir. Bu debilerin oluşabilmesi için gereken fan debileri tablo 9’da hava hızı ölçütü sütununda en yüksek
ve düşük fan basınçlarıyla birlikte gösterilmiştir.
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Şekil 15. 9.Kat YGH-Koridor Hava Debileri (Sadece DEF çalıştırıldı)

Şekil 15’te görülen YM-1 ve YM-7’deki debiler B sınıfı basınçlandırma sisteminde gereken 2 m/s hava hızını sağlayacak
şekilde basınçlandırılmıştır. 2 m/s hızı sağlayan 15120 m3/sa debinin YM-1 ve YM-7 kapılarında oluşturulması için
gereken merdiven basınçlandırma fanlarının debileri 33000 m3/sa ve 29000 m3/sa olarak tahmin edilmiştir (Tablo
9). Diğer yangın merdivenleri için sağlanması gereken E sınıfı hava hızı ölçütü olan 0.75 m/s (5670 m3/sa) değerinin
25-31 Ocak tarihleri arasında sağlanabilmesi için gerekecek debiler de tablo 9’da sunulmuştur.
28 katın yangın merdivenini basınçlandıran MBF-1 debisi (33000 m3/sa) her 3 katta bir basınçlandırma yaparak
9.bodrum kata kadar inmektedir. Bu senaryoda yangın katı kabul edilen 9.kata 4900 (±150) m3/sa hava ulaşmaktadır.
Bu debi merdiven boşluğuna alt katlardan yükselen toplam 9000 (±550) m3/sa ile yangın güvenlik holünü
basınçlandırarak koridor kapısı için gereken 15120 m3/sa (2 m/s) hava hızı ölçütünü sağlamaktadır. Merdiven
boşlukları, kapılar ve şaftlarda elde edilen debiler gün ve saate göre değişiklik göstermektedir.
YM-6’yı basınçlandıran MBF-9 için fanın yerleştirildiği konum diğer tüm basınçlandırma sistemlerinin aksine
16.kattan yukarı (15 kat) ve aşağı (21 kat) yönde 36 katı basınçlandıracak şekilde düşünülmüştür. Bu nedenle hava
akışı merdiven boşluğunda, aşağı yönde, 31.kattan 10.kata kadar artmıştır. 10. ve 9.katta ise E sınıfı ölçütlerin
şartları gereği açık bırakılan yangın merdiveni kapılarından koridor yönünde 6500 (±50) m3/sa debi ile yangın katı
için gereken 5670 m3/sa (0.75 m/s) hava hızı ölçütünü sağlamaktadır.
9. Kat Yangın Senaryosu
DEF Çalıştığı Durumda Gereken Debiler ve Maks. Basınçlar [m3/sa,Pa]
Hava hızı ölçütü

Basınç farkı ölçütü

0.75 - 2 m/s

50 Pa

MBF-1(YM-1) Sınıf. B

33000

174

20500

141

MBF-3(YM-2) Sınıf. E

29500

151

14500

104

MBF-5(YM-3) Sınıf. E

37500

95

14500

70

MBF-6(YM-4) Sınıf. E

14000

72

9500

75

MBF-8(YM-5) Sınıf. E

18500

95

17500

95

MBF-9(YM-6) Sınıf. E

5500

33

18000

65

MBF-10(YM-7) Sınıf. B

29000

163

25000

164

DEF-1

13500

42

5000

27

DEF-2

13000

35

5000

14

DEF-3

7000

37

6000

20

DEF-4

7000

69

5000

31

DEF-5

25000

211

5000

107

ABF-1

22500

-

8500

-

ABF-2

14500

-

16500

-

Tablo 9. 9.Kat Yangın Senaryosu Fan Debileri (Sadece DEF çalıştırıldı)
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Basınç farkı ölçütü (50 Pa) için tahmin edilen fan debileri ise basınçlandırılmış alan (yangın merdiveni ya da acil
durum asansör boşluğu) ile kullanım alanı (koridor) arasındaki basınç farkının 50 Pa ve üzeri olmasını sağlayacak
şekilde ayarlanmıştır. B sınıfı için 9.kat acil durum asansör boşlukları ve yangın merdivenleri ile koridor arası basınç
farklarının en düşük 50 Pa olması ve YGH-koridor kapılarının en az 45 Pa olması sağlanmıştır. E sınıfı basınç
farkı ölçütü (50 Pa) için aynı şekilde tüm kapıların bölüm 3’teki şartlara uygun şekilde ayarlanarak fan debileri
belirlenmiştir.
Koridorları basınçlandıran duman atım fanı (DEF) ve asansör boşluklarını basınçlandıran asansör basınçlandırma
fanı (ABF) debileri, yangın merdivenleri ile gereken basınç farklarını sağlayacak şekilde ayarlanmıştır.
Basınçlandırma ile duman kontrol sistemlerinde kapıların sıcaklık farklarından kaynaklanacak en yüksek basınç
farklarının hesaplanması kapıların kolaylıkla açılabilmesi ve tahliyenin hızlı gerçekleşmesi için önemlidir. En düşük
basınç, sıcaklığa bağlı basınç farkı ve güvenlik faktörü toplamıyla hesaplanabilir [4]. En yüksek basınç farkı ise
NFPA 101 kodlarında yandan menteşeli çarpma kapılar için belirlenmiş maksimum 133 N kapı-açma kuvvetine
göre denklem (2) kullanılarak denklem (3) ile elde edilebilir.
𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑 +

∆𝑝𝑝 =

𝑊𝑊𝑊𝑊∆𝑝𝑝
2(𝑊𝑊 − 𝑑𝑑)

(2)

2(𝑊𝑊 − 𝑑𝑑)(𝐹𝐹 − 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑 )
𝑊𝑊𝑊𝑊

(3)

𝐹𝐹: Toplam kapı açma kuvveti, (N)
𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑 : Kapı kapatıcı kuvveti, (N)

𝑊𝑊: Kapı genişliği, (m)

𝑑𝑑: Kapı topuzundan topuzun olduğu kapı kenarına olan mesafe, (m)
𝐴𝐴: Kapı yüzey alanı, (m2)

Kapı kapayıcıları için gereken kuvvetler ve basınç farkları aşağıdaki tablolarda ulaşılan kat, tarih ve saatleriyle birlikte
gösterilmiştir. Hava hızı ölçütüne göre değerlendirilen senaryo için en yüksek basınçlar, beklendiği gibi, yangın
merdivenlerinin ulaştığı en üst ve en alt katlarda meydana gelmiştir. Hava hızı ölçütü yangın katında (9.kat) yangın
merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının açık olmasını gerektirdiği için basınçların düşük seviyelerde olması
önceden tahmin edilebilir. Ancak, basıncın baca etkisi ve basınçlandırmayla en yüksek değere ulaşacağı katın
mevsimlere göre değişiklik göstermesi simülasyon yapılmasını gerektirir. Bu çalışmada kış sezonu düşünülerek
25-31 Ocak tarihleri için girilen hava verileri sonucu yangın merdiveni kapılarında ulaşılan en yüksek basınç farkları
en üst ve en alt katlarda oluşmuştur.
Basınç farkı ölçütüne göre hazırlanan simülasyonda ise binadaki tüm kapılar kapalı olduğundan yangın merdiveni
kapılarındaki en yüksek basınç farkları E sınıfı uygulanan yangın merdivenlerinde basıncın verildiği kat olan yangın
katında (9.kat) oluştuğu görülmektedir (Tablo 10).

9.Kat Yangın Senaryosu
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Merdiven
No.
Basınç
Farkı [Pa]
Kapı
Kapayıcı
Kuvveti [N]
Kat No.
Tarih/Saat

Basınç Farkı Ölçütü (50 Pa)
YM1

YM2

YM3

YM4

YM5

YM6

YM7

53.0

34.7

27.8

29.7

29.6

22.6

49.7

61.4

86.1

95.4

92.9

93.0

102.4

65.8

B_10

K_16

K_09

K_09

K_09

K_09

B_10

25 Oca/05

31 Oca/07

31 Oca/06

31 Oca/06

28 Oca/12

25 Oca/06

25 Oca/05

Duman atım fanları aktif
Tablo 10. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Basınç farkı ölçütü 50 Pa)
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9.Kat Yangın Senaryosu
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Merdiven
No.
Basınç
Farkı[Pa]
Kapı
Kapayıcı
Kuvveti [N]
Kat No.
Tarih/Saat

Hava Hızı Ölçütü (0.75-2 m/s)
YM1

YM2

YM3

YM4

YM5

YM6

YM7

59.2

36.5

25.0

19.6

21.1

17.7

65.1

53.1

83.7

99.2

106.6

104.5

109.1

45.1

K_16

K_16

B_10

B_10

K_22

B_10

K_35

31 Oca/07

31 Oca/07

25 Oca/06

25 Oca/06

31 Oca/06

25 Oca/06

31 Oca/06

Duman atım fanları aktif
Tablo 11. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Hava hızı ölçütü)

Şekil 16. 9.Kat YGH-Koridor Hava Debileri (DEF ve SF çalıştırıldı)

Duman atım fanları (DEF) ve taze hava fanları (SF) tüm alanların bağlandığı 3 farklı koridoru basınçlandırmaktadır.
Hava hızı ölçütü için koridorlarda 15 Pa (DEF-1-2 ve SF-1-2 tarafından basınçlandırılan) 10 Pa (DEF-3-4 ve SF-34 tarafından basınçlandırılan) ve 25 Pa (DEF-5 ve SF-5 tarafından basınçlandırılan) basınçlar oluşturmuştur. Bu
fanlardan DEF-1, SF-1 ve MBF-1’in 9.kata üfledikleri/çektikleri debiler sırasıyla 22000 m3/sa, 8900 m3/sa ve 5100
m3/sa olarak hesaplanmıştır. Ayrıca üst katlardan YM-1’e gelen 10000 m3/sa debi merdiven basıncını 31 Pa
seviyelerine ulaştırmıştır. YM-1’in yangın güvenlik holünde bu basıncın 23 Pa olması, 15 Pa olan koridor ile YGH
arasında 15200 m3/sa debi oluşmasına sebep olmuştur.
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9. Kat Yangın Senaryosu
DEF-SF Çalıştığı Durumda Gereken Debiler ve Maks Basınçlar [m3/sa, Pa]
Hava hızı ölçütü

Basınç farkı ölçütü

0.75 - 2 m/s

50 Pa

MBF-1(YM-1)

32500

166

15500

126

MBF-2(YM-1/2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-3(YM-2)

20500

113

14500

116

MBF-4(YM-2/2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-5(YM-3)

25000

71

14500

81

MBF-6(YM-4)

16500

79

10500

91

MBF-8(YM-5)

19000

101

19500

116

MBF-9(YM-6)

34000

115

13500

58

MBF-10(YM-7)

45000

258

17500

138

MBF-12(YM-7/2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-1

25000

105

15000

46

DEF-2

25000

14

15000

30

DEF-3

16000

18

15000

33

DEF-4

17500

39

15000

40

DEF-5

30000

293

18000

109

SF-1

10000

113

10000

73

SF-2

10000

58

10000

18

SF-3

10000

59

12000

33

SF-4

10000

122

10000

90

SF-5

10000

241

11000

182

ABF-1

17000

-

10500

-

ABF-2

37500

-

12000

-

ABF-4

9000

174

12000

203

ABF-6

10000

78

15000

82

ABF-7

9000

144

9000

146

Tablo 12. 9.Kat Yangın Senaryosu Fan Debileri (DEF ve SF çalıştırıldı)

9.Kat Yangın Senaryosu
Maksimum Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Merdiven
No.
Basınç
Farkı [Pa]
Kapı
Kapayıcı
Kuvveti [N]
Kat No.

Basınç Farkı Ölçütü (50 Pa)
YM1

YM2

YM3

YM4

YM5

YM6

YM7

59.2

40.7

35.7

33.6

30.4

35.7

53.1

53.0

78.0

84.8

87.6

91.9

84.8

61.2

K_16

K_16

K_09

K_09

K_22

K_09

K_09

Tarih/Saat 31 Oca/07

31 Oca/07

31 Oca/06

31 Oca/06

31 Oca/07

31 Oca/07

25 Oca/05

Duman atım ve taze hava fanları aktif
Tablo 13. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Basınç farklı ölçütü 50 Parkı ölçütü 50 PA)
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9.Kat Yangın Senaryosu
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Merdiven
No.
Basınç
Farkı [Pa]
Kapı
Kapayıcı
Kuvveti [N]
Kat No.
Tarih/Saat

Hava Hızı Ölçütü (0.75-2 m/s)
YM1

YM2

YM3

YM4

YM5

YM6

YM7

56.8

31.6

10.6

10.0

20.8

22.8

98.6

56.3

90.3

118.7

119.5

105.0

102.2

-

K_16

K_16

K_06

K_06

K_22

K_14

K_35

31 Oca/07 31 Oca/07

31 Oca/07

31 Oca/06

31 Oca/06

31 Oca/06

31 Oca/06

Duman atım ve taze hava fanları aktif
Tablo 14. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Hava hızı ölçütü)

9.Kat Yangın Senaryosu
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Merdiven
No.
Basınç
Farkı [Pa]
Kapı
Kapayıcı
Kuvveti [N]
Kat No.
Tarih/Saat

Hava Hızı Ölçütü (0.75-2 m/s)
YM1

YM2

YM3

YM4

YM5

YM6

YM7

56.8

31.6

10.6

10.0

20.8

22.8

98.6

56.3

90.3

118.7

119.5

105.0

102.2

-

K_16

K_16

K_06

K_06

K_22

K_14

K_35

31 Oca/07 31 Oca/07

31 Oca/07

31 Oca/06

31 Oca/06

31 Oca/06

Duman atım ve taze hava fanları aktif
Tablo 14. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Hava hızı ölçütü)

Şekil 17. 17.Kat (37 katlı kuledeki kullanım alanı) YGH-Koridor Hava Debileri (Sadece DEF çalıştırıldı)
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17.kat yangın senaryosu diğer senaryolardan farklı olarak iki ayrı senaryo gibi incelenmiştir. Bunun sebebi mimari
yapının şekil 18’de görüldüğü gibi iki ayrı kullanım alanı olarak yükseliyor olmasıdır. Şeklin sağ tarafındaki alan 37
katlı kulede bulunurken, sol taraftaki alan 19 kat yükselen kulenin 17.katını göstermektedir.

Şekil 18.17.kat CONTAM Modeli

37 katlı kulenin 17.katı için hazırlanan yangın senaryosunda sedece DEF’lerin çalıştığı durumda alanı
basınçlandıran 4 adet MBF bulunmaktadır. Bunlardan MBF-7 dört katta (15-18.kat) bulunan yangın merdivenlerini
basınçlandırmaktadır. Merdiveni basınçlandıran fan (MBF-7) 21.kata yerleştirilmiştir. 18.kattan 6200 m3/sa hava
çeken duman atım fanı (DEF-4) koridor basıncını 4 Pa (basınç farkı ölçütü için) ve 40 Pa (hava hızı ölçütü için)
seviyelerine düşürmüştür. Bu basınçları karşılamak için gereken 7000 m3/sa ve 1000 m3/sa MBF-7 debileri tablo
15’te görülmektedir.

17. Kat (37 Katlı Kuledeki Kullanım Alanı) Yangın Senaryosu
DEF Çalıştığı Durumda Gereken Debiler ve Maks Basınçlar
[m3/sa, Pa]
Hava hızı ölçütü

Basınç farkı ölçütü

0.75 - 2 m/s

50 Pa

MBF-1(YM-1)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-3(YM-2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-5(YM-3)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-6(YM-4)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-7(YM-4/2)

7000

86

1000

83

MBF-8(YM-5)

42500

176

27500

135

MBF-9(YM-6)

37500

121

28000

105

MBF-10(YM-7)

39500

222

26500

175

DEF-1

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-2

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-3

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-4

10000

74

7000

31

DEF-5

15000

86

9000

93

ABF-1

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

ABF-2

36000

-

24500

-

Tablo 15. 17.Kat (37 katlı kule) Yangın Senaryosu Fan Debileri (Sadece DEF çalıştırıldı)
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17.Kat Yangın Senaryosu (37 Katlı Kule)
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Basınç Farkı Ölçütü (50 Pa)
Merdiven No.

- - -

YM5-2

YM5

YM6

YM7

Basınç Farkı [Pa]

- - -

Kapı Kapayıcı Kuvveti [N]

- - -

28.6
94.3

35.5
85.1

44.9
72.4

94.5
5.3

Kat No.

- - -

K_17

Zemin

K_01

K_01

Tarih/Saat

- - -

25 Oca/06

25 Oca/06

25 Oca/06

25 Oca/05

Duman atım fanları aktif
Tablo 16. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Basınç farklı ölçütü 50 Pa)

17.Kat Yangın Senaryosu (37 Katlı Kule)
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Hava Hızı Ölçütü (0.75-2 m/s)
Merdiven No.

-

-

-

YM5-2

YM5

YM6

YM7

Basınç Farkı [Pa]

-

-

-

Kapı Kapayıcı Kuvveti [N] -

-

-

2.2
130.1

25.9
98.0

26.3
97.4

81.9
22.3

Kat No.

-

-

-

K_17

B_02

K_01

B_10

Tarih/Saat

-

-

-

25 Oca/06

31 Oca/06

31 Oca/06

25 Oca/06

Duman atım fanları aktif
Tablo 17. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Hava hızı ölçütü)

Şekil 19. 17.Kat (19 katlı kuledeki kullanım alanı) YGH-Koridor Hava Debileri (Sadece DEF çalıştırıldı)

17.katta şekil 18’de görülen çizimin sol tarafındaki yangın merdivenlerini (YM-1, YM-2, YM-2/2), MBF-1, MBF-2
ve MBF-3 tarafından basınçlandırılmaktadır. MBF-2, 17 ve 18.katlarda bulunan YM-2/2’yi basınçlandırmaktadır.
Senaryolarda elde edilen 19000 m3/sa ve 300 m3/sa debiler, YM-2/2’de 0.75 m/s ve 50 Pa basınçlandırma ölçütlerini
karşılamak için gereken en düşük fan debileridir. 19.kata konumlanmış olan fan 17.kattaki YM-2/2 basıncını 0.7 Pa
(basınç ölçütü için) ve YM-koridor arasındaki kapıda 7500 m3/sa (hava hızı ölçütü için) debilerine ulaşılmasını sağlamıştır.
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17. Kat (19 Katlı Kuledeki Kullanım Alanı) Yangın Senaryosu
DEF Çalıştığı Durumda Gereken Debiler ve Maks Basınçlar [m3/sa, Pa]
Hava hızı ölçütü
0.75 - 2 m/s
48000
50500
19000
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
25000
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
45500
Çalıştırılmadı

MBF-1(YM-1)
MBF-3(YM-2)
MBF-2(YM-2/2)
MBF-5(YM-3)
MBF-6(YM-4)
MBF-7(YM-4/2)
MBF-8(YM-5)
MBF-9(YM-6)
MBF-10(YM-7)
DEF-1
DEF-2
DEF-3
DEF-4
DEF-5
ABF-1
ABF-2

Basınç farkı ölçütü
50 Pa
8000
8500
300
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
18000
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı
12500
Çalıştırılmadı

306
315
142
81
-

66
65
22
85
-

Tablo 18. 17.Kat (19 katlı kule) Yangın Senaryosu Fan Debileri (Sadece DEF çalıştırıldı)

17.Kat Yangın Senaryosu (19 Katlı Kule)
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Basınç Farkı Ölçütü (50 Pa)
Merdiven No.

YM1

YM2

-

-

-

-

-

Basınç Farkı [Pa]

58.4
54.1

27.2
96.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K_17

B_10

-

-

-

-

-

28 Oca/12

25 Oca/06

-

-

-

-

-

Kapı Kapayıcı Kuvveti [N]
Kat No.
Tarih/Saat

Duman atım fanları aktif
17.Kat Yangın Senaryosu (19 Katlı Kule)
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Hava Hızı Ölçütü (0.75-2 m/s)
Merdiven No.

YM1

YM2

-

-

-

-

-

Basınç Farkı [Pa]

79.8
25.2

49.4
66.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K_16

K_01

-

-

-

-

-

28 Oca/12

31 Oca/06

-

-

-

-

-

Kapı Kapayıcı Kuvveti [N]
Kat No.
Tarih/Saat

Duman atım fanları aktif
Tablo 20. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Hava hızı ölçütü)
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Şekil 20. 17.Kat (37 katlı kuledeki kullanım alanı) YGH-Koridor Hava Debileri (DEF ve SF çalıştırıldı)

17.kat yangın senaryosunda 37 katlı kuleyi basınçlandıran yangın merdivenlerinden hiçbiri üç katta bir basınçlandırma
yapıldığı için doğrudan 17.katı basınçlandırmamaktadır. Bunlardan MBF-7-8 18.katı, MBF-9 19.katı ve MBF-10
16.katı basınçlandırmaktadır. Doğrudan 17.kata hava üfleyen ve çeken sadece duman atım fanları DEF-4-5 ve taze
hava fanları SF-4-5 bulunmaktadır. Tablo 21’deki değerler, bu fanlara aşağıdaki gibi girildiğinde bu fan kanallarının
hava verdikleri katlara ulaşan debiler hava hızı ölçütü senaryosunda MBF-7-8-9-10 için sırasıyla 9500 m3/sa, 10700
m3/sa, 5000 m3/sa ve 9500 m3/sa olmuştur. Bu simülasyonda basınçlandırılan her iki koridorun basıncı (31 Pa)
aynı değerdedir. Bu basınç değerini sağlayan DEF-4-5 ve SF-4-5’in 17.kata verdiği/çektiği hava debileri ise sırasıyla
17800 m3/sa, 22000 m3/sa ve 9800 m3/sa, 9700 m3/sa olarak hesaplanmıştır.
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17. Kat (37 Katlı Kuledeki Kullanım Alanı) Yangın Senaryosu
DEF-SF Çalıştığı Durumda Gereken Debiler ve Maks Basınçlar [m3/sa, Pa]
Hava hızı ölçütü

Basınç farkı ölçütü

0.75 - 2 m/s

50 Pa

MBF-1(YM-1)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-2(YM-1/2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-3(YM-2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-4(YM-2/2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-5(YM-3)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-6(YM-4)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-7(YM-5/2)

9500

89

1500

139

MBF-8(YM-5)

44500

182

29500

175

MBF-9(YM-6)

33500

115

35500

165

MBF-10(YM-7)

15500

169

32000

231

MBF-12(YM-7/2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-1

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-2

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-3

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-4

20000

40

13000

46

DEF-5

25000

122

10000

119

SF-1

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

SF-2

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

SF-3

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

SF-4

11000

110

12000

93

SF-5

11000

226

12000

217

ABF-1

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

ABF-2

18500

-

32000

-

ABF-4

15000

101

25000

405

ABF-6

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

ABF-7

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Tablo 21. 17.Kat (37 katlı kule) Yangın Senaryosu Fan Debileri (DEF ve SF çalıştırıldı)

17.kat 37 katlı kule için yapılan yangın senaryosunda 34.katta mimaride yapılan değişiklikte koridor yerine
restoran bulunmaktadır. Bu değişiklik nedeniyle alt katlarda 80-100 Pa olan koridor basınçları restoranda 30-40 Pa
seviyelerine düşmüştür. Basınçtaki düşüş YM-7 yangın merdivenindeki YGH-koridor kapısındaki basınç farkının 102
Pa olmasına sebep olmuştur (Tablo 22). Ancak bu büyüklükteki basınç farkları NFPA 101’de belirtilen en yüksek
kapı açma kuvvetinden (133 N) daha yüksek moment kuvvetleri oluşturmaktadır.
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17.Kat Yangın Senaryosu (37 Katlı Kule)
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Basınç Farkı Ölçütü (50 Pa)
Merdiven No.

- - -

YM5-2

YM5

YM6

YM7

Basınç Farkı [Pa]

- - -

Kapı Kapayıcı Kuvveti [N]

- - -

47.7
68.6

47.1
69.4

45.0
72.2

101.8
-

Kat No.

- - -

K_17

K_22

K_10

K_35

Tarih/Saat

- - -

28 Oca/12

31 Oca/06

31 Oca/06

31 Oca/06

Duman atım ve taze hava fanları aktif
Tablo 22. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Basınç farklı ölçütü 50 Pa)

Basınçlandırmalar ve baca etkisi, yangın merdiveni kapılarındaki basınç farklarının 35.katta yüksek değerlere
ulaşmasına sebep olmuştur. Çalışmada kapılarda yüksek basınç farklarının oluştuğu durumlar incelenmiş ve bu
basınçların uygun seviyelere çekilmesi için farklı öneriler sunulmuştur. 17.kat yangın senaryosunda 34.katın YM-7/
koridor kapısında meydana gelen 102 Pa basınç farkının düşürülmesi için 2 farklı çözüm sunulmuştur (Şekil 21).
Buna göre çözümlerin ilk seçenekte, 35.kat restoranının, taze hava fanı (SF-5) ile 22000 m3/sa fan debisi verilerek
basınçlandırılması, ikinci seçenekte ise yangının 17.katta olması sebebiyle çalıştırılmayan merdiven basınçlandırma
fanının (MBF-12) 15000 m3/sa debi ile YM-7/2 yangın merdivenini basınçlandırması olarak düşünülmüştür.
Yapılacak bu değişikler YM-7 kapısındaki basıncı 47 Pa ve 90 Pa seviyelerine düşürmektedir.

Şekil 21. 34.kattaki yüksek kapı basıncı için SF(solda) ve MBF(sağda) çözümleri
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17.Kat Yangın Senaryosu (37 Katlı Kule)
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Hava Hızı Ölçütü (0.75-2 m/s)
Merdiven No.

- - -

YM5-2

YM5

YM6

YM7

Basınç Farkı [Pa]

- - -

Kapı Kapayıcı Kuvveti [N]

- - -

2.6
129.5

21.6
103.8

28.1
95.1

46.5
70.2

Kat No.

- - -

K_17

K_22

K_30

B_10

Tarih/Saat

- - -

25 Oca/06

31 Oca/06

25 Oca/06

25 Oca/06

Duman atım ve taze hava fanları aktif
Tablo 23. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Hava hızı ölçütü)

Tablo 24. 34.Kat YGH-Koridor Hava Debileri (Sadece DEF çalıştırıldı)

34.kat B ve E sınıfı hava hızı ölçütlerine göre hazırlanan yangın senaryosunda şekil 22’de görüldüğü gibi 2 ayrı yangın
merdiveni, MBF-10-12 tarafından basınçlandırılırken, DEF-5 hol basıncının 40 (±15) Pa seviyelerine düşmesine neden
olmaktadır. MBF-10 34.kata, MBF-12 ise 33. kata 14000 (±500) m3/sa ve 34370 (±10) m3/sa hava ulaştırmaktadır.
MBF-12’nin 33.kattan ulaştırdığı havanın 13000 (±200) m3/sa’i merdiven boşluğundan 34.kata çıkmaktadır. Bu
kattaki yangın güvenlik holü ve yangın merdivenlerindeki E sınıfı hava hızı ölçütü olan 5670 m3/sa debi sağlanmıştır.
Tablo 25’deki hava hızı ölçütü için hesaplanan debilerde YM-7’de görülen 45000 m3/sa debinin 13000 (±500) m3/
sa’i ise alt kattan gelen 7500 (±1500) m3/sa hava ile birleşerek yangın güvenlik holü kapılarındaki 19000 (±2000)
m3/sa debiye ulaşılmasını sağlamıştır. Kapı için gereken B sınıfı hava hızı ölçütü olan 15120 m3/sa (2 m/s) debiye
bu şekilde ulaşılmıştır.
Aynı senaryoların basınç farkı ölçütü düşünülerek hazırlanan simülasyonda 34.kat holünde 16300 (±10) m3/sa hava
çeken DEF-5 hol basıncını -30 Pa’a düşürmüştür. Koridor ve YM-7 yangın merdiveni arasındaki 50 Pa basınç farkının
oluşabilmesi için gereken 8000 (±1000) m3/sa debinin 6500 (±1000) m3/sa’i alt kata giderdek 1500 (±1000) m3/
sa’lik debi ile YM-7 için gereken en düşük basınç değerini (20 Pa) oluşturmuştur.
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Şekil 22. 34.Kat CONTAM Modeli (Sadece DEF çalıştırıldı)

34.kat yangın senaryolarında basınç farkı ölçütü (50 Pa) debileri binadaki tüm kapılar kapalı durumda olduğu
için gereken basınç farkı değerlerine daha düşük fan debileryle ulaşmaktadır. Koridor ve yangın merdivenini
basınçlandıran MBF-10 ve DEF-5 34.kata 10000 (±300) m3/sa ve 26450 (±10) m3/sa debi ulaştırmaktadır. Bu debiler
YM-7 ve koridorda 90 (±30) Pa ve 20 (±15) Pa basınç oluşturmaktadır. Bu değerler 50 Pa basınç farkı ölçütünü
sağlamaktadır.
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34. Kat Yangın Senaryosu
DEF Çalıştığı Durumda Gereken Debiler ve Maks Basınçlar [m3/sa, Pa]
Hava hızı ölçütü

Basınç farkı ölçütü

0.75 - 2 m/s

50 Pa (1.Tercih)

50 Pa (2.Tercih)

MBF-1(YM-1)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-3(YM-2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-4(YM-2/2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-5(YM-3)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-6(YM-4)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-7(YM-4/2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-8(YM-5)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-9(YM-6)

25000

-

15000

-

15000

-

MBF-10(YM-7)

45000

227

20500

136

245

MBF-12(YM-7/2)

13000

130

0

0

40000
5000

DEF-1

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-2

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-3

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-4

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-5

39000

81

18500

56

9000

71

ABF-1

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

ABF-2

35000

-

30000

-

40000

-

140

Tablo 25. 34.Kat Yangın Senaryosu Fan Debileri (Sadece DEF çalıştırıldı

34.Kat Yangın Senaryosu
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Basınç Farkı Ölçütü (50 Pa)
Merdiven No.

- - - - -

YM7

YM7-2

Basınç Farkı [Pa]

- - - - -

69.9

40.2

Kapı Kapayıcı Kuvveti [N]

- - - - -

38.6

78.6

Kat No.

- - - - -

B_10

K_34

Tarih/Saat

- - - - -

25 Oca/05

28 Oca/15

Duman atım fanları aktif
Tablo 26. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Basınç farklı ölçütü 50 Pa)

34.Kat Yangın Senaryosu
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Hava Hızı Ölçütü (0.75-2 m/s)
Merdiven No.

- - - - -

YM7

YM7-2

Basınç Farkı [Pa]

- - - - -

76.3

17.8

Kapı Kapayıcı Kuvveti [N]

- - - - -

29.9

109.0

Kat No.

- - - - -

B_10

K_33

Tarih/Saat

- - - - -

25 Oca/06

25 Oca/06

Duman atım fanları aktif
Tablo 27. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Hava hızı ölçütü)
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Şekil 23. 34.Kat YGH-Koridor Hava Debileri (DEF ve SF çalıştırıldı)

34.katta duman atım ve taze hava fanlarının çalıştırıldığı senaryolarda hava hızı ölçütünün sağlanabilmesi için
MBF-10-12, DEF-5 ve SF-5 bu kata 13000 (±400) m3/sa, 19295 (±5) m3/sa, 37475 (±5) m3/sa ve 8815 (±5) m3/sa
hava sağlamaktadır. 32500 m3/sa debi ile çalışan asansör basınçlandırma fanı ABF-2 33.kattan asansör boşluğunu
basınçlandırarak 4000 (±100) m3/sa hava vermektedir.
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34. Kat Yangın Senaryosu
DEF-SF Çalıştığı Durumda Gereken Debiler ve Maks Basınçlar [m3/sa, Pa]
Hava hızı ölçütü

Basınç farkı ölçütü

0.75 - 2 m/s

50 Pa

MBF-1(YM-1)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-2(YM-1/2)
MBF-3(YM-2)

Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı
Çalıştırılmadı

-

MBF-4(YM-2/2)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-5(YM-3)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-6(YM-4)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-8(YM-5)

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

MBF-9(YM-6)

25000

102

25500

108

MBF-10(YM-7)

46000

271

45500

292

MBF-12(YM-7/2)

19500

206

7500

193

DEF-1

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-2

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-3

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-4

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

DEF-5

42500

68

20500

97

SF-1

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

SF-2

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

SF-3

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

SF-4

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

SF-5

10000

168

20000

170

ABF-1

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

ABF-2

32500

-

28500

-

ABF-4

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

ABF-6

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

ABF-7

Çalıştırılmadı

-

Çalıştırılmadı

-

Tablo 28. 34.Kat Yangın Senaryosu Fan Debileri (DEF ve SF çalıştırıldı)

34.Kat Yangın Senaryosu
En Yüksek Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Basınç Farkı Ölçütü (50 Pa)
Merdiven No.

- - - - -

YM7

YM7-2

Basınç Farkı [Pa]

- - - - -

107.1

69.2

Kapı Kapayıcı Kuvveti [N]

- - - - -

-

39.5

Kat No.

- - - - -

K_35

K_35

Tarih/Saat

- - - - -

31 Oca/07

31 Oca/06

Duman atım ve taze hava fanları aktif
Tablo 29. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Basınç farklı ölçütü 50 Pa)
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34.Kat Yangın Senaryosu
Maksimum Yangın Merdiveni Kapı Basınçları [Pa]
Hava Hızı Ölçütü (0.75-2 m/s)
Merdiven No.

- - - - -

YM7

YM7-2

Basınç Farkı [Pa]

- - - - -

52.4

8.9

Kapı Kapayıcı Kuvveti [N]

- - - - -

62.1

121.0

Kat No.

- - - - -

K_36

K_32

Tarih/Saat

- - - - -

31 Oca/06

25 Oca/05

Duman atım ve taze hava fanları aktif
Tablo 30. Yangın Merdiveni Kapıları için En Yüksek Basınç Farkları (Hava hızı ölçütü)

9. FAN SEÇİMİ VE KONTROLÜ
Çalışmada 34.katta duman atım fanı (DEF-5) ve taze hava fanının (SF-5) çalıştığı durum (Tablo 12) için hesaplanan
MBF-10 merdiven basınçlandırma fan debileri hava hızı ve basınç farkı ölçütleri için değerlendirilip uygun fan seçimi
için seçimler yapılmıştır. Gereken fanlar için teknik bilgiler aşağıdaki şekillerde sunulmuştur.

Şekil 24. Merdiven Basınçlandırma Fanı Basınç Eğrisi
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Şekil 25. Duman Atım Fanı Basınç Eğrisi

Şekil 26. Taze Hava Fanı Basınç Eğrisi

Merdiven basınçlandırma fanlarının kontrolü için fark basınç sensörü, frekans invertörü ve duman dedektörü
kullanılmaktadır. Duman dedektörü, basınçlandırma fanının emiş noktasına yerleştirilmekte, dışarıdan gelen
dumanın binanın içine verilmemesini sağlamaktadır. İnvertör, fark basınç sensörü, PLC ve açma-kapama anahtarı
donanımları fan panosunda bulunmaktadır. Merdivenkovasının basınç farkı ölçütünde 50 Pa’da tutulabilmesi için
basınç fark sensörlerinin yeri ve sayısı önem arz etmektedir. Çalışmada 2 adet (34.kat ve bodrum 9.kat için) fark
basınç sensöründen alınacak veriyi PLC üzerinden izleyerek içerisinin istenen değerde tutulması sağlanabilir.
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10. SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmada çok katlı karmaşık bir yapıda mimari çizimlerden faydalanılarak oluşturulabilecek bir ağ modeli ile akış
yollarındaki basınç ve hava debileri incelenmiştir. Bu incelemede EN 12101-6 standartlarınca belirlenen tahliye/
itfaiye müdahale amaçlı (B sınıfı) basınçlandırma sistemi ve kademeli tahliye amaçlı (E sınıfı) basınçlandırma
sistemi ölçütleri gözetilmiştir. Binada hiçbir basınçlandırma sisteminin çalıştırılmadığı durum için baca ve rüzgâr
etkilerinin içeride oluşturduğu akışlar ve basınçlar değerlendirilmiştir. Ayrıca, belli katların yangın senaryolarında,
basınçlandırma için gerekecek fan debileri ve basınçlandırma ölçütlerinin sağlanamadığı durumlar için farklı
çözümler sunulmuştur. Ortaya çıkartılan bulgular aşağıdaki gibi sıralanabilir;
-

Bina yapısı, rüzgar ve baca etkisi nedeniyle 4. ve 11.katlarda hava akışı yön değiştirmektedir.

-

Elle hesaplama yöntemlerinde hesaba katılamayan baca etkisi ve rüzgâr etkisi, ağ modellemede, çalıştırma
senaryolarına başarılı şekilde uygulanabilmektedir. Bu sayede, bu türde yüksek bir binada basınçlandırma
sisteminin başarısızlık ihtimali ortadan kaldırılmaktadır.

-

Elle yapılacak hesaplarda uygulanan yüksek emniyet katsayıları sebebiyle sistemde kullanılacak yüksek
debili ve basınçlı fanların yerine optimize edilmiş debi ve basınçlı cihazlar kullanılması mümkün kılınmıştır.

-

Elle yapılan hesaplama yöntemlerinde koridor duman kontrolünün merdiven basınçlandırma sistemi ile olan
etkileşimi hesaba katılamazken, ağ modellemede katılabilmektedir. Bu analizden de görülebileceği gibi,
koridor duman kontrolünde koridora taze hava beslenmesi, merdiven basınçlandırma sistemi debilerinin
artmasına sebep olmaktadır.

-

Tasarımlarda çoğu zaman gözden kaçırılan; yangın çıkan kattaki koridor hava tahliye açıklığının veya
mekanik tahliyenin açılarak gerekli basınç farkının sağlanması ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu
ortaya konmuştur.

-

İzin verilen kapı açma kuvvetlerinin aşıldığı katta veya katlarda, söz konusu kata veya katlara taze hava
verilerek bu sorunun çözülebileceği gösterilmiştir.
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Bu çalışmada ele alınan binanın bilgilerinin kullanımı YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. izniyle, bilgilerin derlenmesi
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DEMİRYOLU TÜNELLERİNDE SİMÜLASYON TABANLI DUMAN TAHLİYE
SİSTEMİ OPTİMİZASYON VE ANALİZİ
Oral DEMİRCİOĞLU

ÖZET
Canlı trafiği olan her tünelde önem arz eden ve Yangın Güvenliğinin ana unsurlarından olan duman tahliyesi, görece
olarak daha az trafiğe sahip olsa da anlık kullanıcı sayıları yolcu trenleri geçişi esnasında oldukça fazla olabilen
demir yolu tünellerinde temel bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tünellerin Can Güvenliği (Life Safety) esaslı
havalandırma (Smoke Control) gereklerinin belirlenmesi ve yeterliliğinin gösterilmesi, olası bir yangın durumunda
yaşamsal koşulların (Tenable Conditions) nerede ne kadar sağlanabildiğinin belirlenmesi ise başka önemli konudur.
Tüm bu sorunların ve soruların yanıtlanabilmesi için simülasyon temelli bir yaklaşıma gerek duyulmaktadır.
Bu çalışmada, oldukça uzun denebilecek çift delgili demiryolu tünelinde jet fanlı sistem ile gerçekleştirilen duman tahliyesinin simülasyon ve modelleme kullanılarak etkilerinin gözlenmesi süreci paylaşılacaktır. Modelleme
sonucu ortaya çıkan zamana bağlı görsellere de yer verilen çalışma, amaca yönelik karar süreç ve hesaplamaları
ortaya koyarak, benzer çalışma ve ilerideki olabilecek simülasyon çalışmaları için anahtar kavramlar ve yaklaşımlar
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yangın Güvenliği, Duman Tahliye, Simülasyon, FDS, Tünel Yangını, Acil Durum Havalandırması.

ANALYSIS AND OPTIMIZATION STUDIES FOR SMOKE EXTRACTION
SYSTEMS OF A RAILWAY TUNNEL WITH SIMULATION
ABSTRACT
Smoke extraction which has vital importance and considered as one of the main factors that effect fire safety is
crucial not only for the tunnels that are being used for transportation of living being but also for the railway tunnels which are respectively having generally low but instantaneously high occupant loads during the transition of
passenger trains. Determination of requirement and proving the adequacy of the Life Safety based Smoke Control
systems are also other important subjects in terms of achieving tenable conditions within the tunnel.
For the solution of all the problems that arise during those aforementioned stages a simulation based approach
is being required.
In this study, the effects of the impulse ventilation based smoke control system,will be analysed by the help of simulation and modeling program and the results of these evaluations will be presented for twin bored tunnel which is
quite long. Time based contours, key concepts and fundemental approaches will also be shared within this study
and also it will include acceptable tenable conditions, processes and calculations for the tunnel to be a instructive
for future similar studies.
Key Words: Fire Safety; Smoke Control, Simulation, FDS, Tunnel Fire, Emergency Ventilation.

1. GİRİŞ
Gerek yolcu taşınmasında gerekse yük taşımacılığında kullanılan tren yollarında, dağlık alanların aşılması için
tüneller kullanılmaktadır. Bu tünellerden faydalanmak, özellikle şehirler ve hatta ülkeler arası taşımacılıkta kaçınılmaz hale gelmiştir. Birçok farklı yöntemle açılan bu tünellerde yangın güvenliğinin sağlanması da benzer şekilde
kaçınılmaz durumdadır. Özellikle geçmişte tünellerde meydana gelen büyük yangınlar çeşitli güvenlik önlemlerinin
alınmasını zorunlu kılmış ve bu konuda yapılan mühendislik çalışmalarının da artmasına neden olmuştur. Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (HAD) yoluyla tünel yangınlarının simülasyonu ve acil durum havalandırma sisteminin etkilerinin bu yolla öngörülmesi, bu mühendislik çalışmalarının önemli bir parçası olarak kabul edilebilir. Tünel
yangınlarının kontrol edilebilmesi ve can güvenliğinin sağlanabilmesi için izlenebilecek bir diğer yol da tünelin küçük
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ölçekli bir modelinin oluşturularak; dumanın, ısının ve diğer zararlı gazların deneysel olarak izlenmesi ve çıkarımlarda bulunulmasıdır. Ancak bu yöntem tahmin edilebileceği üzere zor ve pahalıdır.
Tünel içindeki trende bir yangın çıkması durumunda genel eğilim trenin durdurulmadan yoluna devam etmesidir.
Bu sayede trenin açık bir alana çıkarılarak yolcuların kaçması amaçlanır. Ancak en kötü durum senaryosu olarak
yanan trenin tünel içinde kalma durumunu göz önünde bulundurulmalıdır. O yüzden tasarım aşamasında tünelin,
yolcular için sağlanabilecek olası en iyi güvenlik önlemine sahip olması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla
tünellerde acil durum havalandırma sistemleri kurularak dumanın, ısının ve diğer zehirli gazlarının yolcuların kaçış
yolundan uzaklaştırılması sağlanır. Havalandırma sistemleri bir diğer anlamda yolcular için kaçış süresi boyunca
temiz güvenli alanlar sağlar. Tüneller için çeşitli havalandırma yöntemleri bulunmakla beraber burada ele alınacak
olan boylamasına mekanik havalandırma sistemidir (jet fanlı). Tünel içerisinde oluşabilecek yangın esnasında
oluşan sıcak duman ve gazların, havalandırma yönünün tersine doğru hareket etmesine ters katmanlaşma (backlayering) denir. Acil durum havalandırma sistemi ile ters katmanlaşmanın önüne geçilmesi amaçlanır. Bu bildiride
bahsi geçen örnekte tünel içerisine yerleştirilen jet fanlar ile bir yangın anında ters katmanlaşmanın (back-layering) engellenmesi için tünel kesitinde gerekli hava hızının yakalanması sağlanmıştır. Havalandırma sisteminin duman üzerindeki etkileri ve tünel-tren geometrisi ile etkileşimini tasarım aşamasında öngörebilmek için simülasyon
yazılımları kullanılmaktadır. Bu bildiride, yangın için özel olarak NIST (National Institute of Standards and Technology) tarafından geliştirilmiş olan FDS (Fire Dynamics Simulator) [1] yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen zamana
bağlı analizlerden bahsedilecek ve bu analizlerin sonuçları sıcaklık, hız ve görüş mesafesini gösteren görsellerden
faydalanarak aktarılacaktır.

Şekil – 1 Ters Katmanlaşma (Back-layering)

2. HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ (HAD) YAKLAŞIMI ve ÇÖZÜM AĞI
Bir tüneldeki yangını takip eden akışkanların hareketini, yanma sonucu ortaya çıkan sıcak duman ile ortam havası arasındaki yoğunluk farkları nedeniyle oluşan kaldırma kuvveti kontrol eder. Momentum, kütle ve enerjinin
korunumu yasalarından hareketle akışkanların hareketlerini tanımlamak için kullanılan denklemlere Navier-Stokes
denklemleri denir. Bu denklemleri çözmek için numerik yöntemler kullanılır. Sıklıkla HAD için sonlu hacim yöntemi
kullanılır. Kabaca bu yöntem akış denklemlerinin öznesi olan fiziksel alanın küçük kontrol alanlarına(hücrelere)
ayrılarak bir çözüm ağı (mesh) oluşturulması, her alan için çözüm yapılması ve sonrasında her hacmin üzerinde
bu hesapların tümleştirilmesidir. İlerleyen süreçte bu tümleşik denklemler sayısal olarak ayrıklaşmış bir forma
dönüştürülerek nümerik olarak çözülebilen cebirsel denklemler elde edilir. FDS belli zaman adımları içerisinde her
hücredeki sıcaklık, öz kütle, basınç, hız ve kimyasal bileşikleri hesaplamaktadır [1]. FDS ‘de kullanılan çözüm ağını
oluşturan hücreler prizmatiktir ve burada verilen örnekte Şekil-2 ‘de gösterildiği gibi bölümlenmiş olup orta hücreli
çözüm ağı kullanılmıştır.
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Çözüm ağı ve Hücreler

Şekil-2 HAD analizinde kullanılan çözüm ağı ve trenin görünümü.

Hücre sayısı yangın noktasında ve fan çevrelerinde arttırılmış ve iyileştirilmiştir. Hücre boyutu(dx) karakteristik
yangın çapı(D*) ile ilişkilidir. Örneğin daha küçük karakteristikle yangın çapı daha küçük boyutlu hücreler gerektirir.
Buradaki örnekte Karakteristik yangın çapı aşağıda verilen denklemle bulunulur [1].

(1)

Doğadaki birçok akışta olduğu gibi yangın nedeniyle oluşan akışlar da türbülans halindedir. Herhangi bir yerde rastlanabilecek bir ateşi (mangal, fırın, soba ateşi vb.) göz önüne aldığınızda ateşteki alevdeki oynamaları, kırılmaları ve
kopmaları yani bu türbülans durumunu kolaylıkla seçebilirsiniz. Bu durum ateş içi ve çevresindeki akışın türbülans
halinde olmasından ve gazların doğadaki düzensiz ve karmaşık davranışlarının bir sonucudur. Benzer şekilde bir
yangında da bir türbülans durumundan bahsedilebilir. Ancak buradaki akışların davranışlarını tam bir doğrulukla
hesap etmek istersek çok sık bir çözüm ağına, çok küçük hücrelere ve çok fazla zamana ve çok güçlü bilgisayarlara
ihtiyaç duyardık. Bu nedenle, bu türbülansların hareketini hesaba katacak modeller kullanılır. Bu örnekte FDS in kullanımına olanak sunduğu LES (Large Eddy Simulation) tekniği kullanılmaktadır. LES tekniğinde, akışın büyük ölçekli
hareketleri göz önüne alınarak hesaplanır ki bu kısım enerjinin çoğuna sahiptir ve geniş ölçekli karışım işlemini
temsil eder. Daha küçük ölçekli hareketler ise modellenir. Bu tekniğin dayanağı ise; küçük hareketlerin, çalkantılı
kinetik enerjinin sadece küçük bir bölümünü içerdiği ve küçük anaforların akışın gerçekleştiği çalışma alanından
bağımsız olarak daha genel-geçer ve yön bağımsız bir yapıda olması durumunun kabulüdür. LES tekniğinden başka RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes Simulation) ve DNS (Direct Numerical Simulation) teknikleri de yangındaki türbülans hareketlerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Kısaca LES hesaplama zamanı ve maliyeti açısından
RANS ile DNS arasında yer alır. DNS sonuçları daha doğru olmakla birlikte LES bazı filtreme teknikleri (Küçük çaplı
hareketlerin Navier-Stokes denklemlerinin filtrelenmesi ile) kullanarak DNS ‘e benzer sonuçlara daha az bilgisayar
kaynağıyla erişilmesine olanak sağlar. Bknz.Şekil- 3
FDS’de kullanılan türbülans çözüm teknikleri DNS ve LES olup bu örnekte LES- Smagorinsky modeli [2] kullanılmıştır.

3. YANMA MODELİ ve YANGIN GELİŞİM EĞRİSİ
Yanma, yakıt ile oksijenin bir reaksiyonudur. Ancak yanma sırasında meydana gelen reaksiyonlar çok karmaşık bir
yapıya sahip olup ortaya çıkan ürünler de çok farklı yapıda olabilir. Bu yüzden FDS de yanma modelleri kullanılır.
Temel olarak FDS ‘de kullanılan iki yanma modeli vardır [1]:
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1) Tek basamaklı – Karışım kontrollü yanma modeli (Mixing -Controlled)
2) Sonlu oranlı (finite-rate)
Katıların ve sıvıların yanma hızları, çeşitli yanıcıların yanma ısısındaki farklılıkları
hesaba katabilmek için FDS tarafından otomatik olarak ayarlanır. Yani aslında kullanıcı tarafından tek gaz fazı tanımlanır ve bu diğer bütün yakıtların yerine geçer.
Bu örnekte, karışım kontrollü yanma modeli kullanılmıştır. FDS’de yangını tanımlamanın iki ayrı yolu vardır, bir yüzey üzerinde ısı ortaya çıkma oranı belirlemek
veya bir malzemenin parçası olarak diğer termal özelliklerle beraber bir reaksiyon-ısısı belirlemek. Bu örnekte belli bir yüzey üzerinde 600 kW/m2 ‘lık bir ısı ortaya çıkma oranı kullanılmıştır. Bunun sonucunda zamana bağlı yangın modelinden
faydalanılmış ve NFPA 204 [5] ‘de bahsi geçen şekliyle bir “alfa t²” yanma modeli
Şekil-3 LES, DNS ve RANS tekniklerinin karşılaştırılması [3]
kullanılmış ve ısı ortaya çıkma oranı ile zaman ilişkisi FDS’de modellenmiştir. Bu
“alfa t²” yanma modelinde yangının büyüme evresinde ısıl gücün zamanın karesiyle doğu orantılı olarak arttığı kabul edilmektedir. Sabit ısı gücüne ulaşana kadar geçen süre, yangının gelişme
süresi olarak tanımlanmıştır. Yangın gelişme faktörleri çok hızlı gelişen (α=0,19 kW/s²), hızlı gelişen (α=0,047 kW/
s²), orta hızda gelişen (α=0,012 kW/s²), yavaş hızda gelişen (α=0,003 kW/s²) olmak üzere dört farklı şekilde sınıflandırılmıştır [4]. Bu örnekte hızlı gelişen yangın katsayısı kullanılarak modelleme yapılmıştır. Hızlı Yangın Gelişme
Katsayısı için Isı Gücü Eğrisi aşağıda şekil-4 ‘de verilmiştir.

Şekil- 4 Hızlı Yangın Gelişme Katsayısı için Isı Gücü Eğrisi

Yukarıdaki grafikte de görüleceği üzere en büyük ısı gücü değeri olarak 30 mW kullanılmıştır. Bu değer UPTUN [7]’da
önerilen en düşük dizel lokomotif yangını sonucu ortaya çıkabilecek kabul edilebilir yangın yüküdür.

4. TÜNEL YAPISI
Bu örnekte yaklaşık 9 m çapındaki NATM- Delme-Patlatma yöntemi ile açılacak iki ayrı tek hatlı tünelden yolcu ve
yük trenlerinin geçişi sağlanacaktır. Tünellerin ortalama eğimi: %0,6 (binde 6)- en fazla: %0,11 (binde 11) ‘dir. Her iki
tünel arasında 240 m’de bir olmak üzere ana tünelleri birbirine bağlayan ara bağlantı tünelleri bulunmaktadır.
Tren boyutları;
		
		
		
		
		

- Kesit Alanı		
- Kesit Çevresi		
- Araç Uzunluğu		
- Ortam Sıcaklığı
- Tünel Uzunluğu

: 16,5 m2
: 15,5 m
: 457 m
: 20ºC kuru termometre sıcaklığı, %40 bağıl nem
: 8000 m

Ara bağlantı tünelleri, ana demiryolu tünellerinden yangına 90 dakika dayanıklı yangın kapıları ile ayrılmıştır. Acil
durumda yolcular, bu yolcu geçiş tünellerini kullanarak acil durumun oluşmuş olduğu tüneli terk ederek güvenli
alan olan diğer tünele geçmektedir. Diğer tünele geçmiş olan yolcular, acil durum tahliye araçları veya doğrudan bu
tünele giriş yapacak boş başka bir tren ile tahliye edilmektedir. Yolcular dilerlerse acil durum tahliye arabalarını veya
treni kullanmadan kendi imkânları ile yani yürüyerek de tünelden çıkabilirler.
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Şekil 4 –Tek Hat Çift Tüp Tüneli Kesit Görünüşü

5. YANGIN SENARYOSU VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ
Tünel içerisinde ve hareketsiz kalmış bir trende oluşacak yangın durumunda, acil durum havalandırma sistemi, her
türlü sistem bileşeni ile bir bütün olarak çalışarak, can güvenliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen unsurların
etkilerini gidermek veya azaltmak ve yaşanabilir ortam koşullarını (tenable environment) sağlamak zorundadır. Bu
amaçla çalışacak olan sistem, en az aşağıdaki gerekleri yerine getirecektir;
• Can güvenliği açısından, kaçış yollarında oluşacak hava akımlarının, kaçışa mâni olacak hıza (en fazla 11 m/s)
ulaşmaması (NFPA 130 [6] B.2.1.4)
• Can güvenliği açısından, yangın süresince, oluşan dumanın, acil durum yönetimi prosedürlerine uygun olarak, belirli bir yöne süpürülerek ters katmanlaşmanın (back-layering) önlenmesi (NFPA 130 [6] 7.2.1(2))
• Can güvenliği açısından, kaçış süresince, kaçış yollarında yolcuların ve personelin maruz kalacağı hava sıcaklığının en fazla 60°C olması (NFPA 130 [6] B.2.1.1)
• Acil durumda çalışacak ekipmanların, mücadele süresi boyunca (1 saat) veya en az tahliye süresi boyunca, performanslarında herhangi bir düşme olmaksızın, işlevlerini yerine getirmeleri (NFPA 130[6] 7.1.4). Bu bağlamda, fanlar,
damperler, susturucular, vb. ekipmanların çevresinde oluşacak sıcaklıkların 400 °C’yi aşmaması.
Temel olarak, tünel içerisinden tünel havalandırma fanları sayesinde gelen taze havanın hızı, tünel içerisindeki
yangın bölgesinde belli bir kritik değeri aşmalı ve böylece yangından dolayı açığa çıkan sıcak duman ve gazları belli
bir yöne süpürmelidir. Bu esnada, yanan treni boşaltan yolcular, görevli personeller tarafından sıcak duman ve gazların süpürüldüğü istikametin tersi yöne yönlendirilerek tahliye işlemi gerçekleşmektedir. Acil durum havalandırma
yaklaşımında “itme-çekme” anlayışı temel alınmıştır. Bu yaklaşımda, fanların %100 tersinebilir özelliğinden yararlanarak önce fanların yönü ayarlanmakta, doğru yönler ayarlandıktan sonra fanlar çalıştırılmaya başlanmaktadır. Acil
durumun oluşmuş olduğu tünelde, tünelin bir ucundaki fanlar itme konumunda çalışırken, tünelin diğer ucundaki
fanlar çekme konumunda çalışacaktır. Böylelikle, yolcu tahliyesi için makul ortam şartları (tenable environment)
sağlanmış olacaktır. Tünelin yapısı itibariyle (Katener sistemin yeri, tünel yapısının darlığı) jet fanların tünelin kesitinin en yüksek noktasına yerleştirilmesi mümkün olamamıştır. Bu yüzden jet fanlar aşağıdaki şekilde de gösterildiği
üzere tünel katener sisteminden olabilecek en uzak noktaya ve duman tahliyesinde sorun teşkil etmeyecek en yüksek noktaya yerleştirilmiştir. Jet fanlar simülasyonda algılama süresi ve fanları çalıştıracak personelin tepki süresi
ve fanların tam devre ulaşma süreleri düşünülerek 180 saniye geç çalıştırılmıştır.
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Tünel içerisinde yangın kaynağına doğru yönlenmiş, yangın
alanında olabilecek ters katmanlaşmayı önleyebilen havalandırma hava akımının kararlı durumdaki asgari hızına
kritik hız denir (Bknz. Şekil 7). Kritik hız, NFPA 130’da belirtilmiş ve aşağıda verilmiş formüllerin aynı anda ve iteratif
bir şekilde çözülmesi ile hesaplanmaktadır

(2)

Şekil 6 – Jet Fan Yerleşimi

Vc= Kritik Hız (m/s)

Kl= 0,606 (sabit)

Kg= Eğim Faktörü

g= Yer Çekimi İvmesi (m/s2)

H

= Yangının Olduğu Tünelin Yüksekliği (m)

Q

= Yangın Sebebiyle Konveksiyonla Yayılan Isı Miktarı (kW)

ρ

= Yangın Mahaline Yaklaşan Havanın Ortalama Yoğunluğu (kg/m3)

A

= Tren Kesit Alanı Düşülmüş Hava Akışına Dik Tünel Kesit Alanı (m2)

Cp

= Havanın Spesifik Isı Katsayısı (kJ/kg.K)

Tf

= Yangın Mahalindeki Sıcak Gazların Ortalama Sıcaklığı (K)

T

= Yangın Mahaline Yaklaşan Soğuk Havanın Sıcaklığı (K)

Şekil 7 – Kritik Hıza Ulaşmış Hava Akımı

Bu bilgiler ışığında tünel için hesaplanan kritik hız değeri, buna bağlı olarak oluşturulan grafik de Şekil 8 ‘de gösterilmiştir.
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Şekil 8 – Yangın Sıcaklığı ve Kritik Hız Eğrisi

FDS ile yapılan analizde tünelin sanal olarak tam ortasından ikiye ayrıldığı, yani tünelin iki ayrı bölge(zon) ‘den
oluştuğu varsayılmıştır. Bu bildiride anlatılacak olan senaryoda (Giriş ve çıkışa en uzak nokta olması, eğimin ve
gabarinin tünel boyunca aynı olması nedeniyle) tahmin edilebilir en kötü durum analizi olarak trenin tünelin tam
ortasında duracağı ve yangının trenin en başındaki (veya sonundaki) vagon veya lokomotifte çıkacağı, dumanın ise
eğimin tersi yönde trene doğru itilerek yönlendirileceği durum göz önünde bulundurulmuştur.
Tünel İçinden Görünüm

Şekil -9 Tünel-Tren konumunun Genel Gösterimi

Bundan farklı olarak daha üst kotlarda trenin durması durumunda tercih edilecek üfleme tarafı daha yüksek kottaki
giriş olması muhtemeldir. Bu noktadan daha alçak kotlarda yangın çıkması durumunda ise daha alçak kottaki girişe
doğru üfleme yapılmasının seçilmesi muhtemeldir.

5. SİMÜLASYON SONUÇLARI
Aşağıda listelenen veriler için, hesapların sonuçlarını görselleştiren Smokeview programından her 200 saniye de bir
alınan görsellerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
•
•
•
•

Tünel ters katlanmanın yaşanmadığını gösteren duman yayılımı
Tünel içindeki hız kriteri – Her iki yürüyüş yolunda ayrı ayrı
Kaçış yolunda 60 C° sıcaklığa ulaşılmadığı.
Tünelde, fanların maruz kalacağı sıcaklığın 300 C° altında kalacağı.

Bu veri ve görsellerden çıkan sonuçlara göre tünelde konacak jet fanların yukarıda bahsedilen koşulları sağlayacağı,
yaklaşık 14,3 dakika boyunca eğimin ters yönünde bile ters katmanlaşmayı önleyeceği ve sıcaklıkların 60 °C’den
aşağılarda olacağı yani bu yerleşim ve jet fan nitelik ve niceliklerinin yeterli olduğu öngörülmektedir.
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Zaman

Duman Yayılımı

Zaman

100 S

600 S

200 S

800 S

400 S

860 S

Duman Yayılımı

Şekil -10 Zamana Bağlı Duman Yayılımı Görselleri

Zaman

Hız Konturu

Zaman

100 S

600 S

200 S

800 S

400 S

860 S

Hız Konturu

Şekil -10 Zamana Bağlı Hava Hızı Görselleri (Ara Bağlantı Tünelleri Tarafındaki Yürüyüş Yolu)
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Zaman

Sıcaklık

Zaman

100 S

600 S

200 S

800 S

400 S

860 S

Sıcaklık

Şekil -11 Zamana Bağlı Sıcaklık Görselleri

6.SONUÇ
Bir demiryolu tünelinde gerçekleşecek herhangi bir yangında bu uygulamada bahsi geçen senaryodan farklı durumlar ortaya çıkabilir. Oluşabilecek senaryoların çokluğu ve karmaşıklığı (yangının trenin hangi noktasında olduğu,
farklı tren uzunlukları, trenin duruğu noktanın jet fanlara göre konumu, yolcuların tahliye için seçtikleri yön vb.) bütün
olasılıkların denemesini engellemektedir. Bu yüzden etkin bir Yangın ve Can güvenliği uygulaması için, insan faktörü
bu sistemin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Acil durum havalandırma sistemlerinin kumandası, tünel girişindeki kumanda merkezinden yapılmalı ve tünel içindeki görevli/yetkili veya yolcularla irtibat halinde olunmalıdır. Bu konuda
yetkili personel eğitim ve tatbikatlar ile düzenli olarak desteklenmelidir.
Ancak hesaplanan fanların kapasiteleri, tünel için yapılan simülasyonlarla doğrulanmalı ve NFPA 130 standardında
bahsi geçen belli koşulların sağlanamadığı kontrol edilmelidir. Bu sayede tasarım aşamasında optimizasyon sağlanabilmekte ve can güvenliği önlemlerinin yeterliliği belli ölçülerde sınanabilmektedir.
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ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ALEVLENEBİLİR / PATLAYICI ORTAMLARIN
KONTROLÜ VE KRİZ YÖNETİMİ
YUSUF MERT SÖNMEZ
MEHMET DILAVER
ÇAĞATAY KAYA

ÖZET
Ülkemiz sanayisinde hemen her gün yaşanan yangın ve patlamalarda çok sayıda can ve mal kaybı olmaktadır. Ülkemiz kimya sanayisinin %27’sini barındıran Kocaeli’nde 2016 yılı itfaiye istatistikleri incelendiğinde toplamda 790
adet yangın vakasına müdahale gerçekleştirilmiştir. Bu yangınlardan 140 tanesi endüstriyel kuruluşlarda meydana
gelmiştir. Yanıcı / parlayıcı kimyasal maddeleri çeşitli şekillerde depolayan kuruluşlar alevlenir ve patlayıcı ortam
tehlikelerine karşı bilinçli ve hazırlıklı durumda olmak zorundadırlar. Bu bildiride işletmelerdeki yangın ve patlama
riskinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve acil durum planlarının oluşturulması için kullanılabilecek yöntemler ele
alınmıştır. Risk belirleme fazında, işletmelerdeki ekipmanların yanıcılık ve patlayıcılık bakımından sınıflandırılması,
muhtemel parlayıcı ve patlayıcı ortamların belirlenmesi, uygun modellemeler ile parlama ve patlama durumlarında
oluşacak basınç, termal radyasyon, alev sıcaklığı ve yüksekliği hesaplarının yapılması incelenmiştir. Risk değerlendirme fazında, yürüyüş yolları, acil kaçış yolları, toplanma noktaları, sosyal ve idari alanlar için uygun yerleşim yeri
tasarımın yapılması incelenmiştir. Acil durum planlama fazında ise, en az zayiat ve mal kaybı için doğru planlamayı
içeren senaryo bazlı sıfırıncı dakika planının oluşturulması ve kriz yönetimi ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel yangınlar, yangın ve patlama indeksi, modelleme, termal radyasyon ve basınç etkisi,
sıfırıncı dakika planı, kriz yönetimi

CONTROL OF FLAMMABLE / EXPLOSIVE ATMOSPHERES IN INDUSTRIAL
FACILITIES AND MANAGEMENT OF CRISIS
ABSTRACT
There are many casualities and property losses in fire and in our industry almost every day. When firefighting statistics of the year 2016 were examined in Kocaeli, which contains 27% of our country’s chemical industry, a total
of 790 fire cases were responded. 140 of these fires were found in industrial facilities. Facilities that handle flammable / explosive chemical substances in various forms must be aware and prepared for hazards of flammable
and explosive atmosphere. Methods that can be used to identify, assess and prepare emergency planning for fire
and explosion risks in facilities are discussed in this article. In the risk identification phase, the classification of
the equipment in terms of flammability and explosivity, determination of possible flammable and explosive atmospheres, determination of overpressure, thermal radiation, flame temperature and flame height calculations in
fire and explosion conditions with appropriate models are investigated. In the risk assessment phase, the design
of facility layout for walkways, emergency escape routes, emergency meeting points, social and administrative
areas were investigated. In emergency planning phase, scenario-based zero-minute plan including the right planning for minimum casualty and property loss and management of crisis are discussed.
Keywords: Industrial fires, fire and explosion index, modelling, thermal radiation and overpressure, zero-minute
plan, management of crisis
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GİRİŞ
Yangın günlük yaşamda konutlarda ve iş yerlerinde sık sık karşılaşılan bir durumdur. Bu gibi alanlarda yangın meydana gelme ihtimali yüksek ancak şiddeti genellikle düşük olmaktadır. Çabuk fark edilebilir oluşu, basit söndürme
ekipmanları ile kontrol altına alınabilmesi ciddi can sağlığı ve maddi hasar ihtimalini düşürmektedir. Ancak yanıcı
kimyasal depolayan, transfer eden ve/veya üreten endüstriyel tesislerde ise yangın meydana gelme ihtimali ilgili
standartlarca ya da yönetmeliklerle getirilen yükümlülükler gereği alınan önlemler ile düşürülmektedir. Ancak alınan
önlemlere rağmen olası bir yanıcı kimyasal yangınında eğer müdahale sağlanamazsa ciddi sayıda insan yanarak ya
da yanma sonucu açığa çıkan toksik gazlar kaynaklı hayatını kaybedebilir, maddi hasar boyutu işletmenin faaliyetini
durdurmasına yol açabilir. Bu nedenle endüstriyel tesislerde olası yangın – patlama durumları için gerekli çalışmaların belirli periyodlarla düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yanıcı kimyasal bulunduran her
işletme alevlenebilir – patlayıcı ortamları belirlemeli, bu ortamlarda bulunan tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırmalı ve/veya ortama uygun ekipman kullanmalıdır. Sınırları belirlenen her alevlenebilir – patlayıcı ortam için yanıcı
kimyasalın dökülme / sızma hızı, döküntü yüzeyinden buharlaşma hızı, yanıcı kimyasalın alt patlama limitine (Lower
Explosion Level - LEL) ulaşma süresi, olası yangın durumunda termal radyasyon ve güvenli mesafeler, patlama
durumunda ise patlama şiddeti uygun yöntemler ile hesaplanmalıdır. Bu hesaplamalar sonucu ile kaçış rotaları,
müdahale ekiplerinin sorumlulukları, müdahale yöntemleri, müdahale mesafeleri vb. önemli konular etkili bir şekilde belirlenebilir. Bu çalışmalar sonrasında hazırlanan acil müdahale planları ile can kaybı ve maddi hasar minimum
seviyeye düşürülmüş olacaktır.

Endüstride tehlikeli kimyasallar elleçleme, transfer, üretim, katkılama, harmanlama, paketleme yığın depolama ve
paketli depolama şeklinde kullanılabilmektedir. Her bir kullanım türü farklı riskleri barındırmaktadır. Bu kullanıma
türlerinde endüstride sıklıkla kullanılan yakıtlar, solventler, reaktantlar yardımcı maddeler ve katkılar gibi organik ve
metalik maddeler patlayıcı ortamlar oluştururlar. Bu ortamların kontrol edilememesi durumunda patlama ve/veya
yangın kaçınılmaz bir sonuç doğurmaktadır. Patlayıcı ortamın oluşması için tehlikeli kimyasalın bulunduğu ekipman, boru hattı veya ambalaj içerisinden dışarı çıkması gerekmektedir. Bu duruma fiziksel bütünlük kaybı (LOPC –
Loss of Physical Containment) adı verilmektedir. Patlayıcı ortamın oluşmasına sebep olacak kimyasallar iki sınıfa
ayrılabilmektedir. Bunlar: Alevlenir gaz/buhar ve yanabilen katılardır. Alevlenir ve yanabilir kimyasalların sınıflandırma kriterleri Tablo 1’de verilmiştir.

Yanabilen katıların sebep olabileceği toz patlamalarının meydana gelmesinde birden çok parametre önem kazanmaktadır. Bu parametreler yanıcılık, partikül boyutu ve dağılımı, nem oranı, oluşabilecek toz bulutuna ait minimum
tutuşma sıcaklığı, toz katmanı için minimum kızarma sıcaklığı şeklindedir. Ortamdaki nem oranı %30’un altına indikçe maksimum patlama basıncı artmaktadır. Genel olarak çoğu kişi tarafından bilindiği üzere yanıcı, yakıcı ve
tutuşma kaynağı ile bir yangın meydana gelebilir. Ancak bir toz patlamasının gerçekleşmesinde bu üç parametre
yeterli olmamaktadır. Toz patlamalarının gerçekleşebilmesi için toz malzemenin kapalı ya da sınırlanmış bir alanda
havayla karışmış şekilde bir tutuşma kaynağı ile buluşması gerekmektedir [1].

Proseslerde toz patlama riskinin artmasının en büyük nedenlerinden birisi zeminde, kirişlerde ve kolonlarda ya da
boru hattı veya ekipmanlar üzerinde biriken tozun havalanması durumudur. Bu bölgelerde biriken tozun havalanması ve akışkanlaşarak geniş hacimde düşük konsantrasyona erişmesi ile toz partikülleri birbirlerinden ayrılarak
tamamen hava ile çevrelenir. Böylece yüzey alanı maksimuma ulaşmış olur. Titreşim, hava hareketleri, darbe, patlama (basınç) dalgaları bu duruma neden olan başlıca etkenlerdir. Yaşanmış toz patlamaları incelendiğinde en yıkıcı
kazaları ikincil toz patlamalarının oluşturduğu görülmektedir. İkincil toz patlamaları işletme içerisinde ekipman,
boru hattı gibi yüzeylerde birikmiş olan toz malzemenin, proseste meydana gelen bir patlama sonucu oluşan basınç
dalgası etkisiyle havalanması ve havalanan bu malzemenin tutuşması sonucu oluşmaktadır [1].
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Sınıflandırma
Kategorisi

Kimyasal Türü

Sınıflandırma Kriteri

Tehlike Sınıfı

Normal şartlar altındaki (20 oC, 1 Atm) gazlar için;
a)
Alevlenebilir
Gazlar

Aerosol

Spray Aerosol

1
b)

Hava ile hacimce %13 ya da daha az oranda karıştığında tutuşabilir ise,

H220 – Kolay alevlenebilir gaz

Alt patlama limitinden bağımsız olarak hava ile
en az %12 olarak karıştığında yanıcı atmosfer
oluşturuyor ise

2

Kategori 1 dışındaki gazlar normal şartlar altında hava
ile karıştığında yanıcı aralığa sahip ise

H221 – Alevlenebilir gaz

1

≥ %85 yanıcı bileşen barındıran ve ≥ 30 kj/g yanma ısısına sahip ise

H222 – Kolay alevlenebilir aerosol

1

Tutuşma mesafesi ≥ 75 cm ise

H222 – Kolay alevlenebilir aerosol

2

≤ 20 kj/g yanma ısısına sahip ise

H223 – Alevlenebilir aerosol

2

Tutuşma mesafesi ≥15 üzerinde ise

H223 – Alevlenebilir aerosol

Kapalı alan tutuşma testinde;
2

a) Eşdeğer zamanı ≤ 300 s/m3 ise,

H223 – Alevlenebilir aerosol

b) Parlama yoğunluğu ≤ 300 g/m3 ise,
Köpük testinde,
1
Köpük Aerosol

H222 – Kolay alevlenebilir aerosol

b) Alev yüksekliği ≥ 4 cm ise ve alev süresi ≥ 7 s ise
2

Alevlenebilir Sıvılar

a) Alev yüksekliği ≥ 20 cm ise ve alev süresi ≥ 2 s ise

Köpük testinde,
a) Alev yüksekliği ≥ 4 cm ise ve alev süresi ≥ 2 s ise

H223 – Alevlenebilir aerosol
H224 - Çok kolay alevlenebilir
sıvı ve buhar

1

Parlama noktası < 23 oC ve kaynama noktası ≤ 35 oC ise,

2

Parlama noktası < 23 oC ve kaynama noktası > 35 oC ise,

H225 – Kolay alevlenebilir sıvı
ve buhar

3

Parlama noktası ≥ 23 oC ve kaynama noktası ≤ 60 oC ise,

H226 – Alevlenebilir sıvı ve buhar

Yanma hızı testine göre,
Metal tozları dışındaki madde ve karışımlar,

1

a)

ıslanmış, nemli bölgeler yangını durdurmaz ve,

b)

Yanma süresi < 45 s ya da yanma hızı > 2,2
mm/s

H228 – Alevlenebilir katı

Metal tozları,
Yanma süresi ≤ 5 dk
Yanabilir Katılar

Yanma hızı testine göre,
Metal tozları dışındaki madde ve karışımlar,

2

a)

ıslanmış, nemli bölgeler en az 4 dk da yangını
durdurur ve,

b)

Yanma süresi < 45 s ya da yanma hızı > 2,2
mm/s

Metal tozları,
10 dk ≥ Yanma süresi > 5 dk
Tablo 1. Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama kriterlerine göre kimyasalların sınıflandırılması [2]
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Alevlenir gazlar ve buharlar kapalı durduğu ekipman, boru hattı veya ambalaj içerisinden çıkması (LOPC) durumunda
gaz ve buharın yayılım modeline bağlı olarak farklı riskler gelişmektedir. Örneğin, buhar yoğunluğu havadan yaklaşık
üç kat yüksek olan benzin buharı yer çekiminin etkisi ile zemine inme eğiliminde iken, gaz yoğunluğu havadan
yaklaşık iki kat düşük olan doğalgaz ise zeminden yükselme eğilimindedir. Gaz ve buharların dağılma eğilimi yoğunluklarına ve molekül ağırlıklarına bağlıdır ancak yoğunluğun faz ve sıcaklığa bağlı değişkenliği göz ardı edilmemelidir. Farklı LOPC durumları için belirlenen dağılım modelleri Şekil 1’de verilmiştir.

Patlayıcı ortam hesapları yapılırken takip edilen aşamalar sırasıyla: Muhtemel patlayıcı alanları yaratabilecek maddelerin belirlenmesi, Muhtemel patlayıcı alanları yaratabilecek boşalma kaynaklarının ve boşalma derecelerinin
tespiti, Boşalma kaynaklarından açığa çıkabilecek boşalma hızının belirlenmesi, Boşalma kaynağının bulunduğu
ortamdaki havalandırmanın değerlendirilmesi, Boşalma kaynağının etrafında oluşacak tehlikeli alanın türünün ve
sınırlarının belirlenmesi, Tehlikeli alan içerisinde kullanılan elektriksel ve elektriksel olmayan ekipmanların uygunluğunun değerlendirilmesi, Patlama şiddetinin belirlenmesi ve etki mesafelerinin hesaplanması, Etki mesafeleri
içerisinde meydana gelebilecek yangınların etkilerinin hesaplanması, Belirlenen sonuçlar ile acil durum ve kriz yönetimi planlarının gözden geçirilmesidir. Patlayıcı ortam yaratabilecek boşalma kaynakları: Alevlenir buhar ve gazlar,
alevlenir sıvılar, yanabilen sıvılar, basınç altında sıvılaştırılmış gazlar ve soğutarak sıvılaştırılmış gazlardır. Bu sızıntı
kaynakları operasyon fazlarına göre ayrıştırılmalıdır. Operasyon fazlarına göre sürekli, ana (operasyon esnasında)
ve tali (sızıntı anında) olmak üzere üç dereceye ayrılırlar ve Tablo 2‘de boşalma dereceleri tanımları ile birlikte verilmiştir. Bu ayrım içerisinde bakım operasyonları da dahil edilmelidir. Üç farklı operasyon fazı bakım operasyonları
esnasında da meydana gelebilir. Örneğin, içerisinden benzin pompalanan bir pompanın sökümü işi esnasında ana
boşalma beklenmektedir.

SÜREKLİ BOŞALMA
Devamlı olması ya da sık sık
meydana gelmesi ya da uzun
sürelerle devam etmesi beklenen boşalma.

ANA BOŞALMA
Normal çalışmada periyodik
olarak ya da ara sıra meydana
gelmesi beklenen boşalma.

TALİ BOŞALMA
Normal çalışmada meydana
gelmesi beklenmeyen, meydana
gelse bile seyrek olarak ve kısa
sürelerle oluşan yayılma.

 Eğer rutin operasyonlar esna-  Eğer rutin operasyonlar esna Sabit tavanlı atmosfere süsında kaçırmalar beklenmiyor
sında kaçırmalar gözleniyor
rekli nefeslik ile açık olan bir
ise, pompa, kompresör veya
ise, pompa, kompresör veya
tankın içerisindeki yanıcı sıvı
vanaların conta ve salmastra
vanaların conta ve salmastra
yüzeyi,
benzeri sızdırmazlık elemanbenzeri sızdırmazlık eleman Atmosfere sürekli veya uzun
ları,
ları,
süreli açık olan yanıcı sıvı
 Rutin operasyon esnasında
 Eğer su tahliyesi esnasında
yüzeyleri.
atmosfere yanıcı buhar veya
atmosfere yanıcı sıvı veya
gazların salınımı beklenmegazlar salınıyor ise yanıcı
yen numune alma noktaları,
gazların depolandığı tankların su tahliye noktaları,
 Basınç salma valfleri, ventler
veya rutin operasyon esna Rutin operasyon esnasında
sında atmosfere yanıcı buhar
atmosfere yanıcı buhar veya
veya gazların salınımı beklengazların salınımı beklenen
meyen diğer açıklıklar,
numune alma noktaları,
 Basınç salma valfleri, ventler  Flanş, bağlantılar ve boru
hattı tesisatları gibi rutin opeveya rutin operasyon esnarasyon esnasında atmosfere
sında atmosfere yanıcı buhar
yanıcı buhar veya gazların saveya gazların salınımı beklelınımı beklenmeyen noktalar
nen diğer açıklıklar.

Tablo 2. Boşalma dereceleri ve tanımları [3]
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Boşalma kaynaklarından birim zamanda çıkan yanıcı gaz veya buhar miktarına boşalma hızı adı verilir ve genellikle
saniyede açığa çıkan yanıcı kimyasalın kilogramı biriminde anılır. Boşalma kaynaklarından meydana gelecek olan
boşalma hızına boşalmanın türü ve doğası, boşalma hızı, konsantrasyon, yanıcı sıvının uçuculuğu ve sıvı sıcaklığı
parametreleri etki etmektedir.

Patlayıcı ortam potansiyeli yaratan her bir boşalma kaynağının yaratacağı patlayıcı ortamlarda meydana gelebilecek patlamanın ve beraberinde başlaması beklenen yangınların özelliklerinin bilinmesi acil durum planlarının oluşturulması ve doğru müdahale için önem arz etmektedir. Bu hususta önem arz eden yayıma, yanma ve patlama
özellikleri Tablo 3‘te verilmiştir.

YAYILIM

YANMA

PATLAMA

Sıvı Boşalma Hızı

Termal Radyasyon

Patlama Atmosferüstü Basıncı

Sonik Gaz/Buhar Boşalma Hızı

Alev ve Duman Enerjisi

Patlama İmpalsı

Sub-sonik Gaz/Buhar Boşalma Hızı

Alev Yüksekliği

Patlama Kalma Süresi

Buharlaşma Hızı

Yanma Hızı

Patlama Varış Süresi

Tablo 3. Yayılım, yanma ve patlama özellikleri
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Şekil 1. Farklı kimyasal türü ve LOPC türüne bağlı dağılım modelleri [3]

Sıvı Boşalma Hızı
Sıvıların bir kaynaktan boşalma hızlarına etkisi olan parametreler boşalmanın meydana geleceği kesit alanı, sıvının
yoğunluğu, iç ve dış basınç farkıdır. Sıvı Sıvıların bir kaynaktan boşalma hızlarının hesabında Denklem 1’den yararlanılmaktadır. Denklem 1 içerisindeki basınç farkı herhangi bir sıvının hidrostatik basıncı ile oluşuyor ise basınç
farkının hesabında Denklem 2’den yararlanılabilir [3].
					

(Denklem 1)

							

(Denklem 2)

Bu denklemlerde kullanılan kısaltmalar sırasıyla; W: Sıvının boşalma hızı (kg/s); Cd: Deşarj sabiti (birimsiz); S: Sızıntı
kesit alanı (m2); ρ: Sıvının yoğunluğu (kg/m3); ΔP: Boşalma kaynağındaki basınç farkı (Pa); g: Yer çekimi ivmesi (m/
s2); h: Tankın Yüksekliği (m)’dir.
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Gaz/Buhar Boşalma Hızı
Gaz veya buharların boşalma hızının hesabı için farklı korelasyonlar mevcuttur. Bu korelasyonların seçimi için öncelikle boşalma kaynağından meydana gelecek boşalmanın düşük hızda (sub-sonik, ses hızı altında) veya yüksek
hızda (sonik, ses hızı üzerinde) olduğu belirlenmelidir. Bunun için ilgili akışkanın gaz, buhar ve sıvı fazının dengede
olduğu basınç olan kritik basıncı hesaplanmalıdır. Denklem 3’ten yararlanılarak kimyasalın kritik basıncı belirlenebilir [3].
		

(Denklem 3)

Bu denklemde kullanılan kısaltmalar sırasıyla; Pc: Kritik basınç (Pa); Pa: Atmosferik basınç (Pa); γ: Spesifik ısı oranı
veya adyabatik genleşmenin politropik indeksidir.
Eğer ekipman içerisindeki basınç hesaplanan kritik basınçtan (PC) yüksek ise ses hızının üzerinde sonik boşalma
gerçekleşir; eğer ekipman basıncı hesaplanan kritik basınçtan düşük ise ses hızının altında sub-sonik boşalma
gerçekleşir.
Ses hızının altında sub-sonik gerçekleşecek boşalma durumunda Denklem 4’ten yararlanılarak boşalma hızı belirlenebilir [3].

		

(Denklem 4)

Ses hızının üstünde sonik gerçekleşecek boşalma durumunda Denklem 5’ten yararlanılarak boşalma hızı belirlenebilir [3].
(Denklem 5)
Bu denklemlerde kullanılan kısaltmalar sırasıyla; Wg: Gaz boşalma hızı (kg/s); Cd: Deşarj sabiti (birimsiz); S: Sızıntı
kesit alanı (m2); M: Gaz veya buharın molar kütlesi (kg/kmol); Z: Sıkıştırılabilirlik faktörü (birimsiz); R: İdeal gaz sabiti
(J/kmolK); T: Sıvı, gaz veya buharın sıcaklığı (K); γ: Spesifik ısı oranı veya adyabatik genleşmenin politropik indeksi;
P: Ekipmanın iç basıncı (Pa); Pa: Atmosferik basınç (Pa)’tır.

Buharlaşma Hızı
Buharlaşan havuzlar genellikle sıvı döküntülerden ve sızıntılardan meydana gelir. Döküntülerden veya birikintilerden
meydana gelen buharlaşmanın yaratacağı buhar veya gaz oluşumunun hesabında Denklem 6’dan yararlanılarak
buharlaşma hızı hesaplanabilmektedir [3].
		

(Denklem 6)

Bu denklemde kullanılan kısaltmalar sırasıyla; We: Sıvının buharlaşma hızı (kg/s); uw: sıvı havuz yüzeyindeki rüzgar
hızı (m/s); Ap: Havuz yüzey alanı (m2); Pv: Ortam sıcaklığındaki sıvının buhar basıncı (kPa); M: Gaz veya buharın
molar kütlesi (kg/kmol); R: İdeal gaz sabiti (J/kmolK); T: Sıvının sıcaklığı (K)’dır.
Döküntünün oluşturduğu havuz yüzeyinden buharlaşma hızı Denklem 7’de verilen bir başka korelasyon ile de hesaplanabilmektedir [4].
		

(Denklem 7)

Bu denklemde kullanılan kısaltmalar sırasıyla: m: Sıvının buharlaşma hızı (kg/m2s); u: sıvı havuz yüzeyinden 10
metre yüksekteki rüzgar hızı (m/s); MW: Gaz veya buharın molar kütlesi (kg/kmol);
R: İdeal gaz sabiti (J/kmolK); T: Sıvının sıcaklığı (K); P: Ortam sıcaklığındaki sıvının buhar basıncı (Pa); r: Havuzun
yarıçapı (m)’dır.
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Termal Radyasyon
Yangın ve patlama durumunda oluşacak termal radyasyon hesabında genellikle modelleme yazılımlarından yararlanılmaktadır. Bunun sebebi değişkenlerin ve model korelasyonlarının kimyasallar özelinde değişkenlik gösterebilmesidir. Termal radyasyon hesabı yapılırken ilk olarak termal radyasyona maruz kalacak yüzey veya mesafe ile
yangın veya patlama merkezinin geometrik ilişkisini sayısallaştıran görüntü faktörünün belirlenmesi gerekmektedir.
Ardından kimyasallar özelinde değişkenlik gösteren korelasyonlara sahip atmosferik geçirgenlik parametresi ve
son olarak da alev yüzeyinden yayılan güç (SEP) belirlenir. Bu değerler ile Denklem 8 yardımıyla termal radyasyon
hesabı yapılabilmektedir [4].
		

(Denklem 8)

Bu denklemde kullanılan kısaltmalar sırasıyla; q: İletilen radyasyon (kW/m2); Ƭ: Atmosferik geçirgenlik (birimsiz); φ:
Görüntü faktörü (birimsiz); SEP: Alev yüzeyinden yayılan güç (kW/m2).

Yanma Hızı
Döküntünün oluşturduğu sıvı havuzun yanması durumunda havuzda birim alan başına ve birim zamanda yanacak
maddenin kütlesine yanma hızı adı verilmektedir. Yanma hızının hesabında havuz yarıçapı, teorik maksimum yanma hızı ve boyut katsayısı kullanılmaktadır. Yanma hızı Denklem 9 yardımıyla hesaplanabilmektedir. Teorik maksimum yanma hızı ve boyut katsayını her kimyasal için farklı olarak araştırılmalıdır. Temel bazı kimyasallar için bu
parametreler Tablo 4‘te verilmiştir [4].
		

(Denklem 9)

Bu denklemde kullanılan kısaltmalar sırasıyla; M: Yanma hızı (kg/m2s); M0: Teorik maksimum yanma hızı (kg/m2s);
K: Boyut katsayısı (1/m); D: Havuz yarıçapı (m)’dır.

Kimyasal

Teorik Maksimum Yanma Hızı (kg/m2s)

Boyut Katsayısı (1/m)

LNG

0,141

0,136

LPG

0,130

0,271

Bütan

0,078

2,000

Benzin

0,055

0,500

Kerosen

0,060

0,385

Tablo 4. Bazı temel kimyasallar için yanma hızı parametreleri [4]

Alev Yüksekliği
Döküntünün oluşturduğu sıvı havuzun yanması durumunda alevin yüksekliği Denklem 10 yardımıyla hesaplanabilmektedir [4].

		

(Denklem 10)

Bu denklemde kullanılan kısaltmalar sırasıyla; L: Alev yüksekliği (m); M: Yanma hızı (kg/m2s); ρa: Hava yoğunluğu
(ortalama 1,23 kg/m3); g: Yer çekimi ivmesi (9,81 m/s2); D: Havuz yarıçapı (m)’dır.
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Alev ve Duman Enerjisi
Döküntünün oluşturduğu sıvı havuzun yanması durumunda alevin ve dumanın sıcaklığı Denklem 11’den yararlanılarak
hesaplanabilmektedir [5].
(Denklem 11)
Bu denklemde kullanılan kısaltmalar sırasıyla; Q: Alev ve duman enerjisi (kJ/s); ɳ: Yanma verimi (birimsiz); M: Yanma
hızı (kg/m2s); Ap: Havuz yüzey alanı (m2); ΔHC: Yanan kimyasalın yanma ısısı (KJ/kg)’dır.

Patlama Atmosferüstü Basıncı, İmpalsı, Varış Süresi ve Kalma Süresi
Patlama şiddetinin değerlendirilmesinde istenen alıcı mesafeler için yaratacağı basınç, hedef mesafeye patlamanın
erişme süresi, hedef mesafedeki patlama basıncının kalıcı olacağı süre ve patlama impalsı hesaplanmalıdır.
Hedef mesafe hesaplanırken her bir boşalma kaynağının yakınında insanların bulunabileceği mesafe, en yakın
yaya yürüyüş yoluna olan mesafe, yakınındaki ekipmana olan mesafe ve popülasyon kaynağı olan merkezlere olan
mesafeler dikkate alınmalıdır. Patlama şiddeti hesaplarında, patlayıcı kütleye eşdeğer TNT kütlesi Denklem 12
yardımı ile hesaplanabilmektedir [6].
(Denklem 12)
Bu denklemde kullanılan kısaltmalar sırasıyla; W: Eşdeğer TNT kütlesi (kg); ɳ: Yanma verimi (birimsiz);
M: Yanıcı madde kütlesi (kg); ΔHC: Yanan kimyasalın yanma ısısı (KJ/kg); ΔHTNT = TNT’nin yanma ısısı (kJ/kg)’dır.

Eşdeğer TNT kütlesi ve hedef alıcı mesafe kullanılarak Denklem 13 yardımıyla ölçekli menzil değeri
hesaplanabilmektedir [6].

		

(Denklem 13)
		

Bu denklemde kullanılan kısaltmalar sırasıyla; Z: Ölçekli menzil (m/kg1/3); R: Etkinin mesafesi (m); W: Eşdeğer TNT
kütlesi (kg)’dir.
Hesaplanan ölçekli menzil değeri ve Tablo 5’teki katsayılar kullanılarak Denklem 14 yardımıyla sırasıyla patlamanın
yaratacağı basınç, hedef mesafeye patlamanın erişme süresi, hedef mesafedeki patlama basıncının kalıcı olacağı
süre ve patlama impalsı hesaplanabilmektedir [6].
(Denklem 14)
Bu denklemde kullanılan kısaltmalar sırasıyla; Ø:Hesaplanması istenen parametre (patlamanın yaratacağı basınç,
hedef mesafeye patlamanın erişme süresi, hedef mesafedeki patlama basıncının kalıcı olacağı süre veya patlama
impalsı); Z: Ölçekli menzil (m/kg1/3); a, b, c, i: Tablo 5‘te belirtilen katsayılardır.
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Katsayı

Aralık

Basınç p0
(kPa)

İmpals ip
(Pa s)

Fonksiyon
Kalma Süresi td
(ms)

Erişim Süresi ts
(ms)

1
2
3

0.0674≤Z≤40

0.0674≤Z≤0.955
0.955≤Z≤40

0.178≤Z≤1.01
1.01≤Z≤2.78
2.78≤Z≤40

0.0674≤Z≤40

a

1
2
3

-0.214362789151

2.06761908721
-1.94708846747

1.92946154068
-2.12492525216
-3.53626218091

-0.202425716178

b

1
2
3

1.35034249993

3.0760329666
2.40697745406

5.25099193925
9.2996288611
3.46349745571

1.37784223635

c0

1
2
3

2.78076916577

2.52455620925
1.67281645863

-0.614227603559
0.315409245784
0.686906642409

-0.0591634288046

c1

1
2
3

-1.6958988741

-0.502992763686
-0.384519026965

0.134872511954
-0.0297944268976
0.0933035304009

1.35706496258

c2

1
2
3

-0.154159376846

0.171335645235
-0.0260816706301

0.134872511954
0.030632955288
-0.0005849420883

0.052492798645

c3

1
2
3

0.514060730593

0.0450176963051
0.0059579875382

0.0391574276906
0.0183405574086
-0.00226884995013

-0.196563954086

c4

1
2
3

0.0988554365274

-0.0118964626402
0.014544526107

-0.00475933664702
-0.0173964666211
-0.00295908591505

-0.0601770052288

c5

1
2
3

-0.293912623038

-0.00428144598008
-0.00106321963633
0.00148029868929

0.0696360270891

c6

1
2
3

-0.0268112345019

-0.00663289334734

c7

1
2
3

0.109097496421

0.0013644816227

c8

1
2
3

0.00162846756311

c9

1
2
3

-0.0214631030242

c10

1
2
3

0.0001456723382

c11

1
2
3

0.00167847752266

-0.00663289334734

0.00562060030977

0.0215297490092

0.0001618217499

-0.0161658930785

-0.0006860188944

-0.00232531970294

0.00147752067524

Tablo 5. Patlama parametreleri katsayıları tablosu [6]

139

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Patlama ve Termal Radyasyon Hesaplarının Acil Durum Planlarına Etkisi
Yapılan hesaplamalar sonucunda patlama ve yangın durumlarında açığa çıkacak basınç ve termal radyasyon olarak enerjilerin yorumlanması gerekmektedir. Bu aşamada patlama ve flaş yangınının yaratacağı basıncın insanlar,
yapılar ve ekipmanlar üzerindeki etkileri önem arz etmektedir. Patlama basıncının yapılar üzerindeki etkileri Tablo
6‘da, proses ekipmanları üzerindeki etkileri Tablo 7‘de ve insanlar üzerindeki etkileri Tablo 8‘de verilmiştir.

Atmosferüstü Basınç
(bar)

Yapısal Hasar

0,001

Rahatsız edici ses (137dB)

0,002

Basınç altındaki büyük camların nadiren kırılması

0,003

Yüksek ses, sonik patlama (143 dB)

0,007

Basınç altındaki küçük camların kırılması

0,01

Camların kırılması için basınç değeri

0,02-0,03

Yapılar için güvenli mesafe (%95 olasılıkla ciddi hasar olmaz) - Sınırlı küçük
yapısal hasarlar

0,035-0,07

Büyük ve küçük camların parçalanması, nadiren de olsa çerçevelerin hasar
görmesi

0,05

Bina yapısında küçük hasarlar

0,07

Binayı kullanılamayacak duruma getiren kısmi yıkılmalar

0,07-0,14

Çelik veya alüminyum panellerde hasar

0,09

Binanın çelik iskeletinde az miktarda bozulma

0,14

Binanın duvar ve çatılarının kısmen çökmesi

0,14-0,02

Beton veya kil duvarlar yıkılır (betonarme değil)

0,15

Ciddi yapısal hasar alt sınırı

0,17

Binanın tuğla yapısı %50 oranında yıkılır

0,2

Endüstriyel Bina içindeki ağır makineler (1400 kg) küçük hasarlara maruz
kalır, binanın çelik çerçevesi eğilir ve bağlantı noktalarından açılır

0,2-0,27

Çelik panel yapı yıkılır, yakıt depolama tankı yarılır.

0,27

Hafif endüstriyel yapılarda yırtılma

0,35

Yüksek hidrolik presler gibi yapıların bina içerisinde hafif hasarı

0,35-0,50
0,5
0,5-0,55

Binanın neredeyse yıkılması
Dolu tren vagonlarının devrilmesi
20-30 cm kalınlığındaki duvarların (betonarme olmayan) gerilerek veya eğrilerek yıkılması

0,62

Dolu yük vagonlarının hasar görmesi

0,7

Muhtemelen binanın tamamen yıkılması, ağır makine parçalarının (3200
kg) hareket etmesi ve ağır hasar görmesi, çok ağır makine parçalarının
(5500 kg) kurtulması

20

Krater sınırı

Tablo 6. Patlama Şiddetinin Yapılara Olan Etkileri [7]
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Atmosferüstü Basınç,(bar)
Ekipman

0,035 0,07 0,105 0,14 0,175 0,21 0,245 0,28 0,315 0,35 0,385 0,42 0,455 0,49 0,525 0,56 0,595 0,63 0,665 0,7

Kontrol odası (Çelik Çatı)

A

C

D

kontrol odası (Beton Çatı)

A

E

P

Soğutma Kulesi

B

Tank (Koni Çatı)

D

1,1

1,2

1,3

N

F

O

D

Enstüriman Panosu

0,82 0,96

N

K
A

U

LM

Fırın

G

Kimyasal Reaktör

A

Filtre

H

T

I

T
I

P

T

F

Regenaratör

I

Yüzer tavanlı Tank

K

V
IP

T

T
U

Kraking Reaktör

I

Boru Destekleri

P

SO

Gaz Sayacı

Q

Elektronik transformatör

H

D
I

T

I

Elektrik Motoru

H

Blower

Q
T
PI

Basınçlı Tank (yatay)
Gaz regülatörü

V
T

R

Fraksiyon Kolonu

T
I

T

I

MQ
I

Ekstraksiyon Kolonu

V

Buhar Türbünü

I

Isı Değiştirici

I

T
M

S

Basınçlı Tank (Dikey)

I

T

Pompa

I

I

Küre Tank

V

T
I

T
V

Tablo 7. Patlama Şiddetinin Proses Ekipmanların Olan Etkileri [7]

A: Camlar ve Göstergeler Kırılır

I: Hareketli parçalar ve
Borular kırılır

Q: Ekipman koruması zarar
görür

B: 0,01-0,03 barda Havalandırma
kapağı düşer

J: Destek hasarı

R: Yapı çatlar

C: Çatı çökmesinden dolayı kontrol
paneli hasar alır

K: Askı halatları sallanır
(%50)

S: Borular kırılır

D: Çatı Hasarları

L: Elektrik hatları kesilir

T: Ekipman devrilir veya
yıkılır

E: Ekipmanlar zarar görür

M: Kontroller zarar görür

U: Askı halatları sallanır
(%90)

F: İç parçalar zarar görür

N: Duvarlar yıkılır

V: Ekipman sökülür ve
hareket eder

G: Tuğla çatlakları

O: Çerçeve çöker

H: Moloz veya Şarapnel hasarı

P: Çerçeve deforme olur.

Atmosferüstü Basınç
(bar)

İnsana Etki

0,07

Parça kaynaklı hafif yaralanmalar

0,14

Patlama sonucu fırlayan camlar ve enkaz parçaları kaynaklı yaralanmalar

0,21

Yaygın olarak ciddi yaralanmalar olur, ölümler meydana gelebilir.

0,35

Yaralanmalar olur, ölümler meydana gelir.

0,7

Çoğu insan ölür.

1,4

Ölüm oranı %100 e yaklaşır

Tablo 8. Patlama Şiddetinin İnsana Olan Etkileri [7]
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Patlama veya yangın esnasında açığa çıkan termal radyasyonunun insanlar üzerindeki etkileri Şekil 3‘te ve yapılar
üzerindeki etkileri Tablo 9‘da verilmiştir.
Termal Radyasyon [kW/
m2]
37,5

Gözlenen Etki
Proses ekipmanlarına ciddi seviyede hasar

25

Ahşabın tutuşması için gerekli minimum enerji

12,5

Plastik kaplamaların erimesi için yeterli enerji

Tablo 9. Termal radyasyonun ekipmanlar üzerindeki gözlemlenen etkileri [7]

Şekil 3. Termal radyasyonun insanlar üzerindeki etkileri

SONUÇ
Bu makalede bahsi geçen tüm hesaplama metotları kullanılarak yapılacak detaylı analizler ile ülkemizde sık sık
yaşadığımız kazalar sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi sağlanabilir. Yapılan
mühendislik hesaplamadı ile hazırlanacak acil durum planlarında müdahale stratejileri, süreleri, mesafeleri, ekipleri
ve donanımlarının doğru planlanması sağlanabilmektedir. Bu sayede sıfırıncı dakika planı adı verilen acil durum
senaryolarının zaman planlaması sağlanabilmektedir. Ayrıca bu makalede bahsi geçen tüm hesaplamalar ile elde
edilecek sonuçlar yayılım, yangın ve patlama durumları için sırasıyla Tablo 10, Tablo 11 ve Tablo 12‘de verilmiştir.

142

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

ANALİZ EDİLEN DEĞER

ANALİZ SONUÇLARININ KULLANIM TAVSİYELERİ
• Süreye bağlı döküntü miktarı,
• Döküntü süresine ve miktarına bağlı müdahale stratejisi seçimi,

Sıvı Boşalma Hızı

• Dayk kapasitelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
• Köpük kapasitesinin değerlendirilmesi,
• Su ve köpük monitörlerinin yerleri ve kapasitelerinin değerlendirilmesi,
• Drenaj kapasitesinin değerlendirilmesi.

Sonik Gaz/Buhar Boşalma
Hızı

• Süreye bağlı sızıntı miktarı,
• Sızıntının sonik/sub-sonik özelliğine göre ekipman üstü yapıların değerlendirilmesi,
• Personele etki edebilecek yaya yolu ve benzeri yapıların değerlendirilmesi,
• Dedektör konumlandırma planının oluşturulması,
• Kişisel koruyucu donanım ve müdahale ekipmanları seçimi,

Sub-sonik Gaz/Buhar Boşalma Hızı

• Müdahale ekipmanlarının konumlandırılması,
• Müdahale planındaki sürelerin değerlendirilmesi,
• Acil durum kaçış rotalarının değerlendirilmesi,
• Yanıcı gaz/buharın birikebileceği ceplerin ve ortamların tespiti.
• Süreye bağlı buharlaşma miktarı,
• Süreye bağlı alevlenir buhar bulutu hacmi,
• Köpük kapasitesinin değerlendirilmesi,
• Su ve köpük monitörlerinin yerleri ve kapasitelerinin değerlendirilmesi,
• Personele etki edebilecek yaya yolu ve benzeri yapıların değerlendirilmesi,

Buharlaşma Hızı

• Kişisel koruyucu donanım ve müdahale ekipmanları seçimi,
• Müdahale ekipmanlarının konumlandırılması,
• Müdahale planındaki sürelerin değerlendirilmesi,
• Dedektör konumlandırma planının oluşturulması,
• Acil durum kaçış rotalarının değerlendirilmesi,
• Yanıcı gaz/buharın birikebileceği ceplerin ve ortamların tespiti.

Tablo 10. Yayılım hesaplarının sonuçlarının kullanım tavsiyeleri
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ANALİZ EDİLEN DEĞER

ANALİZ SONUÇLARININ KULLANIM TAVSİYELERİ
• Kişisel koruyucu donanım ve müdahale ekipmanları seçimi,
• Personele etki edebilecek yaya yolu ve benzeri yapıların değerlendirilmesi,
• Yeni bina ve eklentilerinin konumlandırılması,
• Müdahale mesafesinin belirlenmesi,

Termal Radyasyon

• Müdahale ekipmanlarının konumlandırılması,
• Müdahale planındaki sürelerin değerlendirilmesi,
• Termal radyasyon sonucunda yardımcı kaynak kayıplarının tahmini,
• Acil durum kaçış rotalarının değerlendirilmesi,
• Domino etkisinin değerlendirilmesi.
• Kişisel koruyucu donanım ve müdahale ekipmanları seçimi,
• Personele etki edebilecek yaya yolu ve benzeri yapıların
değerlendirilmesi,
• Yeni bina ve eklentilerinin konumlandırılması,
• Müdahale mesafesinin belirlenmesi,

Alev ve Duman Enerjisi

• Müdahale ekipmanlarının konumlandırılması,
• Müdahale planındaki sürelerin değerlendirilmesi,
• Alev üstünde bulunan boru köprüsü, yaya köprüsü veya ekipmanların
değerlendirilmesi,
• Bina tavanlarının dayanımının değerlendirilmesi,
• Acil durum kaçış rotalarının değerlendirilmesi,
• Domino etkisinin değerlendirilmesi.
• Alev üstünde bulunan boru köprüsü, yaya köprüsü veya ekipmanların
değerlendirilmesi,
• Bina tavanlarının dayanımının değerlendirilmesi,

Alev Yüksekliği

• Acil durum kaçış rotalarının değerlendirilmesi,
• Rüzgâra bağlı değişkenliklerin değerlendirilmesi,
• Domino etkisinin değerlendirilmesi.
• Kişisel koruyucu donanım ve müdahale ekipmanları seçimi,
• Müdahale mesafesinin belirlenmesi,

Yanma Hızı

• Müdahale ekipmanlarının konumlandırılması,
• Müdahale planındaki sürelerin değerlendirilmesi,
• Domino etkisinin değerlendirilmesi.

Tablo 11. Yangın hesaplarının sonuçlarının kullanım tavsiyeleri
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ANALİZ EDİLEN DEĞER

ANALİZ SONUÇLARININ KULLANIM TAVSİYELERİ
• Kişisel koruyucu donanım ve müdahale ekipmanları seçimi,
• Personele etki edebilecek yaya yolu ve benzeri yapıların değerlendirilmesi,
• Yeni bina ve eklentilerinin konumlandırılması,
• Müdahale mesafesinin belirlenmesi,

Patlama Atmosferüstü Basıncı

• Müdahale ekipmanlarının konumlandırılması,
• Basınç tahliye ve koruma sistemlerinin tasarımının değerlendirilmesi,
• Patlama sonucunda yardımcı kaynak kayıplarının tahmini,
• Acil durum kaçış rotalarının değerlendirilmesi,
• Domino etkisinin değerlendirilmesi.
• Patlama sonucunda oluşan basınç dalgasının itiş gücü,
• Personele etki edebilecek yaya yolu ve benzeri yapıların değerlendirilmesi,

Patlama İmpalsı

• Basınç tahliye ve koruma sistemlerinin tasarımının değerlendirilmesi,
• Yeni bina ve eklentilerinin konumlandırılması,
• Acil durum kaçış rotalarının değerlendirilmesi,
• Domino etkisinin değerlendirilmesi.
• Patlama sonucunda oluşan basınç dalgasının belirli hedeflere erişimi
sonrasında tekrar atmosferik basınca dönüş süresi,
• Personele etki edebilecek yaya yolu ve benzeri yapıların
değerlendirilmesi,

Patlama Kalma Süresi

• Basınç tahliye ve koruma sistemlerinin tasarımının değerlendirilmesi,
• Yeni bina ve eklentilerinin konumlandırılması,
• Acil durum kaçış rotalarının değerlendirilmesi,
• Domino etkisinin değerlendirilmesi.
• Patlama sonucunda oluşan basınç dalgasının belirli hedeflere varış
süresi,
• Personele etki edebilecek yaya yolu ve benzeri yapıların
değerlendirilmesi,

Patlama Varış Süresi

• Basınç tahliye ve koruma sistemlerinin tasarımının değerlendirilmesi,
• Yeni bina ve eklentilerinin konumlandırılması,
• Acil durum kaçış rotalarının değerlendirilmesi,
• Domino etkisinin değerlendirilmesi.

Tablo 12. Patlama hesaplarının sonuçlarının kullanım tavsiyeleri

Ülkemizde yönetmelik gereklilikleri ve bilinçli işletmecilerin girişimleri ile alınan güvenlik önlemleri ve teknolojik
yatırımlara rağmen tüm dünyada olduğu gibi yangın ve patlamalara neden olan kazalar meydana gelmektedir.
Meydana gelen bu kazalar çoğunlukla can ve mal kaybı ile sonuçlanmaktadır. Ülkemizde yaşanan yangınların ve
patlamaların kök nedenleri ve yapılan müdahaleler esnasındaki kritik faaliyetlerin belirlenebilmesi ve dersler edinilerek tüm sanayi için uygulama tecrübelerinin resmi kaynaklar aracılığıyla paylaşılması önem arz etmektedir.
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YANGIN RİSK YÖNETİMİNDE BAKIM VE KONTROLLERİN ÖNEMİ

ÖZLEM EMGEN
RON DE BRUIJN
TOM DE NOOIJ
DAVE HAZEL

ÖZET
Yangın riskini yönetmek, yangın çıkmasını önlemeye yönelik tedbirlerin alınması, doğru ve yeterli aktif ve pasif
koruma sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması, eğitimli ve bilinçli personel istihdam edilmesiyle başlar. Bu
amaçla alanlarda ne gibi yangın tehlikeleri bulunduğu, bu tehlikelerin nasıl riske dönüşebileceği ve bu konular üzerine
geliştirilen yangın senaryoları göz önüne alınarak çıkabilecek yangınlara hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamak için
tesislerde bulunan doğru yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri ve bunların devreye alma testlerinin tam
yapılması çok önemlidir. Bu ilk testleri takiben yerel mevzuat ve uluslararası standartlar takip edilerek hazırlanmış
prosedürler izlenerek, yetkin ve eğitimli personelle zamanında yapılacak periyodik kontroller, testler ve bakımlarla
bu sistemlerin hazır tutuluyor olması, yangını zamanında fark ederek doğru müdahaleyle yangının etkilerini kontrol
altında tutmak için kritiktir. Sürdürülebilir bir yangın risk yönetimi için yapılan tüm bu çalışmaların kayıtları düzenli
tutularak kurumsal hafızada yer alması sağlanmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Bakım, Kontrol, Talimat, Zamanlama, Yangın, Risk

IMPORTANCE OF MAINTENANCE AND CONTROL IN FIRE RISK
MANAGEMENT
ABSTRACT
Fire risk management starts with taking precautions to prevent fires, designing and implementing correct and
adequate active and passive protection systems, and employing trained and conscious staff. It is important to
perform correct initial tests of the right fire detection, alarm and extinguishing systems, which are installed with
the aim of fast and efficient response to fires, considering the fire scenarios developed based on presence of fire
hazards in the areas and how these hazards can turn into risk. Following these initial tests, it is critical to keep
these systems ready for operation with timely periodic controls, tests and maintenance with competent and trained
personnel by following the procedures prepared based on the local legislation and international standards and keep
the fire effects under control by realizing the fire in a timely manner. The records of all of these studies performed
to have a sustainable fire risk management shall be kept properly in order to have them in corporate memory.
Key Words: Maintenance, Control, Procedures, Period, Fire, Risk

GİRİŞ
En basit ifadesiyle zarara yol açan, dost olmayan ve kontrolsüz yanma olarak tanımlanan yangın ve yangın sonucu
yaşanan olaylar medyada sürekli yerini almaktadır. Yaşanan yangınlar, maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır.
Geçen yıl televizyonda kaç tane otel, fabrika, atölye, depo, ev, alışveriş merkezi, vb. yangınlarını seyrettiniz? Kaç
tanesiyle ilgili haberleri gazetelerde okudunuz? Şöyle bir hafızalarınızı zorlayınız. Sayı hiçte hafife alınacak gibi
değil, öyle değil mi? Belki de pek çoğu ile ilgili buralarda olay öncesinde ve yangın sırasında yapılabileceklerle nasıl
kayıpların önlenebileceği ile ilgili düşündünüz. Kimisi çok şükür can kayıpsız sadece maddi hasarla atlatıldı. Kimisi
maalesef can kayıplarına da yol açtı. Bütün bunlar bizlere alınacak uygun ve yeterli tedbirlerle yangınların çıkmasının
engellenmesinin ve çıktığında etkin ve hızlı şekilde müdahale edilmesinin önemini tekrar göstermektedir.
Dolayısıyla ilk etapta yangının ‘hiç’ çıkmaması için çalışırken, çıktığında ise yangınla mücadele edebilmek için hazır
olmamız gerekmektedir. Peki yangınla mücadele için nasıl hazır olacağız?
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YANGINLA MÜCADELE
Yangınla mücadele nereden başlar sorusuna yanıt arayarak başlayalım isterseniz. Yangınla doğru mücadele yangının
çıkmaması için emek, zaman ve bütçe harcamakla başlar. Bunu nasıl mı başaracağız? Hiç de zor değil aslında!
Çalıştığımız sektörü, binayı, makinaları, kimyasalları, insanları, vb. çok iyi tanıyacağız, bunlarla ilgili değerlendirmeler
yapacağız. Bir nevi kendimizin ve çevremizin fotoğrafını çekeceğiz, risklerimizi belirleyeceğiz. Sonrasında ise işlerin
ters gitmesine engel olmak için ne gibi tedbirler almamız gerekli, onları incelemeli; bunlar üzerine çalışmalıyız. Yani
yangını da kapsayan bir risk yönetimi yapmaya başlamamız gerekir.
Yangın niye çıkar? Tabiat olaylarını bir yana bırakırsak durup dururken yangın çıkmaz. Doğru bina inşaları, doğru
sistemlerin kurulumu, doğru malzeme seçimi, çalışma talimat ve prosedürlerine uyum, planlı ve doğru test, bakım
ve kontroller, depolama, temizlik ve düzene gösterilen özen, eğitimli ve bilinçli personel istihdamı gibi hususlarla
kendimize en iyi savunma hattını kurmaya başlayabiliriz.
Yeni bir yatırımsak, bilinçli bir yatırımcıysak ve doğru ekibimiz varsa; işimiz biraz daha kolay. İlk baştan doğru ve
yeterli özellikte binaları inşa edebilir, satın alabilir ya da kiralayabiliriz. Mevcut yatırımlarda ise bu iş biraz daha
zorlaşmakta, daha detaylı ve hassas çalışmaları gerektirmekte, hatta bazen yatırımın taşınması kararını bile
gerektirebilmektedir.
Sağlam bir alt yapı (bina, makina, teçhizat, ekipman, sistemler, vb.) oluşturup yangının çıkmaması için gerekli tedbirleri
aldıktan sonra ‘işyerimizde, tesisimizde, makinalarımızda, depolarımızda hangi senaryolarda yangınlar çıkabilir’
konusu üzerinde çalışmamız gerekir. Olabilecek olaylar, bu olayların nedenleri ve olayların olası (bir olay birden fazla
sonuca neden olabilir. Birden fazla olayın aynı anda olması da farklı sonuçlara neden olabilir.) sonuçları üzerine detaylı
çalışmalar her zaman faydalıdır (kendimizi tanımak için çekilen fotoğrafın önemi tekrar masamıza gelmiş oluyor).
Yangına doğru ve etkin müdahale doğru ve zamanında algılama ile başlar. Dolayısıyla içerideki gaz, toz, sıcaklık, alev
gibi hususları değerlendirerek algılama sistemimizi kurmamız lazım. Aksi halde olan nedir? Gelen yanlış alarmlardan
bıkıp usanan personelin algılama sistemini devre dışı bırakması, zamanında yangını fark edemememizdir.
Burada kilit unsurlardan birisi yasal mevzuatla uyum zorunludur. Ancak, riskimizi gerçekten yönetmek için
alabileceğimiz diğer tedbirler içinde uluslararası iyi uygulamalara bakmamız tam koruma sağlamak için gereklidir.
Örneğin; sprinkler sistemlerinin kurulumu. İlk referansımız: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
olacaktır. Yönetmeliğin 7. Kısmına giderek yağmurlama sistemlerini bulmanız gerekecektir. Bu kısmı inceledikten
sonra yapı yüksekliğiniz 30,50 m altı ise ne yapmalısınız? Çoğunlukla tam koruma sağlamak için uluslararası
standartlara bakmanız lazım. Bu noktada işler daha karışmaya başlıyor. Herkesin yangın güvenliği uzmanı olduğu
bir piyasada doğru proje şirketini, doğru yangın güvenliği uzmanını bulmak! Doğru şirketle çalışıp doğru sistemi
tasarlattığınızda bile uygulama yapılırken projelendirilen sistemin gerçekten uygulanıp uygulanmadığının kontrolü
çoğu zaman yapılmadığı ve yangın sistemleri genelde en sona bırakıldığı için tamamen farklı sistemler hayata
geçebiliyor. Hele ki bu sistemlerin ilk devreye alma testlerine yeterince önem verilmiyor olması, olası eksikliklerin
sistemi kabul etmeden önce fark edilerek düzeltilme fırsatını da kaçırmamıza neden olabiliyor.
Yangınla mücadele sistemlerine gerçekten ihtiyaç duyduğumuz an ne zamandır? Evet, yangın anı! Yani işin şakasının
olmadığı, olanların geri döşünün olmadığı ve ‘keşke’lerin fayda etmediği zaman. Bu noktada iyi tasarlanmış,
uygulanmış ve çalışır durumda bir yangın algılama, alarm ve söndürme sisteminin varlığı, ortaya çıkan hasarın
etkilerini en azda tutmak için gereklidir. Tüm tesisin ve çalışanların güvenliği bu sistemlerin doğru çalışmasına
bağlıdır. Dolayısıyla bu sistemlerin çalışmaya hazır olduklarını test etmek için doğru zaman yangın anı değildir.
Sürekli, planlı ve bilinçli şekilde yapılacak test, bakım ve kontroller bu iş için kilittir.

BAKIM VE KONTROLLER

Almış olduğumuz yapısal tedbirlerin (ve tabi ki üretim ve hizmetin gerektirdiği diğer tedbirlerin) yanında yangın
çıktığında tesisimiz için oluşturduğumuz yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri ise savunma hattımızı
kuvvetlendirmek, olası yangınlarla mücadeleye hazır olmak için önemlidir. Bu sefer insan faktörü işin içine girecektir.
Doğru tasarlanmış, doğru uygulanmış ve doğru devreye alınmış sistemleri, çalışır ve hala içerideki yangın yükü
ile uyumlu durumda tutmak çalışanların görevidir. Tesisimizin değişen şartlarıyla yangın sisteminin uygunluğunu
bu çalışma kapsamında ele almayıp sadece yangın güvenliği ile ilgili sistemlerin sürekliliği üzerine odaklanıyor
olacağız. Bu işin anahtarı da
• Eğitimli ve bilinçli personel
• Oluşturulmuş doğru bakım, test ve kontrol programları
• Dokümantasyon ve kayıt yönetim sistemi
• Denetim’dir.
İşe başlarken unutulmaması gereken tüm ekipman, teçhizat ve makinalarda olduğu gibi yangın güvenliği sisteminin
parçaları da en ideal koşullar altında bile zamanla yıpranır ve (bilinçli ve bilinçsiz şekilde) hasara uğrayabilir.
Eğitimli ve bilinçli personelle neyi kastettiğimizden başlayalım. Çalışanlar sistemsel anlamda iki adımda kritiktir.
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İlki sistemin gerektirdiği bakım, onarım, test ve kontrollerin gerekliliklerini (yangın dolapları ve/veya hidrantlarını
açarak bahçe sulamanın, yol yıkamanın yangın sistemini test etmek olmadığını ve yangın pompasına bağlı
sistemlerin sulama, yıkama gibi amaçlarla kullanılmamaları gerektiğini bilmeleri gibi) ve önemini kavrayabilip
gerekli programları oluşturması sürecini yürütmeleridir. Hangi sistem, niye, ne sıklıkla, nasıl ve kim tarafından test
ve kontrollere tabi tutulmalı, bakım ve onarımlar nasıl yapılmalı ile ilgili prosedürleri oluşturmasında rol almalıdır.
İkinci nedense bunların uygulamasını takip etmeleri ve dışarıdan destek alınacak hizmetleri koordine etmeleri
gerekliliğidir. Yani sistemin ‘olması gerektiği’ gibi her zaman çalışır durumda olmasını sağlamalıdırlar. Sistemlerde
bakım ve onarım varken ‘iş izin sistemi’, ‘değişimin yönetimi sistemi’ ve ‘sistemlerin devre dışı olması sistemi’ gibi
prosedürleri hayata geçirerek tesisin güvenliğini sağlamanın önemine hakim olmalıdırlar. Bunun içinde tesisi ve
sistemleri çok iyi tanımaları lazımdır. Otomatik sistemlerle sistemi, insan hatasından bağımsız hale getirmeye
çalışsak da sistemsel bir hata durumunda otomatik olarak devreye girmeyen bu kritik sistemleri devreye manuel
olarak alacak yine insandır. Çalışanlar sistemlerle ilgili eğitimlerden geçmeli ve hatırlatma eğitimleriyle bilgileri
canlı tutulmalıdır. Bilgilerini canlı tutmak için güncel dokümanları olmalıdır. Neyi, niçin yapmaları gerektiğini ve
yaptıklarını bilmelidirler. Tesiste sprinkler sistemin olmasının, sistem çalışır durumda olmadığı sürece yangın
güvenliği adına bir şey ifade etmediğinin bilincinde olmalıdırlar. Doğru personele sahipsek oluşturulmuş programları
sağlıklı işletme fırsatına sahip olabiliriz. Yangın sistemlerinin çoğunun elektriksel ve mekanik sistemleri birlikte
içermesi bu hususun önemini tekrar hatırlatmaktadır.
Yangın algılıma, alarm ve söndürme sistemlerinin bakım, kontrol ve testleri için hangi kaynaklardan yararlanmalıyız?
Ne yaparsak yapalım ilk amaç yasaların gerektirdiklerini yerine getirmek. Bu nedenle ilk kaynağımız yine Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik olacaktır. Yönetmeliği incelediğimiz zaman, yangın algılama ve alarm
sistemlerine yönelik periyodik testler, bakım ve kontrol ile ilgili bilgileri Kısım 5 - Bölüm 5 ve Yangın Söndürme
sistemlerine yönelik periyodik testler, bakım ve kontrol ile ilgili bilgileri Kısım 7 - Bölüm 5’in altında görüyoruz. Bu
maddelerde ‘ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulmalıdır’
ifadesi karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış yangınla ilgili
standartlara dönüp uygulanabilir standartları ve gerekliliklerini bulmamız gerekecektir.
Sahip olduğumuz tüm yangın güvenliği sistemleri (algılama, alarm, sulu-gazlı-köpüklü, seyyar yangın söndürücüler,
vb.) için mevzuat ve bunların atıfta bulunduğu standart gerekliliklerini bir yana not ettikten sonra üretici firma
(ekipman sağlayıcı) kılavuzlarına ve önerilerine bakarak (ki bunlar çoğu zaman uluslararası standartların şartlarını
da takip ederek oluşturulur) yapılması gereken periyodik testler, bakım ve kontrollerin kapsamları, metotları ve
aralıklarının tespit edilmesi gerekecektir.
Bu husustaki bir diğer kaynağımız ise uluslararası standartlar olacaktır. İster EN normları, ister NFPA standartları, ister
FM kılavuzları, ister farklı standartlar ve iyi uygulama kılavuzları olsun hangisini takip edeceğimize karar vererek bu
kaynağın belirttiği hususları çalışmamıza referans almalıyız. Uluslararası standartlarla ilgili unutmamamız gereken
bir hususta bunların düzenli olarak ihtiyaçlar doğrultusunda güncellendiğidir. Bunlardaki güncellemeleri izleyerek
bizlerinde kendi sistemlerimizdeki gerekli değişiklikleri yapmamız ve test, bakım ve kontrol programlarımızı güncel
tutmamız, ihtiyaçlarımızı karşılayan bir yangın güvenliği sistem için zorunludur.
Bu noktada bir husus daha ön plana çıkmaktadır. Şirketimiz çok uluslu bir firmaysa, şirket dahilindeki yangın güvenliği
kurallarını da takip etmemiz gerekecektir ki bunlar çoğunlukla zaten uluslararası standartları takip edecektir.
Ayrıca sigorta şirketinin de yangın algılama, alarm ve söndürme sistemlerine yönelik bizlerden isteyebileceği
çalışmaları değerlendirmelerimize katmamız gerekecektir.
Tüm bu hususları değerlendirerek firmamız için bir periyodik test, kontrol ve bakım programı oluşturmamız gereklidir.
Hayata geçireceğimiz bu programlarla sistemlerimizi, olmasını hiç temenni etmediğimiz kötü güne hazırlıklı tutma
fırsatımız olacaktır. Bu periyodik test, kontrol ve bakım programları 5 aşamadan oluşmalıdır:
•

İnceleme: Sistemlerin görsel olarak incelenerek iyi durumda olup olmadıklarının kontrol edilmesi

•

Test ve Kontrol: Sistemlerin kısmen (parça parça) veya bütünün fiziksel olarak çalıştırılması

•

Bakım: Sistemlerin çalışır durumda tutulması için yapılan tamir ve onarımlar

•

Kayıt ve Dokümantasyon Kontrolü: yapılan çalışmaların kayıtlarının tutulması ve dokümantasyonun güncel
tutulması

•

Denetim: Yapılan çalışmaların iç ve dış denetimlerle yeterlilikleri için kontrol edilmesi ve sistemlerin
iyileştirilmesi

Aşamaların ilki çok basit ama bir o kadarda önemlidir. Sürekli ve düzenli olarak yapılan inceleme, periyodik test ve
kontrol zamanı gelmeden önce (ya da böyle bir test ve kontrole tabi olmayan yangın güvenliği sistemi parçalarında)
görsel olarak fark edilen bir soruna, erken müdahale fırsatına sahip olmamamıza yardımcı olur. Örneğin; bu
incelemeler, yanlışlıkla kapatılmış bir vananın varlığını, erişim engellendiği bir yangın dolabını, sistemdeki basınç
düşmesini (otomatik alarm sistemi yoksa daha da önemli), boyanmış bir sprinkler kafasını, paslanmış boruları,
zarar görmüş bir yangın dolabını (başarılı bir risk yönetimi sistemimiz varsa yangın dolabına gelen zararın zaten
çalışanlarca rapor edilmesi gereklidir), vb. fark etmemize (kök neden analizi çalışmasının yapılarak bu yanlışlığın
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nasıl ve niçin yapıldığının tespit edilerek tekrarının engellenmesi ve sistemlerde çıkartılan derslerle güncelleme
yapılması da çok önemlidir) fırsat tanır. Bu da bizi tekrar personel konusunun önemine getirecektir: Sadece bakan
değil gören, görmek için bakan personelin bizlere sağladığı faydaya. Her zaman için tecrübeli ama işini hala severek
yapan çalışan şirketler için kazançtır. Bunların bilgi ve tecrübelerini iyi eğitim programlarıyla birleştirebildiğimiz
noktada şirketimize maksimum faydayı sağlayabiliriz.
Belirlenmiş test, kontrol ve bakımları kimin yapacağı bundan sonrası için karar verilmesi gereken bir husustur. Bu
faaliyetleri tesislerin kendi çalışanları yürütebileceği gibi bu işi sistemi tasarlayan, uygulayan (ki ürün sağlayıcı veya
hizmet sunan firma kimi zaman garanti durumları dolayısıyla belli süreliğine elimizdeki tek alternatiftir) veya asli
işi test, kontrol ve bakım yapmak olan firmalara anlaşmalarla devredebiliriz. Kendi personelimizin yetkinliği kadar
yüklenicilerin de personel kalitesi çok önemlidir. Elimizdeki tüm seçeneklerin birbirine göre avantaj ve dezavantajları
vardır. Dış firmaların temel işi bu olduğu için konulara daha hakimdirler. Bizim tesisimizi tanımamaları ve asli işlerinin
sadece testi ve kontrolü tamamlamak olması nedeniyle yapılan hizmeti özelleştirememeleri sorun yaratabilmektedir.
Bu firmaların personel değişim oranları ve personel yetkinliğini korumaları bazen sorun olabilmektedir. Bizim
personelimizin yapıyor olmasıysa, onların sistemleri daha yakından tanımalarına ve olası bir ters durumda sisteme
daha hızlı ve rahat müdahale etme fırsatını yaratmaktadır. Tüm bunları masanın üzerine koyup kendimiz için en
avantajı olan yöntemi yani sistemimize en fazla katma değeri sağlayacak olana (belki de birden fazla seçeneğin
birleşimine) kadar vermeliyiz.
Test, kontrol ve bakım programlarını kendi personelimizle yürütmeye karar verdiğimizde pompa testi gibi hususların
gerektirdiği özel ekipmanları, detektörleri test etmek için gerekli aparatları da tesisimizde hazır ve çalışır durumda
bulundurmamız gereklidir. Tesisimizin güvenliği için bu kadar kritik bir işi yükleniciye vermeye karar verdiğimizde
yaptığımız anlaşmalar bizler için önemlidir. Anlaşma şartları bu yüklenicilerden ne beklediğimiz, ne istediğimiz ve
ne zaman istediğimiz gibi konularda net ve açık olmalıdır.
Evet, işin en önemli kısmına geldik. Süreci kimin yürüteceğine karar verdikten sonra periyodik testin, kontrol ve
bakımları nasıl ve ne zaman yapmalıyız sorusuna biraz daha kapsamlı cevap arayacağız. Burada unutmamamız
gereken bir hususta yapacağımız tüm çalışmalar, sistemin hala riskimize uygun olup olmadığını kontrol etmekten
ziyade, sistemin tasarlandığı gibi hizmet verip vermediğidir. Bu yazının kapsamı dışında olsa da bahsi geçen
kontrolün sistem(ler) daha önce kontrol edilmediyse ve/veya tesisimizde değişiklik(ler) olması durumunda kritik
önem arz etmekte olduğu; periyodik olarak yapılması gereken çalışmalardan farklılık arz ettiğini yine de not edelim.
Yaptığımız test, kontrol ve onarımları tam olarak yapabilmek için işin ilk başında bir ekipman, teçhizat ve makina
listesinin çıkartılması gerektiğini de hatırlatalım. Hazırlayacağımız bu liste aslında hangi işleri kendi ekibimizle
yapabileceğimizi hangileri için dışarıdan destek almamız gerektiği konusu için vazgeçilmezdir. Doğru senaryolar
belirlenerek oluşturulmuş yangın sistemlerinin zaten halihazırda şirketin dosyalarında ve sistemlerinde bu bilgileri
olacaktır.
Sürelerle ilgili soruya aslında daha önce kısmen yanıt verdik. Her bir sistem (algılama sistemleri, seyyar yangın
söndürücüler, pompalar, vanalar, göstergeler, alarmlar, sprinkler sistemleri, hortumlar, gazlı sistemler, köpüklü
sistemler gibi) için mevzuat ve ilgili yerel ve takip etmek istediğimiz uluslararası standartların öngördüğü aralıklarda
yapacağız. Ek olarak sigorta firmamızın talepleri varsa makul olanlarını değerlendirmeye alıyor olacağız. Sistemleri
günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve/veya yıllık olarak test ve kontrol edip bakımlarını yapıyor olacağız. Hatta
3, 5 ve 10 yıllık test, kontrol ve bakımları planlayacağız. Bunu yapabilmek için de hangi aralıkta hangi sisteme
nasıl bir yöntem uygulanacak belirlememiz gereklidir. Buna yönelik tablolar ve programlar kullanmamız mutlaka
işleri kolaylaştıracaktır. Bu amaçla mevcutta kullandığımız bakım programları, şirketimizin çalışma kültürü kilit
rol oynayacaktır. Çalışanların aşına olduğu, kullanabilecekleri bir sistem olması sistemin yaşaması için yararlıdır.
Ekipman, teçhizat ve makinalara uygulanan bar kod sistemlerinin bu programlarla birleştirilmesi ise yapılan test,
kontrol ve bakımların izlenmesini daha kolaylaştıracaktır.
Uluslararası standartları takip etmek istediğimizde seçtiğimiz standart NFPA standartlarıysa temelde bakmamız
gereken iki standartla (söz konusu olan sistemlerin tiplerine bağlı olarak pek çok ilgili diğer NFPA standardının
yanında) karşılaşıyor olacağız: NFPA 25 (Su Bazlı Yangın Koruma Sistemlerinin Denetimi, Testi ve Bakımı - (en
yaygın olarak sulu sistemlerin kullanılması nedeniyle) ve NFPA 72 (Alarm ve Sinyal Sistemleri). Bu standartların
detaylarına NFPA’nın web sitesinden erişim imkanı biraz zaman ayırırsanız ve İngilizce biliyorsanız çok kolay. Bunlar
ve benzer diğer standartların ön gördüğü sürelere ve yapılması gerekenlere bunlar yaşayan dokümanlar olduğu ve
çoğu zaman süreleri ve yöntemleri sadece önerdikleri için bu metinde yer verilmemiştir. Bunlara internet ortamından
rahatlıkla erişim imkanı (resmi siteler olmasına dikkat ederek) mevcuttur. Ayrıca bu sürelerin belirlenmesinde
bulunduğumuz coğrafya ve iklim koşulları (toz, sıcaklık, donma, vb.) rol oynayacaktır. Bütün bunlarda yapılan
çalışmaların tesislere özel olmasının (bahsettiğimiz kendimizi tanımak için fotoğraf çekiminin) önemini bizlere bir
kere daha hatırlatmaktadır. Uluslararası standartları temel alırken yangın güvenliği sistemlerinin bu standartların
şartlarını takip ederek tasarlanmış olması tabi ki bizler için büyük kolaylık sağlayacaktır.
Yapılacak test, kontrol ve bakımlar zamanla ve süreç altındaki söz konusu ekipman, teçhizat vb. ile birlikte farklılık
gösterecektir. Kimi sistemlerde kalibrasyon yapmamız gerekirken, kimi sistemlerde dreyn, basınç, duman, vb. testleri
yapmamız gerekecektir. Kimi sistemlerin manometresini kontrol ederken kiminin sadece emniyet pimi var mı diye
bakıyor olacağız. Vanalar açık durumda kilitlenmiş mi diye belki birebir kontrol edeceğiz. Yangın suyu tankımızı
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boşaltarak içini kontrol ederek temizleyeceğiz (ki bu durum tesiste ekstra yangın tedbirleri alınması gerekliliğini
de beraberinde getirmektedir). Köpüklü sistemleri test ederken çevrede yaratacağımız kirliliği de düşünerek biraz
zorlanacağız. Bunları doğru hayata geçirebilmek içinde sistemimizi ve sistemlerin gerekliliklerini çok iyi tanıyor
olmamız gereklidir.
Sistemlerde test, kontrol ve bakım yaparken komşu tesis ve işletmelerle ortak kullandığımız sistemler olabileceğini,
bu sistemler bizim için ne kadar önemliyse, sistemlerin varlığının ve çalışır durumda olmasının onlar içinde
önemli olduğunu unutmamız gerekecektir. Burada iletişim anahtar olacaktır. Yapacağımız test, kontrol, bakım ve
onarımlarla ilgili planlamalarımızla ilgili olarak birbirimizle iletişim halinde olmak birbirimiz için sorun yaratmamıza
engel olacaktır. Ayrıca, testler sırasında çalacak alarmlarla (sprinkler sistemi veya algılama sisteminin testleri,
vb. sırasında çalması gereken ve çalabilecek alarmları ve çıkartacağı sesi bir düşünün) kimseyi (organize sanayi
yönetimini ve tabi ki itfaiyesini, komşu işletmelerin çalışanlarını, hatta konuma ve sektöre bağlı olarak basını) yanlış
yere alarma geçirmemize de mani olacaktır.
Yine kritik önem arz eden bir hususa geldik. Test ve kontrolleri yaparken tüm çalışmaları yapmamızın nedeni
olan olası eksiklik, sorun ve arızaları tespit ediyor olacağız. Yani yapılan çalışmaların sonucunda çıkan raporları
değerlendirip bir an evvel aksiyon planlaması yapmamız gereklidir. Hızlı ve doğru aksiyonlar planlanıp eksiklik,
sorunlar ve arızalar giderilmezse, yaptığımız çalışmaların bir anlamı kalmamış olur. Burada önemli bir konuda
gündemimize gelmiş oluyor: yangın güvenliği sistemlerimizin gerektirdiği yedek parçaların ve malzemelerin
teminine (yani konu yine kendimizin fotoğrafını çekmeye gelmiş oldu). Sistemimizi, gerektirdiği yedek parçaları ve
malzemeleri tanımak, bunların tedarik sürelerini ve piyasadaki mevcudiyetlerini bilmek hangi yedek parçayı kendi
stoklarımızda tutmak istediğimize, hangisi için uzun süreli temin anlaşması yapmak istediğimize ve hangilerini de
direk piyasadan alabileceğimize karar vermemize yardımcı olacaktır.
Yaşayan ve katma değer sağlayan bir yönetim sisteminin temel şartlarından biri olan yazdığını yap, yaptığını yaz
prensibi bakım, test ve kontrol yapılandırması içinde geçerlidir. Yaptığımız çalışmaları hangi metotları izleyerek
ve nasıl yapacağımızı (neden bu metodu seçtiğimiz de dahil), bu metotların şartlarını da içeren prosedürler,
talimat, form, vb. dokümanları oluşturmamız ve şirketimizin doküman kontrolü sistemi altında ele almamız
gereklidir. Kullanacağımız formlar, tablolar, şekiller ve yaptığımız çalışmalarda nasıl bir kayıt yöntemi izleyerek
kayıt tutacağımız, çalışmanın ilk başında tanımlanmış olmalıdır. Yangın güvenliği ile ilgili yaptığımız her çalışmanın
kaydının olması gereklidir. Bu kayıtlar, hem sistemlerin izlenebilirliği hem de yaptıklarımızı tercihen gerçekleştirilen
resmi ve/veya bağımsız denetim ama yaşanması halinde yangını takiben hasar sürecinde ispat etmek için
önemli ve gereklidir. Pompa performans testi gibi sonuçların bir önceki test sonuçlarıyla karşılaştırılması gereken
çalışmalarda ise kayıtlar zaten olmazsa olmazdır. Test, kontrol ve bakım sistemini kurarken hangi kaydın kaç yıl
süreyle saklanacağına da karar verilmelidir.
Denetimler, sistemlerin yaşaması ve sürekli iyileştirilmesi için vazgeçilmezdir. İster çalışmaları tamamen biz
yapalım, ister dışarıdan destekle yapalım; yapılan her türlü çalışmanın incelenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir.
Yapacağımız iç denetimlerle sistemimiz gözden geçirip iyileştirirken yaptıracağımız bağımsız dış denetimlerle
işletme körlüğünün önüne geçebilme şansına sahip olacağız. Hangi konularda iyiyiz, hangi konularda iyileştirmeye
açık hususlarımız var zamanında tespit ederek ve daha da önemlisi bu iyileştirmeleri hayata geçirerek kendimize
tam koruma sağlamak zorundayız. Denetim bulgularıyla ilgili yapılması gereken aksiyonları sistemimize en kısa
sürede entegre etmeli, dokümanlarımızı güncellemeliyiz. Sonuçta yangın güvenliği algılama, alarm ve söndürme
sistemlere umarız hiç ihtiyaç duymayacağız ama ihtiyaç duyma ihtimalimiz her zaman var. İşte tüm bu yaptıklarımız
yangın algılama, alarm ve söndürme sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzda onların beklenen şekilde faaliyet
göstermesi içindir.
Yapılan tüm bu çalışmaların şirketlerin yangın güvenliği ve iş sürekliliğine sağladıkları faydalar aynı zamanda
şirketlerin sigortacılarında firmalara karşı bir güven unsuru oluşmasına yardımcı olmaktadır.
Dolayısıyla yaptığımız tüm çalışmaların amacının, sistemlerdeki uygunsuz bir durumu ve/veya yetersizliği, onlara
ihtiyaç duyduğumuz yangın anından önce tespit ederek düzeltmek olduğunu unutmamalıyız.

SONUÇ
Riskimizi ne kadar yönetmeye çalışsak da malesef yangınla karşılaşıyoruz, karşılaşmaya devam edeceğiz. Aktif ve
pasif yangın koruma tedbirleri bu noktada en büyük yardımcımızdır. Yangın güvenliğinin sağlanması bir ekip işidir.
Fiziksel olarak doğru olarak kurulmuş olan sistemlerle birlikte bilinçli ve eğitimli personel istihdam edilmesi şarttır.
Bu personel hem yangınla mücadelede görev alacak hem de sistemlerin test, bakım ve kontrollerini yaparak ve/veya
yapılmasına destek olarak, izleyerek ve kontrol ederek; olası olaylara müdahale için hazır halde bulunduracaktır.
Hazırlanmış olan test, bakım ve kontrol prosedürleri, sistem test planları ve bu planlara yönelik yürütülen çalışmalar
yangınla mücadele etmemiz gerektiğinde sistemimizin gerçekten var olmasını, can ve mal güvenliğinin korunmasını
sağlayacaktır.
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YANGIN RİSK DENETİMLERİ

GAMZE SAYGILI

ÖZET
Yangın Risk Mühendisliği çalışma alanı yangınlar başlamadan başlar, olası yangınların söndürülmeleri ile
tekrarlamamaları için gerekli tedbirlerin alınmasına kadar uzanır. Yaşanan yangınların hepsi gerekli düzenlemelerin
yapılması için birer ders niteliğindedir. Uygun müdahale yapılmadığı takdirde bu derslerin geri dönüşü olmayan
acı sonuçları olabilmektedir. Her durumda yangınların ne sebeple olabilecekleri önceden değerlendirilmeli ve bu
doğrultuda hareket edilmelidir. Yangın risk mühendisliğinin en hassas çalışmaları bu etapta başlar. Söz konusu riskler
tespit edilmeli, ortadan kaldırılmalı ya da minimize edilmelidir. Bu konuda yapılacak en etkili çalışmalar varsayımlardan
öte sahada yapılacak gözlem ve kontrollerle gerçekleştirilir. İşletmelerin sahalarında gerçekleştirilecek kontrollerde
riskli çalışma postaları, riskli maddeler, mevcut yangın güvenlik sistemlerinin kullanılabilirliği değerlendirilir. Yapılan
gözlemler sonucunda yapılacak iyileştirmeler ve bu iyileştirmelerin yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar başlatılır.
Gözlemler sistematik olarak gerçekleştirildiğinde periyodik denetimlere dönüşür. Yangın Risk Mühendisliğinin
etkinliği bu denetimler ile pekişir. Denetimler hem riskin ortadan kaldırılması hem de bilinçlendirme için faydalıdır.
Denetimlerde yangın güvenliği: olası risklerin tespiti ile birlikte, yangınla mücadele ekipmanlarının uygunluğu, acil
çıkış sistemlerinin kullanılabilirliği gibi geniş bir konu aralığında gerçekleştirilir. Böylece işletmenin sürekli olarak
yangına karşı hazırlıklı olması sağlanır.
The responsibility of fire risk engineering starts before the occurrence of fire and covers a wide range including
taking of the necessary precautions to prevent reoccurrence of fire. Every fire is a lecture for taking necessary
precautions. Unless right actions were taken, these lectures might end up with non-reversible results. In every
instance, the probable causes of fire should be assessed beforehand and should be act accordingly. The most
sensitive studies of fire risk engineering starts from that point. The risks should be detected, annihilated, or
minimized. The most effective studies can be achieved via observations and field controls rather than conjectures.
Through the field controls, the risky poste de travail, risky materials and usability of the existing fire precaution
systems are assessed. At the end of these observations, studies for the improvements are initiated. Systematic
observations later become periodic inspections. Hence, the efficiency of Fire Risk Engineering is increased. Every
inspection is useful for annihilation of the risk and increasing the awareness. Through the inspections for fire
security: detection of the possible risks are considered extensively including suitability of the firefighting equipment
and usability of emergency exits. Hence, the entity is hold ready for any possible occasion of fire.
Anahtar Sözcükler: Yangın Güvenliği, Risk Denetimi, Yangın Risk Mühendisliği.

FIRE RISK CONTROLS
ABSTRACTS
The responsibility of fire risk engineering starts before the occurrence of fire and covers a wide range including
taking of the necessary precautions to prevent reoccurrence of fire. Every fire is a lecture for taking necessary
precautions. Unless right actions were taken, these lectures might end up with non-reversible results. In every
instance, the probable causes of fire should be assessed beforehand and should be act accordingly. The most
sensitive studies of fire risk engineering starts from that point. The risks should be detected, annihilated, or
minimized. The most effective studies can be achieved via observations and field controls rather than conjectures.
Through the field controls, the risky poste de travail, risky materials and usability of the existing fire precaution
systems are assessed. At the end of these observations, studies for the improvements are initiated. Systematic
observations later become periodic inspections. Hence, the efficiency of Fire Risk Engineering is increased. Every
inspection is useful for annihilation of the risk and increasing the awareness. Through the inspections for fire
security: detection of the possible risks are considered extensively including suitability of the firefighting equipment
and usability of emergency exits. Hence, the entity is hold ready for any possible occasion of fire.
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GİRİŞ
Yangının oluşması için bilindiği üzere 3 temel bileşen gereklidir. Klasik yangın üçgeni esasında denetimlerin temel
mantığını da barındırır. Bu üçgende ki yanıcı, yakıcı ve oksijenin denetlenmesidir. Oksijenin denetlemesi yani alevli
yanmanın önüne geçilmesi için %14 ün altında tutulması ancak çok özel kritik bölümler için uygulanabilen bir
çözümdür. Dolayısı ile üretim tesislerinde diğer içi bileşenin takibi üzerinde denetimler planlanır.
Bu denetimlerin temel amaçları:
•

Yangın riskinin tespiti,

•

Yangın riskinin ortadan kaldırılması yâda minimize edilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması yâda
mevcut düzenlemelerin kontrol edilmesi,

•

Yangın durumunda çalışanların ve bölgede bulunanları güvenliği için gerekli şartların sağlanması ve mevcut
düzenlemeleri kontrolü ile iyileştirilmesi şeklindedir.

YANGIN RİSK DENETİMLERİNİ NASIL OLUŞTURABİLİR?
1. DENETİM BÖLGESİNİ TANIMA
1.1 Denetlenecek bölgedeki aktiviteler ve malzemeler
Denetlenecek bölgede yangına sebebiyet verebilecek aktiviteler, malzemeler nelerdir sorularının cevapları bize
kontrol edeceğimiz alandaki riskleri gösterir. Örneğin kaynaklı çalışma, vernik atma gibi aktivitelerin her biri farklı
tipte yangın risk barındırır. Kaynak işlemi sırasında gelişigüzel yayılan kıvılcımlar etrafta ki yanabilir malzemeler içim
tutuşma riski oluşturur. Vernik işleminde vernik kendisi yanıcı bir maddedir dolayısı ile elektrikli ekipmanlarda ki bir
açık kablo, vernik robotlarında oluşabilecek aşırı ısınma verniği tutuşturarak yangını başlatabilir. Stokların, yağ, tiner,
benzin gibi kimyasallar da dikkate alınmalıdır.

1.2 Denetlenecek bölgedeki yangına müdahale ekipmanları
Bölge deki mevcut yangın müdahale ekipmanları öncelikler yönetmeliğe uygunluğu değerlendirilmeli ve uyacak
şekilde ayarlanmalıdır. Kullanıma hazır olmalılar ve üzerlerinde gerekli işaretlemeler yapılmış olmalıdır.

1.3 Denetlenecek bölgede ki acil çıkış sistemleri:
Bölge de bulunan insanları herhangi bir yangın başlangıcı halinde can güvenliklerinin sağlanması gerekir. Acil çıkış
sistemlerinin ihtiyaç duyuldukları anca kullanılabilir olmaları elzemdir. Acil çıkış kapıları, yolları, yönlendirmeleri,
alarm butonları yönetmeliğe göre değerlendirilmeli ve tespit edilen uygunsuzluklar var ise denetimler başlamadan
yasal normlara uygun hale getirilmelidirler.

2. DENETİM BÖLGESİ KONTROL LİSTESİNİ OLUŞTURMA
Kontrol listesi bölgede ki incelemeler tamamladıktan sonra riskli durumlara göre oluşturulur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Acil çıkış yolları ve kapıları
Yangın algılama ve ihbar sistemleri
Yangınla mücadele ekipmanlarının uygunluğu
Yanıcı malzemelerin kaldırılması yâda uygun şartlarda depolanması
Uyarı işaretlerinin yeterliliği
Acil durum panolarının güncel ve anlaşılabilir olması
Çalışma postalarının yangın güvenliği
Elektrikli ekipmanların kablolarının sağlamlığı, yangın dolaplarının kapalı olması
Atıkların uygun koşullarda tutulması
Akışkan kaçakları
Stoklarının standartlara uygun şekilde yapılması
Bölgedeki üretim harici ateşli çalışmaların uygunluğu ve izinleri
Sigara içme yasaklarına uyum
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Gibi temel maddeler çalışma alanlarının özelliklerine göre detaylandırılarak yazılır.
Örneğin kaynaklı çalışma bölgesi yanıcı malzemelerden arındırılmış mı? Stok yükseklikleri standartlara uygun mu?
Acil çıkış yolları açık mı? Yangın tüpleri ulaşılabilir durum da mı? Şeklinde bölgeyi incelemeye yönlendirecek sorular
sorulmalıdır. Bu soruların cevaplarına gelecek evet olumlu, hayır ise olumsuzu karşılayacak şekilde oluşturulması
değerlendirmeler de kolaylık sağlayacaktır. Kontrol listelerinin hiçbir detayın gözden kaçırılmaması için konuya
hakim farklı kişilerin görüşleri ile oluşturulması faydalıdır.

3. DENETİM PERİYOTLARINI OLUŞTURMA
Denetim periyotlarını oluşturmada göz önünde bulundurulması gereken durum yapılan aktivitelerin yangın riski,
stoklanan malzemelerin yanıcılığı ve bölgede ki üretime yönelik hareketliliktir.24 saat faaliyet gösteren tesislerde
gözlemlenecek durumlar da sürekli değişim olur. Periyotların sıklaştırılması bu değişimlere bağlı olabilecek
yangın risklerinin önüne geçilmesini sağlar. Aktif çalışma postalarının olmadığı, yanıcı malzemelerin bulunmadığı
bölgelerde ayda bir yapılacak kontroller yeterli olurken yangına sebebiyet verecek aktivitelerin var olduğu, yanıcı
malzemelerin bulunduğu atölyelerde ayda iki defa denetim yapılması riskin minimize edilmesi için gereklidir.

4. DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRME
Denetimler gerçekleştirilirken bölgenin detaylı olarak gözlemlenmesi için kontrol listelerinin ayrıntılı olarak
hazırlanması çok önemlidir. Bölgeye yönelik sorulacak sorular yangın güvenliğini en ince ayrıntısına kadar
sorgulayacak nitelikte olmalıdır. Liste de ki her maddenin karşılığı net olarak belirlenmeli, denetim forumuna
yazılmalıdır. Denetimlerin farklı kişilerle dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi hem denetleme formlarının
geliştirilmesi hem de farklı detayların tespiti açısında önemlidir. Denetimlerde atölyenin üretim olan ve olmayan
kısımları aynı titizlikle incelenmeli, maddelerin her biri atlanmadan değerlendirilmelidir.

5. DENETİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Denetimlerin sistematik olarak planlanması, gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının ayrıntıları ile gözden kaçırılmadan
değerlendirilmesi gerekir. Denetim tamamlandığı anda anlaşılabilir standart bir formda yayınlanmalıdır. Süreçte
ki her vakit kaybı riskin sürmesine neden olacağı için tehlikelidir. Görülen uygunsuzlukların ne olduğunun yer ve
zaman bilgileri ile net olarak tanımlanmış olması şarttır. Sonuçlar, ilgili bölgenin sorumluları ve gerekli aksiyonları
gerçekleştirecek kişiler tarafından anlaşılır olmalıdır. Bu sonuçlar için diğer denetimlerle kıyaslamanın yapılabilmesi
için belli bir derecelendirme oluşturulmalıdır. Bu derecelendirme genel olarak işletmenin riskli bölgelerinin haritasını
oluşturmak için de fikir vermektedir.

Şekil5.1 Değerlendirme örneği
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6.AKSİYON PLANLARI VE TAKİBİ
Bir denetimin etkili olabilmesinin en önemli kısmı denetimde görülen risklerin ortadan kaldırılması için gerekli
aksiyonların planlanıp gerçekleştirilmesidir. Risk ortadan kaldırılmalı, minimize edilmeli ve insanların riskten
korunması sağlanmalıdır. Aksiyonlar kalıcı çözümlere yönelik olmalı, farklı bölgelerde ki benzer durumlar içinde
yaygınlaştırılmadırlar. Aksiyonların kimin tarafından ne zamana kadar gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmeli, ilgili
sorumlular ile sürecin takibi yapılmalıdır. Çalışmalar eğitimler ile desteklenmeli, benzer durumların oluşmasını
engellemek için görsel uyarı işaretlerinden de yardım alınmalıdır. Organizasyonel olarak bölge ile ilgili görevleri
bulunan tüm ekiplerle ve üst yönetimle görülen riskler paylaşılması, duyarlılaştırma yolu ile risklerin tekrarının önüne
geçilmesi ve konunun önemine dikkat çekilmesi sağlanmalıdır. PDCA (plan,do,control,act)metodu aksiyonların
gerçekleştirilmesi için uygulanabilir.Bu metodun basamaklarının sıra ile takip edilmesi ve bulunan çözümlerin
yaygınlaştırılması kalıcı prosedürler oluşturulmasında kolaylık sağlar.

Şekil6.1.PDCA metodu

KAYNAKLAR
https://www.gov.uk/workplace-fire-safety-your-responsibilities/fire-risk-assessments
http://docushare.sunderland.ac.uk/docushare/dsweb/Get/Rendition-9254/FRA%20Prospect%20building%20
draft%202.pdf
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Gamze Saygılı 98 yılında TED Aliağa Koleji’nin bitirdikten sonra Galatasaray Endüstri Mühendisliği bölümünde
eğitimine devam etmiştir. Bu süreçte Oyak Renault, TÜPRAŞ, Glaxo Smith Kleine ve OTTO firmalarında staj yapmıştır.
Üniversitenin ardından 2005 yılında Oyak Renault Otomobil fabrikalarında Risk Mühendisliği görevine başlamıştır.
Görev sürecinde Paris CNPP eğitim kurumunda Cycle technique incendie’(teknik yangın eğitimi),‘Cycle superieur
de risque incendie’(yangın riski yönetimi)eğitimlerini tamamlamıştır. ’Cycle superieur de risque incendie’ diplomasi
ile Fransa Devleti Agrepi (risk ve güvenlik kurumu) Türkiye temsilcisi olmuştur.1 Haziran 2017 den itibaren Renault
Fransa merkezde Yangın güvenliği uzmanı olarak çalışmaya devam etmektedir.
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ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALARDA BİREYSEL RİSK VE
SOSYAL RİSKİN BELİRLENMESİ
SERDAR GÜLTEK

ÖZET
Uzun yıllardır yurtdışında bulunan tesislerde yürütülen proses güvenliği yönetimi süreçlerinde gerçekleştirilen
kantitatif risk değerlendirmesi yaklaşımı “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Yönetmelik” in ülkemizde yürürlüğe girmesi ile birlikte başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgilileri
olmak üzere iş güvenliği ve proses güvenliği ile ilgili tüm paydaşların gündeminde yer almaya başlamıştır. İlgili
yönetmelik hükümleri gereği, kapsama giren işletmeler kapasiteleri ölçüsünde büyük kaza önleme politika belgesi
veya güvenlik raporu belgesini büyük kaza senaryoları çerçevesinde hazırlamaktadırlar. Büyük kaza senaryolarında
gerçekleşmesi öngörülen patlama, yangın, toksik gaz yayılımı gibi olayların gelişimi ile birlikte tesis ve çevresinde
can güvenliğine ve mal güvenliğine gelecek zararların bireysel ve sosyal risk olarak hesaplanıp risk konturları ile
gösteriminin yapılması gerekmektedir.
Söz konusu yönetmelik kapsamına giren tesislerde çalışan ve bu tesislerin çevresindeki birimlerde çalışan ve
yaşayan bireylerin maruz kalacağı bireysel risk ve sosyal risk değerleri elle hesaplanabileceği gibi sofistike
yazılımların algoritmaları ile çok detaylı olarak belirlenebilir. Bu çalışmada örnek senaryolar olay ağacı metodu
ile değerlendirilerek basitleştirilmiş bir metodoloji yardımı ile bireysel risk ve sosyal risk değerlerinin belirlenmesi
süreci katılımcılara aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: bireysel risk, sosyal risk, kantitatif risk analizi

ESTIMATION OF INDIVIDUAL RISK AND SOCIAL RISKS IN INDUSTRIAL
FIRES AND EXPLOSIONS
ABSTRACT
The quantitative risk assessment approach carried out in the process security management processes carried
out in the facilities located abroad for many years has become effective in our country with the “Regulation on the
Prevention and Reduction of Major Industrial Accidents”, and all stakeholders related to work safety and process
security, especially the Ministry of Labor and Social Security Has begun to take place on the agenda. In accordance
with the provisions of the relevant regulation, the covered enterprises prepare a large accident prevention policy
document or safety report document within the scope of major accident scenarios. In addition to the development
of events such as explosion, fire and toxic gas emission which are expected to occur in major accident scenarios,
damage to the safety of the facility and its surroundings and property safety must be calculated as individual and
social risk and it should be shown with risk contours.
The individual risk and societal risk values of the employees who work in the facilities within the scope of the
regulation and which are working and living in the units in the vicinity of these facilities can be manually calculated
or can be determined in great detail by algorithms of sophisticated software. In this study, sample scenarios are
evaluated by the event tree method and the process of determining the individual risk and societal risk values with
the help of a simplified methodology will be transferred to the participant.
Keywords: Individual risk, societal risk, quantitative risk analysis

GİRİŞ
Uzun yıllardır yurtdışında bulunan tesislerde yürütülen proses güvenliği yönetimi süreçlerinde gerçekleştirilen
kantitatif risk değerlendirmesi yaklaşımı “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Yönetmelik” in ülkemizde yürürlüğe girmesi ile birlikte başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgilileri
olmak üzere iş güvenliği ve proses güvenliği ile ilgili tüm paydaşların gündeminde yer almaya başlamıştır. İlgili
yönetmelik hükümleri gereği, kapsama giren işletmeler kapasiteleri ölçüsünde büyük kaza önleme politika belgesi
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veya güvenlik raporu belgesini büyük kaza senaryoları çerçevesinde hazırlamaktadırlar. Büyük kaza senaryolarında
gerçekleşmesi öngörülen patlama, yangın, toksik gaz yayılımı gibi olayların gelişimi ile birlikte tesis ve çevresinde
can güvenliğine ve mal güvenliğine gelecek zararların bireysel ve sosyal risk olarak hesaplanıp risk konturları ile
gösteriminin yapılması gerekmektedir.
Bu sürece örnek olarak kimyasal madde üreten tesiste gerçekleşebilecek kaza neticesinde yaşanacak olaylar zinciri
önceden değerlendirilebilir. Tesisin aynı noktasında yürütülen bir proses sırasında yaşanabilecek ani bir patlama
olayının sonuçlarını can kaybı ve mal kaybı anlamında hesaplamak mümkündür. Aynı proses sırasında patlama
olayı ani olarak gelişmeyebilir ancak yanıcı toksik gazın yayılması ve yayılım sonrası biriken hava-gaz karışımının
tutuşması sonucu patlama olayı gerçekleşebilir. Bu yayılım sırasında gazın zehirli etkisinden dolayı ilave yaralanma
ve/veya can kaybı olayları da yaşanabilecektir.
Örneklenen olay, esasında karmaşık bir olaydır. Ancak karmaşık olayların zararlarını öngörmek için bazı
basitleştirmeler ve kabuller uygulanarak yaklaşık bir sonuca varmak mümkündür. Bu basitleştirme ve kabuller
şunlar olabilir:
-

Bütün tehlikeler tek bir noktadan kaynaklanmaktadır.

-

Hava koşulları stabildir ve olaylar farklı olsa da rüzgar hızı v.s. değişmemektedir. Olay süresince geçen
zamanın yarısında rüzgar kuzeydoğu yönünden eserken, olay süresince geçen zamanın diğer yarısında
rüzgar güneybatı yönünden esmektedir.

-

Tesis içindeki binalarda insanlar bulunmaktadır.

-

Olay sonuçları basit işlemlerin fonksiyonudur. Bir tehlikenin sonunda ölüm olasılığı 0 veya 1’dir.

Bu bilgiler ışığında tanımlanan olay sonuçlarını bir olay-ağacı yaklaşımı ile Şekil.1’de gösterilmiştir.
Olay Ağacı 1
Olay

Sonucu

1. Ani Patlama

1 - Patlama

Olay Ağacı 2
Olay

Sonucu
Tutuşma var

2. Yanıcı ve zehirli gaz yayılımı

2A - Patlama

2B1- Zehirli gaz yayılımı (kuzeydoğu yönünde)
2B - Tutuşma
yok

2B2 - Zehirli gaz yayılımı (güneybatı yönünde)
Şekil 1. Olay ağacının gösterimi

Bu olayların etkisine yönelik hesaplamalar bu çalışmada basitleştirilmiş olarak ifade edilmektedir. Buna bağlı olarak
olaylar ve sonuçları özetlenecek olursa;
-
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Olay 1 ve sonucu: Patlama olayı tesisin merkezinde gerçekleşmiştir. 200 metre yarıçap içinde kalan bütün
inşanlar hayatını kaybetmiştir. (Ölüm olasılığı =1). 200 metre yarıçapın dışında kalan insanlar hayatta
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kalmıştır (ölüm olasılığı =0).
-

Olay 2A ve sonucu: Patlama olayı tesisin merkezinde gerçekleşmiştir. 100 metre yarıçap içinde kalan
bütün inşanlar hayatını kaybetmiştir. (Ölüm olasılığı =1). 100 metre yarıçapın dışında kalan insanlar hayatta
kalmıştır (ölüm olasılığı =0).

-

Olay 2B1 ve Olay 2B2, sonuçları: Rüzgar yönünde 400 metre menzil içinde ve 22.5o açı içinde kalan bütün
insanlar hayatını kaybetmiştir. (Ölüm olasılığı =1). Bu alanın dışında kalan insanlar olaydan etkilenmemiştir.
(Ölüm olasılığı =0).

OLAY 2B2’nin sonucu

OLAY 2A’nın sonucu

OLAY 1’in sonucu
OLAY 2B1’in sonucu

Şekil 2. OIayların sonucunun basit geometri ile gösterim
Belli bir çap içinde gerçekleşen olaylar toplu halde ve basit bir geometri içinde Şekil 2’de gösterilmektedir. Bu
olayların gerçekleşme olasılığı anlamak amacıyla frekansının hesaplanması gerekir. Bir tehlikeli olayın frekans
değeri hesaplanırken bilindiği üzere hata ağacı analizi, olay ağacı analizi, tarihsel ve istatistik verisi kullanılarak
bu değerlendirme yapılır. Bu çalışmada yer alan örnek içinde meydana gelen olayların frekansı daha önceden
hesaplanmış olup, aşağıdaki değerler kabul edilmiştir.
Olay 1 : Frekans değeri = 1x10-6 / yıl
Olay 2 : Frekans değeri = 3x10-5 / yıl
Olay 2 : Tutuşma olasılığı = 0,33
Bu kabullerin yanısıra rüzgarın estiği yön ve 0,50 olasılıkla yön değiştireceği kabulleri birlikte ele alındığında Şekil
1’de gösterimi yapılan olay ağacının gelişmiş hali Şekil 3’de yer almaktadır.
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Olay Ağacı 1
Olay

Sonucu

1- Ani Patlama

1- Patlama

Frekans = 1x10 -6 / yıl

Frekans = 1x10 -6 / yıl

Olay Ağacı 2
Tutuşma var

Olay

Sonucu
2A - Patlama

Olasılık = %33

Frekans = 1x10 -5 / yıl

2- Yanıcı ve zehirli gaz yayılımı

2B1- Zehirli gaz yayılımı
(kuzeydoğu yönünde)

Frekans = 3x10 -5 / yıl

Olasılık = %50
Frekans = 1x10 -5 / yıl
2B- Tutuşma
yok
Olasılık = %67

2B2 - Zehirli gaz
yayılımı (güneybatı
yönünde)
Olasılık = %50
Frekans = 1x10 -5 / yıl

Şekil 3. Olay ağacı üzerinde olasılık ve frekans değerlerinin gösterimi

Bireysel risk, belirli bir faaliyetle bağlantılı tehlikenin gerçekleşmesi sonucu hiçbir koruma olmadan belirli bir noktada
sabit olarak duran bir kişinin ölme riskinin ifadesidir. Bu risk değerin hesaplanması eşitlik 1 ile gerçekleştirilir. Eşitlik
içinde yer alan “IR” ifadesi, bireysel risk (Individual Risk) kelimelerinin kısaltmasıdır.
𝑛𝑛

(1)

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑥𝑥,𝑦𝑦 = ∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

Bu eşitlik ile olayların frekansı birlikte değerlendirildiğinde bir olayın bireysel risk değeri eşitlik 2 ile hesaplanabilir
IRx,y,i = fipf,i
Eşitlik 2’de yer alan fi değeri hesaplanan olayın frekans değerini, pf,i değeri ise hesaplanan olaydaki gerçekleşme
olasılığıdır. İki değerin çarpımı ile bireysel risk değeri hesaplanır. Şekil 2’de ye alan diyagram tesis içinde farklı
menzildeki farklı olayların kesişimlerini göstermek için A,B,C…,K bölgelerine ayrılmıştır. Misal olarak “C” bölgesinde
gerçekleşen olaylar neticesinde o bölgede bulunan çalışanları için bireysel risk Tablo 1’de gösterilmiştir.
Olayın sonucu

fi (1/yıl)

Pf,i

IRi (1/yıl)

1

10-6

1

10-6

2B2

10-5

1

10-5

IR== 1,1x10-5
Tablo 1. Örnek tesisin “C” bölgesindeki bireysel riskin gösterimi
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Tablo 1’de C bölgesinde gerçekleşebilecek 2 ayrı olayın yani ani patlama ve zehirli gaz yayılması hadiselerinin
frekans değeri, ölüm gerçekleşme olasılığı pf,i değerleri verilmektedir. Ani patlama (1) olayı ile zehirli gaz yayılması
(2B2) olaylarının bireysel risk değerleri alt alta toplantığında C bölgesindeki bireysel risk 1,1-10-5 / yıl olarak
hesaplanabilecektir.
Şekil 2’de gösterilen bütün bölgelerdeki olaylar ve bu olayların ortaya çıkaracağı bireysel risk hesaplamaları Tablo
2’de yer almaktadır.

Bölge Adı (Şekil 2)

Bölgeyi etkileyen olaylar

Bölgedeki bireysel ölüm riskinin toplamı (1/yıl)

A

1, 2A, 2B2

2,1 x 10-5

B

1, 2A, 2B1

2,1 x 10-5

C

1, 2B2

1,1 x 10-5

D

1, 2B1

1,1 x 10-5

E

2B1

1,0 x 10-5

F

2B2

1,0 x 10-5

G

1,2A

1,1 x 10-5

H

1,2A

1,1 x 10-5

I

1

1, 0x 10-5

J

1

1,0 x 10-6

K

Olay yok

0

Tablo 2. Tüm bölgelerdeki bireysel ölüm riskinin toplamının gösterimi

Tesiste kuzeydoğu yönünde menzil içinde kalan çalışanların bireysel ölüm riskinin mesafeye bağlı değişimi Şekil
4’te gösterilmiştir.

Bireysel Ölüm Riski
Bireysel Ölüm Riski (1/yıl)

2,5E-05
2,0E-05
1,5E-05

1,0E-05
5,0E-06
0,0E+00
0

100

200

300

400

500

Tesis içinde kuzeydoğu yönünde merkezden uzaklık (m)
Şekil 4. Belli bir yön ve menzilde bireysel ölüm riskinin gösterimi
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Bir tesiste gerçekleşecek bireysel risk hesaplamaları ile birlikte sosyal riskin de hesaplanması gerçekleştirilir. Sosyal
risk, tehlikeli bir olayın gerçekleştiği yerin çevresinde bu olaydan dolayı bir grup insanın ölmesi olasılığıdır. Bu olay
patlama, yangın, zehirli gaz yayılması gibi ani gerçekleşen tehlikelerin sonucudur. Sosyal risk hesaplamasında ölçüt
bir yıl içinde gerçekleşecek N sayıda ölümlerin sayısı ve bu ölümlerin frekansın birbiri ile olan ilişkisidir. F-N eğrisi
olarak gösterilen eğriler ölüm sayısı ve bu ölümlerin frekansının fonksiyonudur. Bu çalışmada örneklendirilen tesis
içerisinde çalışanların tesis binası bazında dağılımları Şekil5’de belirtilmiştir.

Şekil 5. Tesis çevresinde yayılmış insanların sayısının gösterimi

Örneklendirilen 1, 2A, 2B1 ve 2B2 olayların gerçekleşmesi ile etkilenecek (hayatını kaybedecek) yaklaşım kişi sayıları
Tablo 3’de belirtilmiştir.
Beklenen Olayın Kodu

Frekans, fi (1/yıl)

Beklenen ölüm sayısı, N

1

1,0 x 10-6

13

2A

1, 0x 10-5

0

2B1

1, 0x 10-5

6

2B2

1, 0x 10-5

3

Tablo 3. Beklenen ölüm sayısının gösterimi

Örnek tesisteki olayların sonucunda F-N eğrileri oluşturmak için kümülatif frekans değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir.
Beklenen ölüm sayısı, N

Beklenen Olaylar

Topla frekans FN (1/yıl)

3+

1, 2B1, 2B2

2,1 x 10-5

6+

1, 2B1

1,1 x 10-5

13+

1

1,0 x 10-6

>13+

Olay yok

0

Tablo 4. F-N eğrisi için kümülatif frekans gösterimi
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Tablo 3 ve Tablo 4 de belirtilen frekans ve ölüm sayısı değerlerinin F-N eğrisi olarak gösterimi Şekil 6’da yer
almaktadır.

N sayıda ölüm olayının frekansı (F) (1/yıl)

Sosyal Risk, F-N Eğrisi
2,5E-05
2,0E-05
1,5E-05

1,0E-05
5,0E-06
0,0E+00
0

2

4

6

8

10

12

14

Ölüm Sayısı (N)

Şekil 6. Sosyal risk ve F-N eğrisinin gösterimi

SONUÇ
Basitleştirilmiş ve çok sayıda kabulün yapıldığı bu örnek çalışmada ölümle sonuçlanabilecek bir dizi olay
neticesinde bireysel risk ve sosyal risk değerleri şematik olarak ve fonksiyon eğrileri olarak gösterilmiştir. “Büyük
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” madde 9 hükümleri çerçevesinde
güvenli çalışma ortamı olarak kabul edilen kriter olarak kazanın meydana gelme frekansı 1*10-4 / yıl seviyesine veya
bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirilmesidir. Dolayısıyla Şekil 7’de gösterildiği şekilde kontrolsüz şekilde
reaksiyona giren kimyasal gerçekleşen ani patlama olayı hariç diğer ölümle sonuçlanan kazaların gerçekleşme
frekansı mevzuatta tanımlanan değerin altındadır.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YANGIN TEDBİRLERİ ODAKLI RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Barış KUZUCU
Hakan FARIMAZ
ÖZET
İşyerlerinde tehlikelerin önceden belirlenerek risklerin değerlendirilmesi ve bu risklerin kabul edilebilir seviyelere
indirilebilmesi işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir. Günümüzde reaktif yerine proaktif yaklaşımla
hareket edilmesi, çoğunlukla yaşanabilecek faciaların daha az hasarla atlatılmasına katkı sağlamaktadır.
İşyerlerinde yaşanabilecek yangınların da önceden alınacak yangın güvenlik tedbirleri ile minimize edilebileceği
anlaşılmaktadır. İşyerinin fiziksel şartları, işletmenin üretim yöntemleri ve üretimde kullanılan malzemelerin türüne
göre vb. alınacak tedbirler de farklılık gösterecektir. Örneğin, kimyasal bir malzemenin üretildiği veya depolandığı bir
tesis ile ofis olarak kullanılan bir işyerinde uygulanacak yangın güvenlik tedbirleri farklılık göstermektedir. Bununla
birlikte, bu işyerlerine ait risk değerlendirme kriterleri ve uygulanacak risk değerlendirme metodları da birbirinden
farklı olacaktır.Risk değerlendirmesi, risk değerlendirme ekibi tarafından yapılmaktadır. Risk, kabul edilemeyecek
düzeyde ise risk değerlendirme ekibi işyerlerinde riski kabul edilebilecek düzeye indirmek için önleyici faaliyetlerde
bulunur. Yapılacak çalışmalar; tehlikeyi kaynağında yok etmek, tehlikeli olanı daha az tehlikeli olan ile değiştirmek,
mühendislik önlemleri uygulamak (otomasyon, tecrit, havalandırma vb.), idari önlemler almak (çalışma süreleri,
işyeri düzeni, eğitimler), kişide korunma önlemleri almak olarak sıralanabilir. Öncelikle işyerlerinde toplu koruma
önlemleri almak esas olup, en son çare (seçenek) olarak bireysel önlemler alınması gerekmektedir.
Sonuç olarak proaktif yaklaşımla yapılacak risk değerlendirmeleri ve sonrasında alınacak tedbirler, bunun yanında
sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi, işyerlerinde çalışanları tehlikelerden koruyacak, üretim güvenliğini
sağlayacak ve verimliliği arttıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Risk, tehlike, iş güvenliği, yangın

FIRE SAFETY MEASURES FOCUSED RISK ASSESSMENT IN
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ABSTRACT
It is very important for businesses that risks can be assessed by identifying hazards in advance and these risks
can be reduced to acceptable levels in the workspaces. Today, acting in a proactive approach instead of reactive
approach contributes to overcome the hazards that can be experienced mostly with less damage. It is understood
that the fires that may be experienced in the workplaces can be minimized by the fire safety measures to be taken
in advance. The safety measures to be taken according to the physical conditions of the workplace, the production
methods of the business , and the type of materials used in production, etc. will also differ. For example, the fire safety
measures to be applied in a facility where a chemical material is produced or stored and in a workplace that is used
as an office vary. Additionally, for these workplaces, the risk assessment criteria and the risk assessment methods
to be applied will differ from each other. The risk assessment is carried out by the risk assessment team. If the risk
is unacceptable, the risk assessment team takes preventive actions to reduce the risk to acceptable levels in the
workplace. The studies to be done can be listed as eliminating the hazard in the source, changing the dangerous with
the less dangerous, applying engineering prevention (automation, isolation, ventilation, etc.), taking administrative
prevention (working time, workplace arrangement, educations) and taking personal safety measures. First of all, it is
essential to take collective safety measures at workplaces. As the last option, individual precautions must be taken.
As a result, risk assessment to be performed by proactive approach and, prevention to be taken in the next step as
well as a sustainable occupational health and safety system will protect workers in the workplace from hazards,
ensure production safety and increase productivity.
Key Words: Risk, hazard, occupational safety, fire
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1. GİRİŞ
İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı çalışanların ruhen ve bedenen korunması ve iş kazaları ile meslek
hastalıklarının engellenmesi için önlemler almaktır.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler
ile ülkemizde de bu alanda çalışmalar yürütülmektedir. Çalışanlar çalışma hayatında her zaman tehlike ve riskler
ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle mutlaka olası tehlike ve risklere karşı gerekli tedbirler önceden alınmalıdır.
Proaktif yaklaşım olmaması durumunda , olası kazalar zincirleme etkiyle devam edecek , geri dönüşü mümkün
olmayan hasarlar bırakacaktır. Risk değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar , önce en yüksek skordan
başlayarak daha azalan skora göre sıralanarak önlemleri alınmaya başlanmalıdır. Aynı zamanda sıralamada toplu
koruma önlemleri de öncelikli olarak uygulanmalı, kişiye özgü koruma önlemleri sona bırakılmalıdır.
İşyerlerinde elektrik, kolay alevlenebilen, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler vb. tehlikeler mevcut olup , bu tehlikeler
önlem alınmaz ise özellikle yangın çıkarma potansiyeline sahiptir. Risk değerlendirme ekibi , risk değerlendirmesi
yaparken tehlikeleri iyi analiz etmeli ve her türlü ayrıntıyı göz önünde bulundurmalıdır. Burada işveren veya işveren
vekili risk değerlendirmesi ekibine işlerini kolaylaştırması amacı ile her türlü desteği vermekle yükümlüdür.
Yangın odaklı risk değerlendirmesi yapılırken binanın taşıyıcı sistemi ve elemanları (betonarme, ahşap, çelik vb.),
binaya ulaşım yolları,yapı elemanlarının ısıya karşı mukavemeti, yangının çevreye yayılım etkileri göz önünde
bulundurulmalıdır. Bir acil durum esnasında binadaki acil çıkışlar yeterli sayıda ve genişlikte olmalı ,tahliyenin
sağlıklı bir biçimde yapılmasına olanak sağlamalıdır.

2. AMAÇ
Çalışmanın “İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” içerisinde ele alınması nedeniyle, risk
değerlendirmesine yönelik tedbirlerin yangın odaklı özelinde incelenmesi, yangın ve acil durumlar meydana
gelmeden önce risk değerlendirmelerin yapılması, yangın güvenlik önlemlerinin önceden alınmış olması, acil
durumlarda görev alacak yangınla mücadele, arama-kurtarma ve tahliye, ilk yardım elemanlarının eğitimlerinin
sağlanması vurgulanmıştır. Risk değerlendirmesinin bir öğesi olan yangın ve yangınla mücadele çalışmalarının
önemi ortaya konmuştur.

3. KAPSAM
Bu çalışma 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik lerden kaynaklanan yükümlülükler doğrultusunda
hazırlanmıştır.

4. YÖNTEM
Öncelikle risk değerlendirmesi ve yangına karşı alınacak tedbir kavramlarının bu çalışma içinde tanımları yapılmıştır.
Geçmişte yaşanmış büyük yangınlar ve acil durumlar incelenmiş, ilgili yönetmelikler ve güvenlik tedbirleri incelenmiş
ve çalışmaya yansıtılmıştır.

4.1 Risk Değerlendirmesi Ekibi
Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi
aşağıdakilerden oluşur:
a.

İşveren veya işveren vekili.

b.

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c.

İşyerindeki çalışan temsilcileri.

d.

İşyerindeki destek elemanları.

e.

İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya
muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
•

İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet
alabilir.

•

Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden
görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
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•

İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine
getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini
yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

•

Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi
ve belgeleri korur ve gizli tutar.

4.2 Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama,
riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların
güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. Çalışanların risk değerlendirmesi
çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

4.3. Tehlike Tanımı
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda tehlike , işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya
işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olarak ifade edilmiştir.

4.4. Yangın Riskine Karşı Proaktif Yöntem
Tehlikenin tanımından da anlaşılacağı üzere zarar veya hasar verme potansiyeli olan herşey tehlikedir. Riski
yangın odaklı düşündüğümüzde , bu tehlikelerin riske dönüşmesini önlemek amacı ile bina ve çevre güvenliğimizi
koruyabilmek adına yangına karşı bir takım önlemler alabiliriz. Bunlardan birkaçını aşağıda ele alacak olursak.
a)

Duman dedektörü:Yangın sırasında ortamda oluşan dumanı algılayan elemanlardır. Yangında duman boğulma
nedeni ile can kayıplarının olduğu düşünülürse,hayat korumaya yönelik olarak duman algılama son derece
önemlidir.

b) Beam dedektör : Işının kesilme prensibine dayalı duman algılamasında kullanılan detektörlerdir. Genel olarak nokta
tipi dedektörlerinin kablolamasının,montaj ve bakımının zor olduğu geniş alanlarda kullanımı daha yoğundur.
c)

Isı dedektörü : Bu dedektörler, yangın sırasında oluşan ısı etkisini izleyerek belli sıcaklıkta ve ısınma durumlarında,
alarm bilgisini bağlı oldukları kontrol elemanlarına bildirirler. Duman dedektörlerine göre daha geç algılama
yaparlar.

d) Yangın ihbar zili: Bir yerde yangın çıktığını bütün binaya bildirmek için , zaman kazandıran ve mekandaki herkesin
yangın çıktığını öğrenerek binayı boşaltmasını sağlayan hayati öneme sahip cihazdır.
e)

Otomatik gazlı söndürme sistemi: Değerli cihaz, ekipman ve bilgilerin depolandığı mahallerin yangına karşı
korunması için geliştirilen sistemlerdir.

f)

Otomatik yağmurlama (sprinkler) sistemi: Sprinkler sistemleri yangın anında insan müdahalesine gerek kalmadan
otomatik olarak devreye giren otomatik söndürme sistemidir.

g)

Yangın pompası: Sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade
edilen pompalardır.

h) Yangın kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dahil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika
yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeyi ifade eder.
i)

Gaz alarm dedektörü: Ortamdaki patlayıcı gazları algılayan bir güvenlik cihazıdır.

j)

İtfaiye su verme bağlantısı: İtfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için yapılan sistemlerdir.

4.5. Tehlikelerin Tanımlanması
1. Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen
bilgiler toplanır.
a.
b.
c.
d.
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İşyeri bina ve eklentileri.
İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
Üretim süreç ve teknikleri.
İş ekipmanları.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Kullanılan maddeler.
Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların
durumu.
İşyerinin teftiş sonuçları.
Meslek hastalığı kayıtları.
İş kazası kayıtları.
İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının
zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
Ramak kala olay kayıtları.
Malzeme güvenlik bilgi formları.
Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
Acil durum planları.
Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken
dokümanlar.

2. Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde
meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.
3. Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma
ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan
veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken
aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.
a. İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.
b. Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin
yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
c.

İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

d. Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya
düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan
diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.
e.

İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile
bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından
kaynaklanabilecek tehlikeler.

f.

Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma,
atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri
yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.

g. İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması,
depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
h. Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek
tehlikeler.
i.

Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.

j.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun
talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından
kaynaklanabilecek tehlikeler.

k.

Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike
kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve
araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin,
nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün
kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.
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4.6 Risklerin Belirlenmesi ve Analizi
1.

Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin
hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği
belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

2. Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike
veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak
seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.
3. İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar
her bir bölüm için tekrarlanır.
4. Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak
ele alınıp sonuçlandırılır.
5. Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en
yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

4.7. Risk kontrol Adımları
1. (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.
a. Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin
kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
b. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise
riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.
•

Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.

•

Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.

•

Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

c. Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak
kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren
planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
d. Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve
aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.
2. Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik
verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.
3. Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni
seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

4.8. Dökümantasyon
1. (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.
a. İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b. Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların
bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
c.

Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.

d. Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
e.

Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.

f.

Tespit edilen riskler.

g. Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
h. Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
i.

Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.

2. Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her
sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
3. Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.
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5. BULGULAR VE SONUÇ
Yangın, işyeri kapsamında çalışanların ve ortamda bulunanların yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine yol
açar. İş yerindeki faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurabilir. İş yerinin imajını olumsuz yönde etkiler. 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatlar
çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarda risk değerlendirmeleri çalışmaları zorunlu hale getirilmiştir. Yangının
işletmelerde her zaman çıkabileceği bilinerek , işletmenin politikasında iyileştirme çalışmaları yer bulmalıdır.
Binalarda yangının yayılmasını önlemek amacıyla yapısal tasarımlar yapılmalı, alternatif algılama ve söndürme
sistemleri hazırlanmalıdır. Sağlık ve güvenlik işaretlemelerine önem verilmelidir. İyi bir yangın planlamasında;
• İşletmede yangın söndürme ekipleri kurulmuş mu?
• Ekiplerin ihtiyaç duyduğu kişisel koruyucu donanımlar ve teçhizatlar temin edilmiş mi?
• Acil durum tahliye krokileri hazırlanmış mı?
• Her yıl düzenli olarak yapılması gereken tahliye tatbikatları yapılıyor mu?
• Personele yangın ve acil durumlar hakkında eğitimler veriliyor mu?
sorularına yanıt aranmalıdır. İşletmeler ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini kendilerine rehber edinmelidir.
Yangına yönelik talimatlar hazırlanmalı ve tatbikatlara önem verilmelidir. Kurumsal kültürler oluşturulmalıdır.
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PERFORMANSA DAYALI YANGIN GÜVENLİK TASARIMI

FİGEN BEYHAN
SEVİNÇ ÇETİN
ÖZET
Yangından korunma önlemleri genelde bina kodları ve standartları vasıtasıyla, çeşitli gerekliliklerin listelendiği
düzenlemeler şeklinde uygulanmış ve yeni gereksinimler ortaya çıktıkça mevcut olanların üzerine eklenerek yıllarca
geliştirilmiştir. Günümüzde de bu düzenlemeler diğer bir deyişle geleneksel kural ve kodlar, kabul edilebilir bina yangın
güvenliği seviyesini belirleyen birincil araç olmaya devam etmektedir. Ancak bu tür kodlar, ne kadar geliştirilseler
de, hızlı gelişen yapı teknolojilerine ve yenilikçi tasarımların yangın güvenliği performansını değerlendirmede sınırlı
ve yetersiz kalmaktadırlar. Mimarların tasarım kararlarını geleneksel kodlara uyum sağlayacak şekilde değiştirme
gerekliliği, kod gereksinimlerinin tasarım kısıtlamaları olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bu endişelerle 1980’
lerde geleneksel yaklaşıma alternatif bir yöntem olarak mühendislik hesaplama yöntemlerine dayanan esnek bir
yangın güvenliği tasarımı yöntemi geliştirilmiş, bina ve yangın yönetmeliği için işlevsel ve performansa dayalı
yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu yeni yaklaşım, henüz ülkemizde gelişmemiş olmasına rağmen Japonya, Kanada,
Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu doğrultuda bildiride; performansa dayalı
yangın güvenlik tasarım sürecinin aşamaları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yangın güvenlik tasarımı, performansa dayalı yangın güvenlik tasarımı

PERFORMANCE BASED FIRE SAFETY DESIGN
ABSTRACT
Fire protection measures have generally been implemented through building codes and standards in the form
of regulations listing various requirements and have been developed over the years as new requirements have
been added to existing ones. Building regulations, in other words; prescriptive codes evolved over the last century,
have been continuing to be the primary means to determine acceptable building fire safety level. However, such
codes are limited and inadequate to evaluate the fire safety performance of fast-growing building technologies
and innovative designs. The necessity for architects to change their design decisions in a way that adapts to
traditional codes causes code requirements to be perceived as design constraints. In 1980s this concern led to the
development of a flexible fire safety design method based on engineering calculation methods as an alternative
approach to traditional approach and functional and performance-based approach has emerged for building and
fire regulations. Although this new approach has not yet developed in our country, significant progress has been
made in countries such as Japan, Canada, America and the United Kingdom. In this direction, the phases of the fire
safety design process based on performance will be examined.
Keywords: Fire Safety Design, Performance Based Fire Safety Design

1. GİRİŞ
Yangından korunma önlemleri genelde bina kodları ve standartları vasıtasıyla, çeşitli gerekliliklerin listelendiği
düzenlemeler şeklinde uygulanmış ve yeni gereksinimler ortaya çıktıkça mevcut olanların üzerine eklenerek yıllarca
geliştirilmiştir. Günümüzde de bu düzenlemeler diğer bir deyişle geleneksel kural ve kodlar, kabul edilebilir bina yangın
güvenliği seviyesini belirleyen birincil araç olmaya devam etmektedir. Ancak bu tür kodlar, ne kadar geliştirilseler
de, hızlı gelişen yapı teknolojilerine ve yenilikçi tasarımların yangın güvenliği performansını değerlendirmede sınırlı
ve yetersiz kalmaktadırlar. Mimarların tasarım kararlarını geleneksel kodlara uyum sağlayacak şekilde değiştirme
gerekliliği, kod gereksinimlerinin tasarım kısıtlamaları olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bu endişelerle
1980’lerde geleneksel yaklaşıma alternatif bir yöntem olarak mühendislik hesaplama yöntemlerine dayanan esnek
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bir yangın güvenliği tasarımı yöntemi geliştirilmiş, bina ve yangın yönetmeliği için işlevsel ve performansa dayalı
yaklaşım ortaya çıkmıştır.
Geleneksele dayalı yangın güvenlik tasarımı, yapının bina yönetmelikleri kapsamında verilen hükümlere uygun
tasarımıdır. Bu şekilde, yapının yangın durumunda güvenli olduğu, ülke yönetmelikleri tarafından kabul edilmektedir
[1]. Geleneksele dayalı yangın güvenlik tasarımında tahliye güvenliğinin değerlendirilmesi; çıkış sayısına ve kaçış
yollarının maksimum genişliği ve uzunluğu gibi fiziksel özelliklerine, tahliye için maksimum süreye, kaçış yollarını
kullanılabilir ve güvende tutmak için yönetimsel stratejiler gibi kriterlere dayanmaktadır [2]. Geleneksele dayalı
yangın güvenlik tasarımının maliyet–etkin tasarımları desteklememesi, yenilikçi çözümler ve olağandışı durumlar
için çok az esneklik sağlaması, bugünün karmaşık yapıların çoğunda kullanılamaması gibi dezavantajlarına
karşılık performansa dayalı yangın güvenliği tasarımının yangın güvenlik hedeflerinin oluşturarak tasarımcıya bu
hedeflere ulaşma yollarını sunması, yangından korunma için geliştirdiği performans gereksinimlerini karşılayan
yenilikçi tasarım çözümlerine izin vermesi, tasarımda maliyet etkinliğini ve esnekliğini sağlaması, yeni teknolojilerin
pazara hızlı girişini sağlaması ve mevcut geleneksel hükümlerin karmaşıklığını ortadan kaldırması gibi avantajlara
sahip olması birçok ülkede performansa dayalı yangın güvenlik tasarımına geçmek konusunda önemli ilerlemeler
kaydedilmesine neden olmuştur [2]. Çizelge 1’de geleneksele dayalı yangın güvenli tasarımı ve performansa dayalı
yangın güvenlik tasarımının avantaj ve dezavantajları listelenmiştir.
Çizelge 1. Geleneksele dayalı ve performansa dayalı yangın güvenlik tasarımın avantajları ve dezavantajları [2].

Geleneksele Dayalı Yangın
Güvenlik Tasarımı
•

AVANTAJLAR

•

•
DEZANAVANTAJLAR

•
•
•

Belirlenen gereksinimlerle
tasarımın uyumu basit bir
şekilde değerlendirilir.
Yüksek mühendislik
uzmanlığına gerek yoktur.

Performansa Dayalı Yangın Güvenlik
Tasarımı
•
•
•

•
•
Hedefler belirlenmeden
gereksinimler belirlenir.
•
Mevcut kodların yapısının
karmaşıklığı giderek artmıştır.
Yenilikler için çok az esneklik
sağlar.
•
Tasarımlarda maliyet etkinliğini
sağlamaz.
•

Yangın güvenlik amaçları açıkça
belirtilir.
Performans karşılayan yenilikçi
tasarım çözümlerine izin verir.
Tasarımlarda esnekliğe ve maliyet
etkinliğine izin verir.
Yeni teknolojileri destekler.
Performans kriterlerini belirlemek
zordur.
Belirlenen performans kriterlerine
göre tasarımın test edilmesi
gereklidir.
Kullanılan araçların (simülasyon
araçları, hesaplamalar ve ölçme
metotlarının) onayı gereklidir.
Tasarımcının bilgi birikimi ve
deneyimi önemlidir.

2. PERFORMANSA DAYALI YANGIN GÜVENLİK TASARIMI
Performans kavramının mimaride sosyal, finansal, estetik ve mühendislik parametrelerini dikkate alarak kapsadığı
olağanüstü geniş bir yelpazesi vardır. Bir ürünün kullanımıyla ilgili davranışı olarak tanımlanan performans
kavramının binalarda kullanılmasıyla “binalarda performans yaklaşımı” oluşmuştur. Bu yaklaşımın bina tasarım
sürecine entegre edilmesiyle “performansa dayalı bina tasarımı” ortaya çıkmıştır [3]. Performansa dayalı yangın
güvenlik tasarımı ise; belirlenmiş yangın güvenliği amaç ve hedeflerine, yangın senaryolarının belirleyici ve olasılıklı
analizlerine bağlı olarak, kabul edilmiş mühendislik araçlarını, yöntemlerini ve performans kriterlerini kullanarak
tasarım alternatiflerinin sayısal olarak değerlendirilmesine dayanan yangın güvenlik tasarımına mühendislik
yaklaşımıdır [4]. Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımı, tasarımın ilk aşamalarında belirlenmiş fonksiyonel ve
teknik gereksinmelerin performans gereksinmelerine dönüşümünü ve bu performans gereksinmeleri doğrultusunda
tasarım yapmayı içermektedir. Performansa dayalı tasarım süreci içerisinde gerekli görülen durumlarda tasarımın
performans değerlendirmesi bazı yöntemler (simülasyon araçları, hesaplamalar, ölçme metotları vb.) kullanılarak
yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler binadan beklenen performansın karşılanıp karşılanmadığını, tasarım sonuçlarının
doğruluğunu ve istenen performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını kontrol etmek için yapılmaktadır [4]. .

171

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

2.1. Performansa Dayalı Yangın Güvenlik Tasarım Süreci
Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımının süreci; projenin kapsamının, amaç ve hedeflerinin belirlenmesiyle
başlayıp, performans kriterlerinin oluşturulması, tasarım yangın senaryolarının geliştirilmesi, ön tasarımların
oluşturulması, tasarım yangın senaryolarının sayısallaştırılması ve ön tasarımların performans kriterleriyle
uyumunun değerlendirilmesiyle devam etmektedir. Değerlendirilen tasarım, performans kriterlerini sağlamıyorsa
sürecin başına tekrar dönülür. Tasarım, performans kriterleriyle uyum sağlıyorsa kesin tasarım aşamasına
geçilmektedir (Şekil 1).
Projenin kapsamının belirlenmesi: Performansa dayalı yangın güvenlik tasarım süreci, proje kapsamının
belirlenmesiyle başlamaktadır. Proje kapsamı; yangın güvenlik tasarımı yapılacak alanın binanın bütününü mü yoksa
bir kısmını mı kapsadığını, binanın yeni ya da mevcut bir bina mı olduğunu, binanın ihtiyaçlarını, katılımcılarının (bina
müdürü, tasarım ekibi, bina sahibi, yetkili kuruluşlar, yapım ekibi, bina bakım onarım ekipleri, kullanıcılar ve sigorta
şirketleri vb.) kimlerden oluştuğunu, belirlediğinden önemlidir [4].
Amaçların tanımlanması: Amaçların tanımlanması, performansa dayalı yangın güvenliği tasarım sürecinin
ikinci aşamasıdır. Amaçların belirlenmesi, yangın esnasında binadan nasıl bir performans hedeflendiği üzerinde
katılımcılar arasında görüş birliğine varılması açısından önemlidir. Hedeflenen amaçlar; istenilen yangın güvenliği
sonucunun nitel olarak ve yangın güvenliği konusunda uzman olmayan kişilerin de anlayabileceği açık terimlerle
ifade edilmesidir [4]. Yangın güvenliği tasarımında 4 ana yangın güvenliği amacı tanımlamıştır. Bunlar; can
güvenliğinin sağlanması, mal kaybının, iş kesintisinin ve çevresel zararın engellenmesidir [4].
Hedeflerin belirlenmesi: Yangın güvenlik hedefleri, amaçların nasıl sağlanacağının özelleştirilmiş hali olarak
düşünülmektedir.
Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımının hedefleri, yangının başlamasının ve büyümesinin önlenmesi, yangın
etkisinin sınırlandırılması, tehlikeli maddelerin sonuçlarının sınırlandırılması, kaçış esnasında insanların korunması,
insanların güvenli bir şekilde yönlendirilmesi, itfaiye için binalara ulaşılabilirliğin sağlanmasını ve can güvenliği
için farkındalığın sağlanmasını ile ilgilidir. Katılımcı hedefleri ve tasarım hedefleri olmak üzere iki tip hedeften
bahsedilmektedir [4].
•

•
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Katılımcı hedefleri; amaçlara göre izin verilen azami hasar seviyesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi sağlamaktadır.
Maksimum kabul edilebilir yaralanma seviyeleri, mal/mülke veya kritik ekipmana olan zarar veya faaliyet
kaybının uzunluğu ile ifade edilmektedir. Katılımcı hedefleri geliştirildikten sonra, tasarım hedefleri
geliştirilmelidir.
Tasarım hedefleri; katılımcı hedeflerini sağlamak için izin verilen maksimum ve minimum yangın koşullarını
tanımlamaktadır.
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Projenin
Kapsamının
Belirlenmesi

Projenin Amaç
ve Hedeflerinin
Belirlenmesi

Performans
Kriterlerinin
Belirlenmesi

Tasarım Yangın
Senaryolarının
Geliştirilmesi
Ön Tasarımların
Oluşturulması

Tasarım Yangın
Senaryoların
Sayısallaştırılması

Tasarım veya
Hedeflerin
Değiştirilmesi

HAYIR

EVET

Tasarım Hedefleri

Kullanıcı Hedefleri

Can Güvenliği ile
İlgili Kriterler
Can Güvenliği ile İlgili
Olmayan Kriterler
Yangın Senaryolarının
Geliştirilmesi
Yangın Senaryolarının
Seçimi

Bina Özelliklerinin
Nitelenmesi
Kullanıcı Özelliklerinin
Nitelenmesi
Yangın Özelliklerinin
Nitelenmesi

Ön Tasarımların
Değerlendirilmesi

Şekil 1. Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımının süreci [4].

Kesin
Tasarımların
Performans kriterlerinin belirlenmesi:Oluşturulması
Amaç ve hedefler; katılımcıların teknik, fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik
yönlerini içermekte olup nitel terimlerdir. Nitel terimlerin nicel olarak belirlenmesi tasarım sürecinde özel bir adımdır
ve performans kriterleri olarak adlandırılmaktadır. Performans yaklaşımının binalara uygulanması, nitel terimler
olan amaç ve hedeflerin performansa dönüştürülmesiyle mümkündür.
Performans kriterleri; aşıldığında kabul edilemeyen zararların olacağını gösteren, malzeme sıcaklıklarını, gaz
sıcaklıklarını, duman ve yanma sonucu çıkan diğer zehirli gazlarının yoğunluğunu içeren eşik değerlerdir. Bu eşik
değerler, hedeflerin karşılanıp karşılanamadığını belirlemek için kullanılan ölçülebilir özelliklerdir [5]. Performans
kriterlerini, can güvenliği ile ilgili kriterler ve can güvenliği ile ilgili olmayan kriterler olmak üzere 2’ye ayırmak
mümkündür [4].

173

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Can güvenliği ile ilgili kriterler; Yangın güvenliği tasarımında en önemli hedef, kullanıcıların can güvenliğidir.
Performans kriterleri olarak seçilen değerler bina kullanıcılarının fiziksel, zihinsel özelliklerine ve maruz kalma
uzunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Tasarımcı, kullanıcıların güvenli alana zarar görmeden ulaşmaları için
yeterli zamana sahip olduklarından emin olmalıdır. Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımında yangın
gelişme durumunu veya parlama (flashover) olmadan önceki yangının başladığı mekândaki koşulları hesaplamak
önemlidir. Bu koşullar, dayanılamaz koşullara ulaşılmadan kullanıcıların kaçabileceğini belirlemek için kritik önem
taşımaktadır [5]. Can güvenliği için performans kriterleri; karbon monoksit (CO), hidrojen siyanür (HCN), oksijen
(O2), karbon dioksit (CO2), ısı akısı, hava sıcaklığı ve duman seviyeleri ile ilgilidir [5]. BS 7974 (İngiliz Standartı),
Uluslararası Yangın Mühendisliği Kuralları (International Fire Engineering Guidelines) ve SFPE (Society of Fire
Protection Engineers -Yangın Koruma Mühendisliği El Kitabı) gibi raporlarda ve çalışmalarda sunulan veriler
yangınlar esnasında kullanıcılar için dayanılabilir çevre kriterlerini içiren kaynaklar sunmaktadır. Aşağıda verilen
çizelge 2’de dayanılabilir çevre kriterlerinin örneklerini göstermektedir.
Çizelge 2. Dayanılabilir çevre için performans kriterleri [6].

Dayanılabilir Çevre Kriterleri

Tolerans Zamanı

Konveksiyon Isı< 65 0C

30 dk

CO seviyesi < 1400 ppm

30 dk

O2 seviyesi > %12

30 dk

CO2 seviyesi<%5

30 dk

HCN sınırı <80 ppm

30 dk

Radyasyon Sıcaklık Isısı < 2,5 kW/ m2
Can güvenliği ile ilgili olmayan kriterler; bu kriterler; mal korunumu, iş sürekliliği, çevre korunumu gibi ilgili
kriterlerdir. Bu amaçlarla ilişkili performans kriterleri; tutuşma, yangın yayılımı, duman tahribatı, yapısal bütünlük,
yangına maruz kalan öğelerde hasar veya çevreye zarar gibi termal etkilerle ilişkili olabilmektedir [5].
Çizelge 3’te yangın güvenliği amaç-hedef ve performans kriterleri için örnekler verilmiştir.
Çizelge 3. Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımında amaç-hedef-performans kriteri [4].

Yangın Güvenlik Amacı

Katılımcı Hedefi

Yangınla ilgili yaralanmaları
en aza indirmek ve can
kayıplarını önlemek

Yangının başladığı
mekânda veya dışında
can kaybı olmayacaktır.

Yangının başladığı
mekânda parlama
(flashover) olması
engellenecektir.

Üst katman sıcaklığı
200 ° C’den fazla
olmayacaktır.

Yangının binaya ve
içeriklerine verdiği zararı
en aza indirmek

Yangının başladığı
mekânda veya dışında
önemli bir termal hasar
olmayacaktır.
8 saatten fazla iş
kesintisi olmayacaktır.

Yangının yayılma
olasılığının en aza
indirgenecektir.

Üst katman sıcaklığı
200 ° C’den fazla
olmayacaktır.

Dumana maruz kalma
sınırlandırılacaktır.

HCl, 5 ppm’den daha
büyük olmayacaktır.
Partiküller
0.5 g / m3’den daha
yüksek olmayacaktır.

Yangın söndürme
faaliyetleriyle sonucu
oluşan su, köpük vb.
maddelerin çevreye
kirlilik oluşturmayacak
şekilde önlemler
alınacaktır.

Yangın söndürme sistem
suyunun akışının kontrol
altına alınması, suyun
toplanması sağlanacaktır.

Havuzda toplanabilecek
su miktarının kapasitesi
tahliye edilecek su
miktarının 1.20 katı
olmalıdır.

Yangının verdiği hasar
nedeniyle iş kayıplarını en
aza indirmek
Yangın ve yangından
korunma önlemlerinin
çevresel etkilerini
sınırlandırmak
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Yangın senaryoları ve tasarım yangın senaryolarının geliştirilmesi: Tasarım hedeflerinin belirlenmesi ve performans
kriterlerinin geliştirilmesinden sonra yangın senaryoları ve tasarım yangın senaryoları oluşturulmaktadır. Tasarım
yangın senaryoları, performansa dayalı yangın güvenlik tasarımının önemli bir bileşenidir. Hem yangın senaryoları hem
de tasarım yangın senaryoları üç özellik grubundan oluşur: bina özellikleri, kullanıcı özellikleri ve yangın özellikleridir [7].
Binanın Özellikleri
Bina özellikleri; mimari özellikler, yangın yükü, yapısal bileşenler, yangından korunma sistemleri, binanın kullanım
özellikleri, kaçış yolu bileşenleri, itfaiyenin müdahale özellikleri ve çevresel faktörlerdir. Bu özellikler kullanıcıların
tahliyesini, yangının büyümesini, yayılmasını ve yanma sonucu oluşan ürünlerinin hareketini, itfaiye ekiplerinin
binaya erişimini etkileyebilecek özelliklerdir [7].
Yangının Özellikleri
Yangın özellikleri, yangının gelişimini tanımlamaktadır. Yakıtın tutuşması, yangının büyümesi, parlama (flashover),
tam gelişme, azalma ve sönme dahil olmak üzere yangının gelişim sürecinin tahmin edilmesi yangın senaryolarının
oluşturulması için önemlidir [7].
Kullanıcı özellikleri
Kullanıcı özellikleri, bir yangın durumunda kullanıcıların yangına tepkisini ve binayı tahliye etme yeteneğini
belirlemektedir. Yangın senaryosunun hazırlanmasında, kullanıcı sayısı ve dağılımı, kullanıcının sağlık özellikleri ve
kullanıcının yangın alarmına verdiği tepki özelliklerini bilmek önemlidir [7].
Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımında, olası yangın senaryoların sayısını ön tasarımları değerlendirebilmek
için yönetilebilir bir dizi tasarım yangın senaryosuna indirgemek gereklidir. Bunun için kullanılabilecek çeşitli
yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler;
• Hata Türleri ve Etki Analizi;
• Hata Ağacı Analizi;
• “Olursa Ne Olur “ analizi;
• Olay Ağacı Analizi,
• Ön Tehlike Analizi,
• Neden-Sonuç Analizi,
• Binaların geçirdikleri yangınların istatistiksel verilerdir [8].
Yangın senaryolarının tanımlanması ve tasarım yangınlarının geliştirilme süreci ISO16733’te 10 aşamalı bir süreç
olarak tanımlanmıştır [9]. Çizelge 4, ISO16733’te belirtilen yangın senaryolarının tanımlama ve seçim sürecini
göstermektedir.
Çizelge 4. ISO/TS 16733 ‘te belirtilen Yangın Senaryoların Tanımlama ve Seçme Süreci [9].

SO/TS 16733 ‘de belirtilen Yangın Senaryoların Tanımlama ve Seçme Süreci
1.

Yangın yerinin belirlenmesi

Yangının başladığı alanın tanımlanması

2.

Yangın türünün belirlenmesi

Tutuşma, başlangıç yoğunluğu ve potansiyal yangınların büyümesinin tanımlanması

3.

Potansiyal yangın tehlikeleri

Yapının amaçlanan kullanımıyla ilgili potansiyal yangın tehlikelerinin belirlenmesi

4.

Yangını etkileyen sistemler

Yangının gelişimini etkileyen ve dayanılmaz koşulların oluşmasının engellenmesi
üzerinde önemli bir etkisi olan yangın güvenlik sistemleri ve özelliklerinin belirlenmesi.

5.

Kullanıcının verdiği tepki

6.

Olay ağacı

7.

Olasılıkların incelenmesi

Yangın veya duman hareketi esnasında olumlu veya olumsuz etkileri olabilecek,
insanların tepkilerinin belirlenmesi.
Yakıtın tutuşmasından yangın senaryolarıyla ilişkili sonuçlara kadar olan alternatif olay
dizilerini temsil eden bir olay ağacı oluşturulması.
Mevcut verileri ve / veya olasılık yöntemlerini kullanarak her bir olayın meydana gelme
ihtimalini tahmin edilmesi.

8.

Sonuçların incelenmesi

Her bir olayın sonuçlarının tahmin edilmesi.

9.

Risk Sıralaması

Senaryoların risk sırasına göre sıralanması.

10.

Son Tasarımların Seçimi

Her bir yangın güvenliği hedefi için en yüksek riske sahip en üst sırada yer alan yangın
senaryolarını seçilmesi.

175

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Çizelge 4’te de görülüğü gibi;
1. adımı; yangının başlayabilme olasılığının olduğu alanın belirlenmesidir. Bu aşamada yangına neden olan
olasılıklar değerlendirilmektedir.
2. adım; yangın türünü, yangının nitel tanımını, başlangıç yoğunluğunu ve bir yangının büyümesini ifade etmektedir.
Malzemelerin tutuşma olasılıkları, miktarları ve konumları değerlendirilmektedir. Belli bir kullanım sınıfı için, en yaygın
tutuşma kaynaklarını ve bununla ilişkili ilk öğeleri (tutuşan öğeler) belirlemek için istatistiklerden faydalanmak 1.
aşamada olduğu gibi bu aşamada da önemlidir.
3. adım; yapının amaçlanan kullanımıyla ilgili potansiyal yangın tehlikelerinin belirlenmesidir. Sıcaklık, alev veya
duman gibi yangın yan ürünlerinin bina içinde yayılmasına ve diğer hacimlerle yapı elemanlarını, iç donanımı
etkilemesine izin veren yapısal özellikler, bina ve içeriklerinin yangından nasıl etkileneceğinin olasılıkları bu aşamada
değerlendirilmektedir.
4. adım; yangını etkileyen sistemler, yangının gelişimini etkileyen ve dayanılmaz koşulların oluşmasının engellenmesi
üzerinde önemli bir etkisi olan yangın güvenlik sistemleri ve özelliklerinin belirlenmesidir. Yangını etkileyen sistemler
ise kaçış yolları, yangın kapıları, kompartmanlama gibi pasif korunma sistemleri ile yangın söndürme yangın
algılama ve duman yönetim sistemleri gibi aktif korunma sistemlerinden oluşmaktadır.
5. adım; kullanıcıların yangın esnasında tepkilerinin belirlenmesidir. Birçok kullanıcı yangın alarmını duyduğu
zaman nasıl harekete geçeceğini bilemez. Yangının fark edilmesi veya alarmının algılanmasının hemen ardından
kullanıcı tahliyesi gerçekleşemeyebilir. Kullanıcıların bir bölümü umursamaz davranırken, bazı kullanıcılar
etrafındakilerin harekete geçmesini bekler veya yangının olduğunu bile algılayamayabilir. Alarmın bir yangın ikazı
olarak algılanmamış olması, konu ile ilgili eğitim ve acil durum prosedürünün yetersiz veya eksik olması, benzer
sinyaller ile sık sık karşılaşılması, uyarılma saati ve konumu hemen harekete geçmeyi geciktirecek etkenlerdir.
6. adım; yakıtın tutuşmasından yangın senaryolarıyla ilişkili sonuçlara kadar olan alternatif olay dizilerini temsil
eden bir olay ağacı oluşturulmasıdır. Belirlenen her yangın senaryosu için tutuşma, azalma veya söndürme
durumlarını ve olası olayları açıkça gösterecek bir olay ağacı oluşturulmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken,
algılama ve söndürme sistemlerinin aktivasyonunu, yangının çıktığı mekânda kullanıcıların olup olmadığını, manuel
yangın söndürme sistemlerinin düzgün çalışmasını ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini içermektedir. Buna ek olarak,
parlama(flashover) sürecine ulaşıp ulaşmadığı, yangının çıktığı mekândaki kapının açık veya kapalı olma durumu ve
binanın kullanıcılarının durumu (uyanık, uykuda, engelli vb.) gibi faktörler de dikkate alınabilir [8]. Şekil 2’de Yangın
senaryolarıyla ilişkili bir olay ağacı örneği verilmiştir.

Şekil 2. Örnek olay ağacı şeması [10].
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Çizelge 5. Farklı senaryoların oluşma ihtimali [10].

SENARYO

OLASILIK

B1

PB*P1

B2

PB*(1-P1)*P2*P3

7. adım; mevcut verileri ve / veya olasılık yöntemlerini
kullanarak her bir olayın meydana gelme ihtimalinin
tahmin edilmesidir. Her yangın senaryosunun olma sıklığı
bir yangının bir yerde meydana gelme sıklığı ile o senaryo
ile ilişkili farklı olayların oluşma olasılığının çarpımıdır.

8. adım; her bir olayın sonuçlarının tahmin edilmesidir.
Her senaryonun veya senaryo kümesinin beklenen
PB*(1-P1)*(1-P2)*P4
B4
sonuçları, mevcut kayıp verileri ve / veya mühendislik
yöntemleri kullanılarak tahmin edilmektedir. Bu adım
B5
PB*(1-P1)*(1-P2)*(1-P4)
risk sıralamasındaki matris kullanılarak sonuçların ön
tahminidir. Seçilen (tasarım) yangın senaryolarının her biri için nicel mühendislik değerlendirmesinin bir parçası
olarak daha ayrıntılı bir sonuç analizi yapılır.
B3

PB*(1-P1)* P2*(1-P3)

9. adım; risk sıralaması yapmaktır. Böylelikle senaryolar, hem frekansları hem de sonuçları karşılaştırılarak
elenmektedir
10. adım; en büyük riski temsil eden yangın senaryolarının tasarım yangın senaryoları olarak seçilmesidir. Seçilen
her senaryo, tasarım yangınını, aktif ve pasif yangın güvenlik önlemlerini açıkça belirtmelidir.
Ön tasarımların Oluşturulması: Ön tasarımlar, projenin hedeflerine ulaşmayı amaçlayan yangından korunma
stratejileridir. Ön tasarımların kabul edilebilir olması için tasarım yangın senaryolarına tabi tutulduğunda, belirlenen
performans kriterlerini sağlaması gerekmektedir [6]. Tasarımcı ön tasarımlarını oluştururken yangın güvenlik
hedeflerine geri dönmeli ve bu hedefleri en iyi hangi yöntemlerle sağlayabileceğine karar vermelidir. Bunun için
belirlenmiş 6 alt sistem bulunmaktadır. Tasarımcı bir veya daha fazlasını kullanarak ilk tasarımlarını oluşturmaktadır.
Bunlar;
•

Yangının başlaması ve gelişiminin değerlendirilmesi,

•

Duman ve zehirli gazların yayılımın değerlendirilmesi,

•

Algılama ve söndürme sistemlerinin değerlendirilmesi,

•

Kullanıcı tahliyesinin değerlendirilmesi,

•

Yangın yayılımın değerlendirilmesi,

•

Pasif yangın güvenlik önlemlerinin değerlendirilmesidir [11].

Tasarım Yangın Senaryolarının Sayısallaştırılması: Seçilen tasarım yangın senaryolarını sayısallaştırma süreci
performansa dayalı yangın güvenlik tasarım sürecinin özüdür. Bu süreç yangın ve duman etkisinin yangının
başlamasından sönmesine kadar bina ve bina kullanıcıların üzerindeki etkileri içermektedir. Bu süreçte tasarım
yangın senaryolarında tanımlanan tasarım yangınları zamana göre ısı salınım hızının grafiksel anlatımı olan yangın
eğrileriyle gösterilmektedir. Yangın gelişim aşamaları olan tutuşma, büyüme, parlama (flashover), azalma ve sönme
aşamaları, seçilmiş belirli bir tasarım yangın senaryosunun yangın eğrisini tanımlamaktadır [11].
Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımında, binanın formuna, yapı elemanlarına, yapı malzemelerinin
özelliklerine, yangın yüklerine, kaçış bileşenlerine, yangın söndürme ve algılama gibi yangından korunma
sistemlerinin özelliklerine bağlı; insan davranışı, tahliye süresi gibi kullanıcı özelliklerine uygun doğal yangın
senaryoları ele alınmakta, basit ya da geliştirilmiş yangın simülasyon modelleriyle veya yangın testleriyle yangın
eğrileri oluşturulmaktadır [12-13].
Prensip olarak bir tasarım yangını tutuşma aşamasından büyüme aşamasına, tam gelişme aşamasından azalma
ve sönme aşamalarına kadar ilerlemektedir. Yangınlar iletim, konveksiyon veya radyasyon ile ikincil yakıtları
tutuşturarak dolaylı olarak büyüyebilir. Bir yangın büyüdükçe ve ikincil yakıt paketlerini tutuştururken büyüme eğrisi,
her maddenin ısı salınım hızına olan katkıların toplamını temsil edecektir. İkincil yakıt paketlerinin özellikleri, miktarı
ve yeri, bunların gerçekten dâhil olup olmadıklarını belirlemek için analiz edilmelidir. Bir yangın büyüdükçe mekândaki
sıcaklık yükselmektedir. Bu sıcaklıklar mekânın içindeki tüm yanmayan yanıcıların hemen hemen eş zamanlı olarak
tutuşacağı bir noktaya gelir. Bu hızlı tutuşma parlama (flashover) olarak bilinir ve parlama genelde üst katman
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sıcaklıkları 500 ila 600 ° C iken arasında gerçekleşir. Parlama (flashover) büyüyen bir yangın ile tamamen gelişmiş
bir yangın arasındaki geçiş noktasını işaret etmektedir [14].
Büyüme aşamasında meydana gelen ısı salınım hızını hesaplamada kullanılan birinci yöntem t2 yöntemidir. t2
yangınları analitik olarak genellikle aşağıda belirtilen eşitlik ile hesaplanmaktadır. Yanıcı sıvıları veya gazları içermeyen
yangınlar başlangıçta nispeten yavaş büyümektedirler. Yangın büyüdükçe büyüme hızı artar ve çoğunlukla zamanın
karesi ile orantılı olarak büyür. Yangın testleri ve gerçek yangınların sonuçlarının analizi, t1000’i tahmin etmek için bir
temel oluşturmuştur. Tasarım için uygun olan dört yangın büyüme oranı Çizelge 6’da tanımlanmaktadır. Çizelge 6
’da ayrıca, dört yangın büyüme kategorisinin her birine uyacak şekilde bilinen yakıt konfigürasyonlarının örneklerini
tanımlamaktadır [14].
Q = (t/t1000)2 (kW)
t = zaman (s)
t1000 = açığa çıkan ısı oranının 1000 kW (1 MW)’ a ulaşana kadar geçen süre

Şekil 3. Tasarım yangın eğrisi örneği

Çizelge 6. Yangın büyüme oranları [8]

Büyüme Oranı

t1000 (s)

Gerçek Yangın

Yavaş

600

Yoğun olarak paketlenmiş ahşap mobilyalar

Orta

300

Masif ahşap mobilya takımları

Hızlı

150

Ahşap paletler

Ultra Hızlı

75

İnce ahşap mobilyalar
Yüksek İstiflenmiş plastik malzemeler
Döşenmiş mobilya

Tasarım yangınında büyüme evresi için t2 metodu kullanılacaksa ısı salınım hızının maksimum seviyeye ve
maksimum seviyeye gelince de bu seviyede dengede kaldığı varsayılmaktadır. Yağmurlama sistemi yoksa bir
yangının büyüme süreci ya yakıt ya da havalandırma kontrol edildiğinde sona ermektedir. Yakıtla kontrol edilen bir
yangın durumunda yangın büyümesi, yangın maksimum boyutuna ulaştığında ve ek yakıtları tutuşturamadığında
veya yakıt tedariki tükendiğinde sona ermektedir. Havalandırma kontrollü yangınla oluşan yanma, mevcut oksijen
kaynağına bağlı bir boyuta ulaştığında sona ermektedir. Hızla büyüyen yangınlar başlangıçta mekânda bulunan
oksijeni tüketerek havalandırma koşulları tarafından belirlenen maksimum ısı salınım hızını aşabilir. Aşırı oksijen
tükendiğinde bu yangınlar sonunda havalandırma kontrollü seviyeye geri dönecektir [15].
Ön Tasarımların Değerlendirilmesi: Ön tasarımların belirlenen performans kriterlerine
değerlendirilmesi alt sistem-sistem ve tüm binanın olmak üzere 3 seviyede yapılmaktadır [16].
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Alt sistemin performans değerlendirmesi; genel olarak, tek bir bileşen veya alt sistemi (örneğin, çıkış, algılama,
söndürme yangın direnci vb.) içeren bir tasarımın performansının, benzer bir bileşenin performansıyla karşılaştırıldığı
basit bir karşılaştırmalı analizden oluşmaktadır [16].
Sistem performans değerlendirmesi; geleneksel gereksinimlere kıyasla veya belirli performans kriterlerine dayalı
bir analiz içermektedir. Birden fazla yangından korunma sistemi veya özelliği söz konusuysa, bir sistem performans
değerlendirmesi yapılır. Sistem değerlendirmesi, çeşitli alt sistemler arasındaki etkileşimi hesaba kattığından dolayı
alt sistem değerlendirmesinden daha karmaşıktır [16].
Bir bina performans değerlendirilmesi; yangından korunma sisteminde kullanılan tüm alt sistemler ve bunların
etkileşimleri incelenmektedir. Toplam bina yangın güvenliğini analiz eden performansa dayalı bir tasarım, tüm
bina-yangın -hedef etkileşimini değerlendirdiğinden alt sistem veya sistem performans analizinden daha kapsamlı
çözümler sağlamaktadır [16].
Tasarımın performans gereksinimlerini karşıladığının değerlendirilmesinde kullanılan en önemli hesaplama
aracı bilgisayar teknolojileri ile yapılan simülasyonlardır. Bina simülasyon araçları tasarım sürecini hızlandırdığı,
verimliliği artırdığı, farklı tasarım şemalarının geniş bir alanda karşılaştırılmasına olanak tanıdığı ve daha optimal
çözümleri gösterdiği için günümüzde büyük bir önem kazanmıştır. Performans analizlerinde kullanılan simülasyon
programları, yangın esnasında dumanın mekan içindeki yönlenmesi ve insan kaçışlarının tahmin edilmesi gibi
yangının mekana etkilerinin olgusal olarak izlenebilmesini ve sayısal olarak hesaplanabilmesini sağlamaktadır.
Yangın simülasyon araçları, alan (field) modeli ve bölge modeli olarak ayrılmaktadır. Bir kapalı hacim veya kapalı
hacimler sırasının içinde yangın gelişim modelini ortaya koymak için kullanılmaktadırlar. Bölge modelinde,
kapalı hacimler iki bölgeye ayrılmakta ve bu bölgeler korunum denklemleri (kütle, enerji ve momentum vb.) ile
çözülmekte iken, alan modelinde hacimlerin kontrolü için çok büyük sayıda küçük hacimlere bölünmekte ve kontrol
edilen her hacim korunum denklemleri ile çözülmektedir. Bu nedenle bölge modeline göre daha detaylı çözümler
sunulmaktadır. Alan modeli, bölge modelinin yangın olayını tanımlayamadığı karmaşık kapalı hacim geometrilerinde
kullanılmaktadır
Kesin Tasarımların Oluşturulması: Ön tasarımların değerlendirilmesinin ardından kesin tasarımlar oluşturulmaktadır.
Kesin tasarımlarla birlikte tasarıma ait raporlamanın ve belgelendirmelerin yapılması önemlidir.

3. PERFORMANSA DAYALI YANGIN GÜVENLİK TASARIMINI DESTEKLEYEN VE UYGULAYAN
ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımını uygulayan çalışmalar incelendiğinde, gerekli güvenli boşaltım süresi
(RSET) ile binanın sağladığı uygulanabilir güvenli boşaltım süresinin (ASET) karşılaştırılmasını, performansa dayalı
yangın güvenlik tasarımının temeli olarak kabul edildiği görülmektedir.
RSET, algılayıcıların tutuşmayı algılama süresi (td), algılayıcılardan gelen alarm süresi (ta), kullanıcıların alarmı
algılamasından kaçışa başlamasına kadar geçen süre (tp) ve kullanıcıların güvenli bir alana ulaşma süresi (tm)
olmak üzere birbirini izleyen dört sürenin toplamıdır [7].
ASET, tutuşma, yangının büyümesi, yangın ve dumanın yayılmasının etkisi söz konusudur. Bunlar; yangının
çıktığı alanın yangın yükü, iç yüzeyi kaplayan elemanların yangına tepkisi ve havalandırma özellikleri gibi çeşitli
değişkenlere bağlıdır. ASET ’in RSET ’ten küçük olması, kullanıcıların binayı ya da binanın bir bölümünden güvenli
alana geçişlerinin sağlanamayacağı anlamına gelecektir [7].
Bununla ilgili yapılan çalışmalardan biri, duman ve kullanıcı hareketlerini incelemek üzere modellenen yapı İzlandaReykjavik’teki Laugardalshöll spor arenasının atletizm ve sergi salonudur. Binanın Ekim 2014’te Avrupa TeamGym
şampiyonalarına ev sahipliği yapacak olmasından dolayı salona geçici oturma yerleri koyarak seyirci kapasitesinin
artırılması istenmiştir. 5000 m2 alana sahip spor salonunun tavan yüksekliği 8,5 m ile 11 m ve çelik konstrüksiyon
çatıya sahiptir. Verkís Consulting Engineers tarafından yapılan yangın güvenliği değerlendirilmesinde, NIST (National
Institute of Standart and Technoloji) tarafından geliştirilen FDS6 (Fire Dynamic Simulator) kullanılarak yangın ve
duman hesaplamaları yapılmıştır. Kullanıcıların tahliye sürelerini hesaplamada ise Thunderhead Mühendisliğindeki
Pathfinder tahliye modeli kullanılmıştır [17].
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Şekil 4. Spor salonunun iç ve dış görünümü [17].

Yangın ve Duman Simülasyonu:

Yangın ve duman simülasyonu, NIST (National Institute of Standart and Technoloji) tarafından geliştirilen FDS6
(Fire Dynamic Simulator) kullanılarak yapılmıştır. Alan; atletizim salonu, sergi salonu ve depo alanlarını kapsayacak
şekilde modellenmiştir.
Yangının, sahada yarışmacılar tarafından kullanılan minderin yanmasıyla başladığı düşünülmüştür. 10 MW’lık orta
hızlı büyüme oranında modellenmiştir. İlk senaryoda çatıda bulunan 7 adet egzoz fanlarının 120 sn. sonra çalıştığı
kabul edilmiştir. İkinci senaryo da ise egzoz fanlarının çalışmadığı kabul edilmemiştir. Kullanıcıların uyanık ancak
binaya aşina olmadığı kabul edilmiştir.
Kullanıcıların güvenliğini ve binanın bütünlüğünü değerlendirmek için kullanılan kriterler şunlardır:
•
•

Duman görüş mesafesi: Görülebilirlik, kullanıcılar için 10 metrenin altına, itfaiyeciler için 5 metrenin altına
düşmemesi, yangın gazlarının seviyesinin tavandan aşağıya 1,9 m’den daha fazla olmaması gerektiği kabul
edilmiştir.
Üst katmandaki gaz sıcaklığı 400 °C’den yüksek olması: Kirişler ve kolonların, binanın bütünlüğünü tehdit
eden bu sıcaklıkta dirençlerinin bir kısmını kaybedeceği kabul edilmiştir.

Şekil 5. FDS modeli [17].

			

Şekil 7. Arenanın güney bölümüne oturan bir kullanıcının
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Şekil 6. 7 adet duman damperlerinin gösterildiği FDS modeli [17].

Şekil 8. 520 sn ’den sonra görüş mesafesi [17].
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bakış aşısıyla 300 sn. sonra duman yayılımı[17].

Şekil 9. 520 sn’den sonra doğu tarafından görünüm [17].

Şekil 10. 520 sn’den sonra güney tarafından görünüm [17].

Tahliye Simülasyonu:
Kullanıcıların tahliye sürelerini hesaplamada ise Thunderhead Mühendisliğindeki Pathfinder tahliye modeli
kullanılmıştır. Toplam 3966 kullanıcının olduğu kabul edilmiştir. Kullanıcıların oturma yerlerindeki dağılımı Çizelge
7’de gösterildiği gibidir. Çalışmaya sahada bulunan sporcular, görevliler ve çalışanlar dahil edilmemiştir.
Çizelge 7. Oturma yerlerindeki kullanıcıların dağılımı

Koltuk Sıra Sayısı

Sıra Yüksekliği

Kullanıcı Sayısı

En Yüksek
Sıradaki Kullanıcı
Sayısı

Güney

18

4.5

1013

70

Batı

13

3.25

970

100

Doğu

13

3.25

970

100

Kuzey

18

4.5

1013

70

Spor Salonu

Toplam

3966

Senaryoda, 10 MW’lık yangın durumunda, kullanıcıların hızlı bir şekilde yangını algılayıp tahliye etmeye başladıkları
kabul edilmiştir. Kullanıcıların ilk hareket süreleri 120 sn. olarak belirlenmiştir. Merdivenlerde sıkışma olduğundan
dolayı buralarda bekleme yaşanmış 120 sn. ile 400 sn arasında salonu tahliye etmeyi başaran sınırlı sayıda
kullanıcı olduğu görülmüştür. Salonun en yüksek kısmında bulunan oturma yerlerinin boşaltılması ise 442 sn. sonra
gerçekleşmiştir. Salonun tamamen boşaltılması ise 478 sn. sonra gerçekleşmiştir.

Şekil 10. 180. sn ’deki tahliye durumu [17].

Şekil 11. 360. sn ’deki tahliye durumu [17].

Sonuçların Değerlendirilmesi
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Çalışmada Avrupa TeamGym şampiyonaları hazırlanan Laugardalshöll spor arenasında istenilen oturma planları
yapıldıktan sonra kullanıcıların yangın güvenliği, 10 MW’lık bir yangının FDS6 kullanılarak duman koşulları ve
Pathfinder’i kullanarak kullanıcıların tahliye süreleri değerlendirilmiştir. Stantlarda oturan 3966 yolcu için Çizelge
8’de özetlenen sonuçlar, olumsuz koşullarda bile, yani egzoz fanlarının çalışmadığı durumda bile, 78 saniyelik bir
güvenlik payı olduğunu göstermektedir. Egzoz fanları düzgün çalıştığı zaman bu fark 228 saniyedir.
Spor salonunun yeni yapılmış oturma yerlerin düzenlemesiyle yangın güvenliği açısından yeterli olduğu görülmüştür.
Ancak tahliye esnasında merdivenlerden düşen ya da tahliyeyi yavaşlatan biri kolayca paniklere neden olabilir.
Bunun engellenmesi için de alternatif çıkışlar önererek tahliye daha da kolaylaştırılması önerilmiştir.
Çizelge 8. Kritik koşulların oluşmaya başladığı süre ve tahliye süresi

FDS

Pathfinder

tkritik

ttahliye

Senaryo 1

670

442

670-428=228

Senaryo 2

520

442

520-442=78

Güvenlik Payı
(tkritik-ttahliye)

4. SONUÇ
Yangın, yapılarda güvenliği tehdit eden en büyük risklerden biridir. Kontrol altına alınamadığı durumlarda büyük
can ve mal kayıplarına neden olduğu gibi üretim kaybına/iş kesintisine ve çevrenin yangının istenmeyen etkilerine
maruz kalmasına neden olabilmektedir. Ülkemizde yangın güvenlik önlemleri ise getirdiği kısıtlar nedeniyle sadece
yönetmelik kurallarının yerine getirilmiş olması amacıyla uygulanmakta işlevden uzak, etkisiz, düzenlemeler olarak
gerçekleştirilmektedir. Bu koşullarda en uygun çözüm özellikle kompleks yapılarda performansa dayalı tasarım
yaklaşımından yararlanmak olacaktır.
Yangın güvenliğinde performans yaklaşımı ile ilgili çalışmaların artmasının sebebi, tasarımcının geleneksel
tasarımın sunduğu tasarım kararlarına eşdeğer bir performans sağlayan tasarım kararlarını alırken tasarımında
daha fazla esnek olma, yapım maliyetini düşürme gibi avantajlar elde edeceği beklentisidir. Performans yaklaşımı,
tasarım sırasında yapılan bilgisayar simülasyonlarıyla ileride oluşabilecek problemleri önceden görüp müdahale
imkanı vermektedir. Oluşabilecek sorunların önceden tespit edilerek tasarım aşamasında çözümlenmesi hem aktif
yangın güvenlik önlemlerine olan ihtiyacı azaltacak hem de yapı maliyetini düşürecektir.
Bugün birçok ülke performansa dayalı yangın güvenlik tasarımını desteklemek için mühendislik araçlarını geliştirme
sürecine girmiştir. Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımında en büyük zorluk performans kriterlerini
belirlemek ve bu kriterleri ölçmek için gerekli araçları tanımlamaktır. Performans kriterlerini ölçmek için kullanılacak
sayısal yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar özellikle Japonya, Kanada, İngiltere ve Amerika gibi gelişmiş
ülkelerde ilerleme göstermiştir. Bu ülkeler binalarda yangın güvenlik önlemlerini, performansa dayalı simülasyonlar
ve büyük yangın laboratuvarlarında bire bir ölçekli deneylerle yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi ve
bulgulara göre gerçekleştirmektedir. Ancak ülkemizde performansa dayalı yangın güvenlik tasarım uygulamasına
yeterince önem verilmemektedir. Bunun için;
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•

Mevzuatın performansa dayalı yangın güvenlik tasarımına izin verebilecek şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.

•

Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımının kullanımıyla, performans kriterlerine duyulan ihtiyaç giderek
önem kazanacaktır. Ülkemizde performansa dayalı yangın güvenlik tasarım uygulamasının geliştirilmesi için
tam ölçekli yanma testleri ile derinlemesine sistematik araştırmalar desteklenmelidir.

•

Performansa dayalı yangın güvenliği tasarımında farklı kullanım sınıflarına ait yapıların tasarım yangınlarının
geliştirilmesi çok önemlidir. Farklı kullanım sınıfına ait binaların yangın yüklerinin iyi analiz edilmesi gereklidir.

•

Bir tasarım yangınını belirleyebilmek için yapılarda kullanılan malzemelerin yangın esnasındaki ısı salınım
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hızı üzerine bir veri tabanı geliştirilmelidir.
•

Yanma testlerinden elde edilecek verilerin kullanılması, tasarımın bilgisayar simülasyonlarıyla performans
kriterlerine uygunluğunun değerlendirilebilmesi için her düzeyde bilgilenmenin sağlanması gerekmektedir.
Bu da ancak, etkin bir eğitimle mümkün olabilecektir.

•

Yangın senaryolarının belirlenmesinde o binanın yaşadığı geçmiş yangın olaylarından ya da benzer kullanım
sınıfına sahip binaların yangın istatistik verilerinden önemli ölçüde yararlanılmaktadır. Bundan dolayı çıkan
her yangın kayıtlara geçirilmeli, istatistikleri yetkili kuruluşlarca özenle düzenlenmelidir.

•

Potansiyel yangın tehlikelerinin belirlenmesi için yangın istatistiklerinden büyük ölçüde faydalanılmaktadır
ancak yapıların gittikçe geliştiği yeni yapım sistemlerinin ve buna bağlı olarak farklı risklerin çıktığı günümüzde
yangın istatistiklerin incelenmesiyle belirlenemeyen potansiyel yangın senaryoları için hem deterministik
hem de olasılıklı yöntemleri kullanan araçların oluşturulması ve risk değerlendirme modellerinin geliştirilmesi
gerekmektedir. Performansa dayalı yangın güvenlik tasarımında kullanılan araçların geliştirilmesi ve
güvenilirliğinin artırılması adına çalışmalar yapılmalıdır.

•

Bununla birlikte bina ve kullanıcı özelliklerinin çeşitliliği ve yangının sıra dışılığına bağlı olarak performansa
dayalı yangın güvenlik tasarımında bir model oluşturmak ve bunu bütün binalara uygulamak zordur. Her binanın
kendi özel geometrik özellikleri, kullanım sınıfı ve kullanıcıları ile değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
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YANICI PARLAYICI SIVILARIN DEPOLANMASINDA SÖNDÜRME
SİSTEMLERİ
ÖMER KIZILPELİT

ÖZET
Geçmişten, Günümüzde kimya sanayinin gelişimi iş olanakların büyümesi ve sürekli olarak üretim çalışması arz
ve talebin artması ile birlikte gerek proses malzemelerin gerekse çıkan bitmiş ürünün stok yapılmasına ve/veya
hammaddenin güvenilir bir şekilde istiflenmesi arzı oluşmuştur. Bitmiş ve/veya hammadde ürünlerin hazır bir şekilde
istiflenmesi ve ürünlerin zarar görmemesi adına büyük depolara ihtiyaç duyulmuştur. Büyük depoların gerek inşası
sırasında gerekse inşa edilirken yangın söndürme sistemleri büyük önem arz taşımaktadır. Bu bölüm içerisinde
işleyeceğimiz ve irdeleyeceğimiz “YANICI PARLAYICI SIVILARIN DEPOLANMASINDA SÖNDÜRME SİSTEMLERİ”. Bu
Kapsamda özellikle irdeleyeceğimiz
- Yanıcı Parlayıcı Sıvıların Depolanması
-Tank İçerisinde Depolama
-Bina İçerisinde Depolama
-Yanıcı Parlayıcı Sıvıların Söndürme Sistemleri
-Sabit ve/veya Yüzer Tank Söndürme Sistemi
-Bina İçerisinde Söndürme Sistemleri
-Yapılan Söndürme Sistemlerin Bakım ve Kontrolleri
(Binaların Yangından korunması Hak. Yönetmelik-NFPA ve FM Global dökümanları baz alınmış ve Referans
gösterilmiştir.)
Anahtar Sözcükler: Kimyasal, Kimyasal Depolama Binaları, Köpüklü Sprinkler Sistemi, Kimyasal Binalarında Yangın Güvenliği

FLAMMABLE COMBUSTİBLE LIGUID STORAFE FIRE PROTECTION SYSTEMS
ABSTRACT
In the past, the development of the chemical industry has been growing nowadays, and with the continuous increase
of production and supply demand, the supply of processed products has become a necessity for stocking of finished
products and / or reliable storage of raw materials. Large stocks were needed in order to ensure that finished and / or
raw material products are stacked ready and that the products are not damaged. Fire extinguishing systems are of great
importance when large warehouses are built during construction. In this section we will and examine “ Flammable and
Combustible liquid storage fire protection systems “. We will especially delve into this Scope
- Storage of Flammable and Combustible Liquids
-Tank Storage
-Storage in the Building
- Flammable and Combustible Liquids Fire Extinguishing Systems
- Fixed and / or Floating Tank Extinguishing System
- Fire Extinguishing Systems in the Building
Maintenance and Control of Extinguishing Systems
(Protection of Buildings from Fire is based on NFPA and FM Global Documents and Reference is shown.)
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1- GİRİŞ
Geçmişten günümüze kimyasal yangınlarının büyük tahribatlara yol açtığı bilinmektedir. Yangınlar ile birlikte gelen
patlamaların bunun yanında çevre binalara sıçraması daha büyük felaketlere yol açtığı geçmişteki yangınlardan
bilinmektedir. Geçmişte Kurulu olan binalarında söndürme sistemlerin minimum düzeyde olması yada hiç
olmamasından kaynaklanan ve insan kusurundan dolayı çıkan yangınlar günümüzde hem insan ölümlerine yol
açmış hemde maddi olarak zararlara yol açmıştır. Bu yazı dizimizde standartlar gereğince KİMYASAL FABRİKALAR
da söndürme sistemleri neler olacağı hangi dizayn parametrelerinin uygulanması gerektiği hangi standartların
kullanılacağını birlikte belirleyeceğiz.
Proje Aşamasına Başlamadan önce kimya sektöründe bulunan malzemelerin cinsine ve özelliklerine söndürme
algılama ve acil kaçış sistemleri yapılmaktadır. Söndürme Sistemlerinde Kullanacağımız ve anlatacağımız
standartlar Binaların Yangından Korunması Hak. Yönetmelik NFPA, FM Globaldır.
Bu yazı dizisinde en çok irdeleyeceğimiz Kimyasal Malzemelerin depolanmasında standartlar gereğince hangi
tiplerde söndürme sistemi yapılacağı söndürme sisteminin dizayn kriterleri sınıflandırılması ve depolanmasında
uygulanan sprinkler sistemini irdeleyeceğiz.

2-YANICI PARLAYACI SIVILARIN SINIFLANDIRILMASI
Söndürme sistemlerin ve kimyasalların ayırt edilebilmesi ve buna göre bölümlendirilmesi adına belirli bir sınıflandırma
yapılmıştır. Günümüzde bir çok kimyasallar ve karışımları bulunmaktadır. Her bir ürünün söndürme biçimi stoklama
biçimi farklı olmasından dolayı belirli bir sınıflandırma ve her birinin güvenlik bilgi formların bulundurulması
gerekmektedir. Bunların sınıflandırması ve ayrımının yapılmasının en kolay ulaşılabilir yolu ise Türkiye Yangınlardan
Korunma Yönetmeliği ve NFPA 30 da Açıkça belirtilmiştir. Bunları İrdelemek gerekirse:
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 2015 MADDE 113 ve NFPA 30 (4.3) ‘da Yanıcı ve parlayıcı
sıvılar aşağıdaki şekilde tanımlanır ve sınıflara ayrılır:
a) Yanıcı sıvılar, parlama noktası 37.8 °C ve daha yüksek olan sıvılardır. Yanıcı sıvılar aşağıdaki alt sınıflara ayrılır:
1) Sınıf II sıvılar: Parlama noktaları 37.8 °C ve daha yüksek ve 60 °C’dan düşük olan sıvılardır.
2) Sınıf IIIA sıvılar: Parlama noktaları 60 °C ve daha yüksek ve 93 °C’dan düşük olan sıvılardır.
3) Sınıf IIIB sıvılar: Parlama noktaları 93 °C ve daha yüksek olan sıvılardır.
b) Parlayıcı sıvı (Sınıf I), parlama noktası 37.8 °C’ın altında ve 37.8 °C’daki buhar basıncı 276 kPa’ı aşmayan
sıvılar parlayıcı sıvı, yani, Sınıf I olarak kabul edilir. Sınıf I sıvılar, aşağıdaki alt sınıflara ayrılır:
1) Sınıf IA sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan ve kaynama noktaları 37.8 °C’dan düşük olan sıvılardır.
2) Sınıf IB sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan düşük ve kaynama noktaları 37.8 °C ve daha yüksek olan
sıvılardır.
3) Sınıf IC sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan yüksek ve 37.8 °C’dan düşük olan sıvılardır.
4) Parlama noktasının üzerinde ısıtılan Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, Sınıf I olarak kabul edilir.

3- YANICI PARLAYICI SIVILARIN DEPOLANMASINDA SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
3.1 Yanıcı Parlayıcı Depolanmasında FM Global’e Göre Bina Uzaklıkları
Yanıcı Depoların Söndürme sistemlerinde depolanacak ürünün tam olarak bilinmesi ve ürünün hangi söndürme
sistemi ile söndürüldüğü net ve kesin olarak bilinmesi gerekmektedir. Yanıcı parlayıcı sıvıların depolanacak olan
kısımları yönetmeliğimize göre tüm yapı elemanları yangına en az 120 dakika dayanımda olması istenilmektedir.
Fakat FM Global ve NFPA göre gidilecek olursak yanıcı maddenin sınıfına göre ve miktarına göre belli başlı
yapısal sınıflandırmaya da gitmektedir.
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FM Globale Göre yukarıdaki tablo ve analiz edildiğinde her bir kimyasal ürünün cinsine parlama ve yanma
noktalarına duvar dayanımlarının kaç saat ve/veya kaç dakika yangına dayanıklık olduğunu belirtmektedir.
Yanıcı ve parlayıcı sıvıların Flash point dereceleri minimum düzeyde olduğunda ise binayı farklı bir bölgeye
ayırmayı veya yangına dayanıklı minimum litrelerde depolanması gerektiğini belirtmektedir. Günümüzde bir çok
depolama yüksekliği 12m ve düzeylerindeki iken FM Global’e göre yanıcı sıvıların depolanması 9 metre olarak
dizayn yapılmasını ön görmüştür. Yanıcı Depoların çelik konstrüksiyondan yapılması durumunda yanma yükü
yanma sıcaklıkları yüksek olmasından dolayı yapıyı ayakta tutabilmesi etkili çelik kolonlara söndürme sistemi
dizayn edilmelidir.

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların tehlike sınıflarına göre belirlenen depolama miktar ve şekilleri, Binaların Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre yanıcı ve parlayıcı sıvılar, depolama
amaçlı yapılmayan binalarda hiçbir şekilde depolanamazlar. Depolama amaçlı kurulmayan ve diğer kullanım
alanlarından yangına en az 90 dakika dayanıklı duvar ve döşemeler ile ayrılan ve tali derecedeki işlemlerin
yürütüldüğü binalarda yanıcı ve parlayıcı sıvılar, ancak depolama odasında veya 200 °C’de 10 dakika yangına
dayanıklı dolap içerisinde depolanabilirler. Tehlike sınıfı miktarı ve ambalaj şekli ile depolanma miktarı Tablo
2’de verilmiştir.
3.2. Çelik Kolonlar Sprinkler Dizaynı:
Maksimum 3.1 metre seviyelerinde yerleşimi olması
gereken ve çelik kolonların ön ve arka kısımlarına
gelen sıcaklığı minimum düzeye indirmek ve çelik
kolunu ayakta tutup binanın yıkılmasını engellemek
için nozul veya sidewall özel çelik kolonlar için
uygulanan sprinkler veya nozullar tercih edilmelidir.
Dizayn Edilen her bir zon için 12.2 Lt/dk üzerinden
dizayn kriteri alınması gerekmektedir. Hidrolik
Dizaynda ise Çelik kolonların en kötü senaryo yani
çatı raf arası (Uygulanmış ise) ve çelik kolon koruma
ile birlikte çalıştığı var sayılarak dizayn edilerek
en yüksek üzerinden gidilmesi sistem açısından
güvenirliği sağlamaktadır.
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3.3. Yanıcı Parlayıcı Sıvıların Depolanmasında Sprinkler Dizaynı
Otomatik olarak çalışabilecek tüm bekleme depolama yükleme taşıma olarak kullanılan tüm alanlar için sprinkler
sistemi tasarlanmalıdır. Bu alanlar dizayn kriterlerine yangın duvarları ile bölümlendirilmeli ve gerektiğinde ise
zonlandırılmalıdır. Binanın uygulama sınıflarına göre (Proses, Depolama, 1. Üretim 2. Üretim Vb.) Sınıflandırılıp
Ayrı ayrı zonlandırılması yangının bir yerden diğer yere sirayetini minimum düzeye indirgeyecektir.
Otomatik Sprinkler Sistemi Dizayn Aşamasında hangi Standart uygulanacak ise sınıflandırılması belirlenip hangi
tip söndürme sistemi yapılması gerektiği belirlenmelidir.
FM globale göre Yanıcı depoların söndürülmesi sistemi tasarlanmasında Islak , Pre-Action Sistem Deluge
Sistem ve CAF Sistemi dizayn edilebilir. Bu sistem dizayn edilirken standart veya hızlı tepkili pendent veya
upright sprinkler ile kullanma şekline göre K360 EC (K25EC) Sprinkler de tercih edilebilemektedir. Sprinkler
Sistemi Dizayn edilirken, sprinkler aralığı EC Kullanılmadığı sürece 9 m2 üzerinden değerlendirilmeli ve 9 m2
göre yerleşimi yapılmalıdır. Standartlara bakılarak Raf arası sprinkler gerektiği durumlarda transfer flue space
(raf arasındaki açıklık) baz alınarak sprinkler yerleşimi yapılmalıdır. Yapılan raf arası sprinkler dizayn kriteri ise
0.7 Bar üzerinden değerlendirmeli ve dizayn edilmelidir.
3.3.1 Köpüklü Söndürme Sistemi
Köpük, su, köpük maddesi olan deterjanın havanın karışımı ile meydana gelen bir maddedir. Temel olarak yangın
sırasında boşaltılan köpük-su karışımı yanıcı madde üzerinde bir örtü tabakası oluşturarak oksijenin ve ısının
içeri girmesini önler ve ortamın sıcaklığını düşürerek yangını söndürme görevi görür.
Yanıcı Parlayıcı Sıvı Yangınlarında Kullanılan Köpük tipleri Köpük- su karışımının yangın esnasında verimli şekilde
söndürme görevi görmesi için uygun tipte köpük seçilmelidir.
Köpük tipleri,
- Protein bazlı (RP) köpük sıvıları
- Floroprotein (FP) köpük sıvıları
- Film tabakası oluşturan (FFFP) Köpük Sıvıları
- Akıcı film tabakası oluşturan (AFFF) Köpük Sıvıları
- Alkole dirençli akıcı film tabakası oluşturan (AR-AFFF) Köpük Sıvıları
- Sentetik deterjan köpük sıvıları (Mid, Hi-ex)
Köpüklü Sprinkler Sistemleri Tasarım Aşamaları Köpüklü sprinkler sistemi uygulaması yapılırken altta yer alan
adımlar izlenmelidir.
- Depolanan yanıcı parlayıcı sıvının sınıfının belirlenmesi
- Uygun sistem seçimi
- Tasarım yoğunluğu ve operasyon alanının belirlenmesi
- Sprinkler veya nozul için minumum basıncın belirlenmesi
- Oranlayıcı seçimi
- Uygulama süresinin belirlenmesi
3.3.2 Köpüklü Söndürme Sistemi Tasarım Kriterleri:
Söndürme sistemlerinde ilgili standartın tasarım kriterleri dikkate alınmalıdır. Otomatik köpüklü sprinkler
sistemlerinde (ıslak borulu, kuru borulu, ön tepkili sistemler) İlgili Standartlar da yer alan tasarım kriterlerine göre
tasarım yapılır. NFPA 16’da verilen değerler genel parametrelerdir ve minimum ihtiyacı belirler. Yanıcı ve parlayıcı
sıvılar üzerinde yapılan yangın test sonuçlarına göre kriterlerin değişiklik gösterebileceği özellikle belirtilmektedir.
NFPA30’ da ise yapılan testler ile ilgili daha detaylı bilgi bulunmaktadır. NFPA 30 farklı tip depolama şekli,
depolama yüksekliği, yanıcı sıvı çeşitleri, sprinkler orifis çaplarına göre tasarım kriterleri belirlemektedir.
NFPA 16’ ya göre yapılan sistemlerde, tasarım yoğunluğu en az 0.16 gpm/ft2 (6.5 mm/m²), tasarım alanı ise
5000 ft² (465,4 m²) olmalıdır. FM Global’de İse Kullanılan Sprinklerin Derecesine göre ıslak sistem için Tasarım
alanı 4000 ft² (370 m²) köpük yoğunluğu ise 12.2 mm/m² Bir sprinklerin koruma alanı 100ft² (9,3 m²) ve
sprinkler arası mesafede 12 ft (3,7 m) aşmamalıdır. Tavan ya da çatıya monte edilmiş sprinklerin açılma sıcaklığı
250°F ila 300°F (121°C ila149°C) aralığında olmalıdır. Ara seviyelerde yer alan sprinklerin açılma sıcaklığı ise
çevre koşulları daha yüksek bir değeri gerektirmedikçe 135°F ila 170°F (57°C ila 77°C) aralığında olmalıdır.
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Sistemde kullanılacak olan boru çapları sürtünme kaybı hesaplarına göre belirlenmelidir. Boru sistemlerindeki
sürtünme kaybının hesaplanması için Hazen-Williams C değerleri kullanılır. Köpük su karışımı taşıyan boruların
sürtünme kaybı karakteristikleri sadece su taşıyan borular ile aynı şekilde değerlendirilecektir. Alkol dirençli
köpük konsantresinin kullanıldığı boru sistemlerindeki sürtünme kaybının hesaplanması için sürtünme
karakteristikleriyle ilgili olarak köpük konsantresi üreticisine danışılmalıdır.

NFPA 30 Figure 16.4.1.(a) Metal Konteynır içinde Karışabilen Yanıcı Olmayan ve Yanıcı Sıvılar İçin Yangın Koruma Kriterlerinin Belirlenmesi
için uygulanan ağaç sistemi.

Yanıcı Sıvıların depolanmasında sondürme sistemlerinde NFPA göre gittiğimizde dizayn parametrelerin
belirlenebilmesi ve ne şekilde raflı söndürme yapmamıza yardımcı olan tablolardan yararlanılmaktadır. Bu
Tablolardan bazıları yukarıdaki 16.4.1(a) Tablosunda gözüken parametredir. Bu Parametre Yanabilir Sıvı Metal
olmayan IBS Konteynır olarak farklılık gösterilmektedir. Burada Sıra ile İlerleyip ve verilen tablo direktifler ile
ilerlememiz gerekmektedir.
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3.4. NFPA 30 a Göre Raf Arası Sprinklerin Belirlenmesi ve Yerleşimi
Yukarıdaki parametreyi belirledikten aşağıdaki belirltilen Dizayn kriterlerine raf arası söndürme sistemin ne
şekilde ve nasıl olacağını belirlememiz gerekmektedir. Örneğin: Sıvıların 9.1 de Belirtilene Uymadığını, 16.2.4
ve 16.2.5 deki belirtilenleri karşılayamadığı ve su bazlı olmadığı için bir alta inerek raflı depolama kısmında
aşağıdaki tablolardan dizayn kriteri olarak Tablo 16.5.2.1 Tercih Edilmiştir.
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4. CAF SİSTEM (Basınçlı Hava Köpüğü)
Basınçlı hava köpük ( CAF ) sistemleri düşük genleşme köpüğü önemli ölçüde daha
yüksek genleşme oranları ile daha fazla köpük üretmek için konsantreleri kullanılan
sistemlerdir. Sistemler sonra her tehlike sınıfına göre ve tehlikeye göre uygulama
için özel sprinkleri / nozulları oluşturmaktadır. CAF sistemi köpük üretmek için bir
karıştırıcı ve köpük üreten konsantresi olan özel bir üründür. CAF Kullanımı durumunda
diğer sistemlerde kullanıcılan suyu azaltır ve daha yüksek genişleme oranı ile daha
fazla köpük elde ederek mevcut tehlikenin daha fazla köpük uygulamasına yardımcı
olur. CAF hem yatay yüzeylere yayılmış ve dikey yüzeylere yapışır bir şekilde köpük
konsantresi elde edebilir söndürme sistemi tasarlayabilirsiniz. Fakat buradaki Sistem
belirli bir uygulama için , üretici tarafından tasarlanmış olmalıdır üretici tarafından
projelendirilmiş hidrolikleri yapılmış ve üretici tarafından belirtilen boru çapları
uygulanmalıdır.

5. SONUÇ
Bir çok firmaların uygulaması gereken standartların derleyip dizayn kriterini belirlenmesi ve belirtilenlerin ne
şekilde belirlendiği proje aşamasında inşaat mimari açısından koordineli olarak gidilmesi mühendislik adına bir
çok standartlara bakılması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Günümüzde eski yapıların yenilenen ve uygulanan
standartlar bakımından geride kaldığı yeni standartlarda kimyasal depoların proseslerin bulunduğu alanlarda
söndürme sisteminin her bir ürüne göre belirlendiği gerekli görüldüğü durumlarda binaların ayrılması gerektiği ve
çelik yapılarda yangın yükünün sıcaklığının fazla olmasından dolayı çelik kolonlara da söndürme sistemi yapılması
gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Kimyasal depoların söndürülmesinde öncelikle sınıfının belirlenmesi daha sonra depolama şekli hangi ürünün ne
şekilde nasıl depolandığı aynı zamanda zonlama yapılırken yangın duvaları ile yangına 120 ile 90 dakika boyunca
ayrılması gerektiği üretim ile depolamanın aynı yerde olması yangının daha hızlı yayılacağı açıkça ortaya çıkmıştır.
Tavana ve raf arasına uygulanacak sprinkler sisteminin tipi derecesi ve maksimum ne kadar depolama yapılacağı
ilgili standartlara göre nasıl belirleneceğini aynı zamanda bu belirlenenlerin dokümantasyon haline getirilmesi ve
ilgili standarda refere edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
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KİMYASAL TESİSLERDE TEMEL YANGIN RİSKLERİ VE UYGULANAN
YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ
BORA ŞİRANLI

ÖZET
Endüstride kimyasallar yaygın olarak depolanmakta ve çeşitli proseslerde kullanılmaktadır. Yangın ile mücadele
açısından, kimyasalların oluşturduğu risk ve uygulamadaki çeşitliliği beraberinde yangın söndürme çözümlerinde
farklı yaklaşımları getirmiştir. Bu çalışmada konuyla ilgili standartlar baz alınarak sektörde karşılaşılan kimyasalların
depolanması ve proseslerde kullanılması sonucu oluşan temel yangın riskleri karşısında kullanılabilecek yangın
söndürme sistemleri ve bu sistemlerin tasarım kriterleri ele alınacaktır.

MAIN FIRE RISKS AT CHEMICAL FACILITIES AND APPLIED FIRE
PROTECTION SYSTEMS
ABSTRACT
At Industry, chemicals are commonly stored and used on various types of processes. In terms of fire fighting,
both the risk created by chemicals and its diversity in application brings different approaches in fire extinguishing
solutions. This paper will introduce the fire extinguishing systems used against main fire risks formed by storage
and usage of chemicals and the design criterias will be covered with respect to recognised standards.

1. GİRİŞ
Kimyasallar günümüzde birçok tesiste çeşitli sebeplerle bulundurulmakta ve kullanılmaktadır. Bu tesisler petrol
rafineleri, kimya fabrikaları gibi riskli kimyasalların yoğun veya tamamıyla kullanımının yapıldığı yerler olabileceği
gibi endüstriyel fabrika depoları, prosesleri gibi bu tip ürünleri kısmi olarak bulundurulan veya kullanan yerlerde
olabilmektedir.
Bu çalışmada sektör sınırlandırılmadan, endüstride kullanılan kimyasallar parlayıcı ve yanıcı sıvılar ile sınırlandırılmak
sureti ile bu sıvıların depolarda, tanklarda ve proseslerde kullanılması halinde yangınla mücadele etmek amaçlı
kullanılan yaygın otomatik söndürme sistemleri hakkında bilgi verilecek olup dizayn kriterlerine değinilecek, uygun
karşılaştırmalar yapılacaktır.

2. KİMYASAL DEPOLARIN YANGINDAN KORUNUMU
2.1. Kimyasal Depolarda Oluşabilecek Risk
ABD yerel itfaiyelerine ulaştırılan bilgilere göre 2007-2011 yılları arasında yılda ortalama 160,910 yangın parlayıcı
ve yanıcı sıvıların tutuşması ile başlamıştır. Bu yangınlar yılda ortalama 454 ölüme, 3910 yaralanmaya ve 1,5 milyar
USD maddi zarara yol açmıştır. Kaydedilen yangınların %11’i depolarda çıkmasına karşın bu yangınlar yaralanmaların
toplamda %20’sine sebep olmuştur.
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Grafik 2.1.1 Yanıcı Parlayıcı Sıvılar Sebebiyle Çıkan Yangınlarda Konut, Depo ve Üretim Alanlarında Yangın Yaralanma ve Maddi Hasar
İstatistikleri [ 2007-2011 ]

Yüksek miktarlarda depolanan kimyasalların yangın durumunda basit yangın söndürücüler ile kontrol altına alınması
ve söndürülmesi mümkün olmamaktadır. Başta parlama noktası düşük kimyasallar olmak üzere kimyasalların
karıştığı yangınlarda yangın esnasında kimyasalların karışarak reaksiyona girmesi ile patlamalar meydana gelebilir,
yanma sonucu oluşan dumanlar yüksek derecede toksit olabilmektedir. Bu tip durumların yaşanmaması için
alınabilecek pasif önlemlerin yanında otomatik yangın söndürme sistemleri, itfaiye mahale ulaşana kadar yangının
büyümesini engellemek veya yangını söndürmek amaçlı özellikle yanıcı / parlayıcı kimyasal depolanan depolarda
kurulumu tercih edilen sistemlerdir.

2.2 Kimyasal Depolarda Temel Yangın Korunum Sistemleri
2009-2013 yılları arasında ABD yerel itfaiyelerine ulaştırılan bilgiler doğrultusunda depolarda çıkan yangınların
%6’sı parlayıcı ve yanıcı sıvılardan kaynaklı olmasına karşın bu yangınlar yaralanmaların toplamda %31’ine sebep
olmuştur.
Bu tip yangınların getirdiği zararların önüne geçilebilmesi için alınabilecek pasif önlemlerin dışında doğru dizayn
edilmiş otomatik söndürme sistemlerinin kullanılması büyük önem arz etmektedir. Parlayıcı ve yanıcı sıvıların
depolandığı depolar için yapılacak olan bir dizaynda diğer adımlara geçilmeden önce öncelikle kimyasalın yanıcılık
sınıfının belirlenmesi gerekmektedir.
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Grafik 2.2.1 Depolarda Yangına Sebebiyet Veren Ögeye Göre Yangın Çıkma, Yaralanma ve Maddi Hasar İstatistikleri İstatistikleri 2009-2013
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2.2.1. Yanıcılık Sınıfının Belirlenmesi
Kimyasallar, NFPA 30 yanıcı ve parlayıcı sıvılar kapsamında incelendiğinde sıvılar parlama ve kaynama noktalarına
göre sınıflandırılmış, sıvıların depolarda ve tanklarda depolanması bölümü içerisinde detaylandırılacak olan dizayn
kriterleri de bu sınıflandırmalara göre belirlenmiştir.
Sıvılar NFPA 30’a göre yanıcı ve parlayıcı olarak aşağıda belirtildiği üzere sınıflara ayrılmaktadırlar.
Parlayıcı sıvılar; Parlama noktası 37,8°C’nin altında olan ve 37,8°C’de reid buhar basıncın 276 kPa mutlak basıncı
geçmeyen sıvılardır.
Yanıcı sıvılar; Parlama noktası 37,8°C ve üzerinde olan sıvılardır.

Parlayıcı Sıvılar
P.N. < 37,8 °C

Yanıcı Sıvılar
P.N. > 37,8 °C

Parlama Noktası
(°C)

Kaynama
Noktası (°C)

Sınıf IA

< 22,8

< 37,8

Etilen Oksit,
Metil Klorür,
Pentan

Sınıf IB

< 22,8

> 37,8

Aseton,
Etil Alkol,
Benzin

Sınıf IC

> 22,8 , < 37,8

Sınıf II

>37,8 , < 60

Dizel Yakıtı,
Boya Tineri

Sınıf IIIA

> 60 , < 93

Kalorifer Yakıtları

Sınıf IIIB

> 93

Yemeklik yağlar,
Motor Yağları

Örnek Parlayıcı Yanıcı Sıvılar

Ksilen,
Bazı Boyalar,
Bazı Solvent Bazlı Sementler

Tablo 2.2.1.1 NFPA 30’a Göre Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Sınıfları

Bunların dışında stabil olmayan sıvılar, vizkoz sıvılar ve doymamış polyester reçineleri NFPA 30 ‘da yanıcı ve
parlayıcı sıvılar kapsamında ayrı olarak ele alınmaktadır.
Stabil olmayan sıvılar; Ticari olarak üretilmiş veya saf halinde şiddetle polimerize olan, ayrışan, yoğuşma
reaksiyonuna giren veya şok, basınç, sıcaklık durumunda öztepkimeye giren sıvılardır. (Örnek; Amonyum perklorat,
Organik peroksitler)
Bu sıvılar da depolar için yapılan dizaynlarda Sınıf IA sıvılar kapsamında değerlendirilmektedir
Doymamış polyester reçineler (UPR) ; Ağırlıkça %50’ye kadar Sınıf IC, Sınıf II veya Sınıf III sıvı içeren fakat Sınıf IA
veya Sınıf IB içermeyen sıvılardır.
Vizkoz sıvılar; NFPA 30 Figür 16.2.5’e göre oda sıcaklığında vizkozitesine karşın malzemenin içerisinde bulunan
parlayıcı yada yanıcı sıvı eğer Sınıf I ,Sınıf II veya Sınıf III ise malzeme içerisindeki parlayıcı ve yanıcının ağırlıkça
yüzdesi grafikte taralı alan içerisinde kalıyor ise vizkoz sıvılar parlayıcı ve yanıcı sıvılar olarak değerlendirilebilirler.
(Örnek; Parafin mumu )

2.2.2 Yaygın Kullanılan Sistemler ve Dizayn Kriterleri
Parlayıcı ve yanıcı sıvı depolanan depolarda NFPA 30 standardı asgari olarak yanıcılık sınıfı, depolama şekli ve
sıvının depolandığı kabın tipine göre tablolardan sprinkler veya köpük-su sprinkler sistemlerine yönlendirmede
bulunmakta olup otomatik su spreyi, su sisi ,yüksek genleşmeli köpük, kuru kimyevi ve alternatif konfigürasyonlarda
sprinkler sistemlerinin de NFPA standartları ışığı ve üretici tavsiyeleri doğrultusunda otoritelerin onayına istinaden
alternatif olarak değerlendirilebileceğini belirtmektedir.
Bu sistemlerin içerisinde yaygın olarak depolarda otomatik sprinkler ıslak borulu, kuru borulu veya ön-tepkili
sistemlerinden biri olarak dizayn edilebilmektedir.
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2.2.2.1 Otomatik Sprinkler Sistemleri
NFPA 30’da otomatik sprinkler sistem tasarım kriterlerini işleyen tablolar parlayıcı ve yanıcı sıvıları öncelikle aşağıda
belirtilmiş olan kriterler altında sınıflandırmıştır.
•

Parlayıcı veya yanıcı komponent konsantrasyonu volumetrik olarak %50’den fazla olan;
o

Karışabilir ve karışabilir olmayan sıvılar,

o

Sınıf IIIB sıvılar,

o

Su ile karışabilir sıvılar,

•

Parlayıcı veya yanıcı komponent konsantrasyonu volumetrik olarak %80’den fazla olmayan karışabilir sıvılar,

•

Sınıf II ve Sınıf III karışabilir ve Sınıf II ve Sınıf III karışabilir olmayan sıvılar,

•

Ağırlıkça %50’ye kadar Sınıf IC, Sınıf II veya Sınıf IIIA sıvı içeren doymamış polyester reçineler.

Yukarıda tanımlanmış olan parlayıcı ve yanıcı sıvılar sınıflandırıldığı ve depolama çeşitlerine göre ayırıldığı
tablolardan maksimum depolama ve tavan yükseklikleri kısıtları altında temel olarak asgari sprinkler K faktörü,
dizayn yoğunluğu ve operasyon alanına ulaşılır.
İlgili tablolar büyük bir kısmı kriterlerin sayıca çokluğu açısından fazla ortak paydaya sahip olmadıklarından dolayı
birbirleri ile karşılaştırmaya uygun bir ortam sağlayamamaktadırlar.
Fakat NFPA 30’da iç mekan sıvı depolama alanlarında kullanılabilecek otomatik söndürme sistemleri için
hazırlanmış olan tablolar içerisinden otomatik sprinkler sistemleri için verilmiş tabloları, ”parlayıcı ve yanıcı
komponent konsantrasyonu volumetrik olarak %50’den fazla olan karışabilir ve karışabilir olmayan sıvılar” ‘ın metal
konteynerlerde depolanması koşullarında, farklı depolama şekillerine göre karşılaştırmamız mümkündür.

Paletli veya Yığma
Tek veya Çift Sıra
Raflı

Metal Konteyner Kapasitesi
(gal)

Grafik 2.2.2.1.1 incelenecek olduğunda paletli / yığma ve raflı depolama tiplerinde debi ihtiyaçlarının konteyner
kapasitesi >5 ve ≤60 galon arasında birbirine yakın olduğunu fakat paletli / yığma depolamada konteyner kapasitesi
≤5 galon için basınç emniyet ventilsiz konteyner tiplerinde %45, emniyet ventilli tiplerde %93 daha fazla debi ihtiyacı
oluştuğunu görebiliriz.

4396

>5 ve ≤60

6593

4945

≤5
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>5 ve ≤60

6707

3410
3410

≤5
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Bu tablolar NFPA 30 ‘da yer alan Design Kriterleri tablo değerleri kullanılarak Area / Density metodu ile örnekleme
için oluşturulmuştur. Özgün proje ve prosese göre bu değerler değişiklik gösterebilir.
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Grafik 2.2.2.1.1 Sınıf IB, IC, II, IIIA Parlayıcı ve Yanıcı Komponent Konsantrasyonu Volumetrik Olarak %50’den
Fazla Olan Karışabilir ve Karışabilir Olmayan Sıvıların Otomatik Sprinkler Sistemi için Maksimum Toplam Debi
İhtiyaçları

Paletli veya Yığma
Tek veya Çift Sıra
Raflı

Basınç Emniyet Ventilli
Metal Konteyner Kapasitesi
(gal)

Sprinkler sistemlerinde, basınç emniyet ventilli metal konteynerler kullanılarak yapılacak olan depolama çeşitlerinde
maksimum yüksekliklere bakıldığında ise izin verilen maksimum tavan yüksekliğinin 9 metre, maksimum depolama
yüksekliğinin ise raflı depolamalara ait olmak sureti ile 7,5 metre olduğunu Grafik 2.2.2.1.2’den görebiliriz.
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Grafik 2.2.2.1.2 Sınıf IB, IC, II, IIIA Parlayıcı ve Yanıcı Komponent Konsantrasyonu Volumetrik Olarak %50’den
Fazla Olan Karışabilir ve Karışabilir Olmayan Sıvıların Otomatik Sprinkler Sistemi için Maksimum Depolama ve
Tavan Yükseklikler

2.2.2.2 Köpük-Su Sistemleri
Köpük-su sistemleri sistemde kullanılan başlıklara göre kapalı ve açık başlıklı sistemler olarak ele alınmaktadır.
Kapalı başlıklı sistemler genel olarak ıslak borulu veya ön tepkimeli olarak uygulanmaktadır. Islak borulu sistemler,
depolarda yaygın olarak tercih edilmektedirler. Fakat donma olasılığının olabileceği yerlerde hassas duman
örnekleme, ışın tipi dedektörler gibi ekipmanlar ile donatılmış hızlı bir algılama sistemi, tek kilitlemeli bir vana ile
kullanılarak ön tepkimeli sistemler tercih edilmektedir. Böylece yangın yayılım hızı yüksek olan bu yangınlarda
aktivasyon zamanı azaltılarak yangına olabildiğince erken müdahale edilebilmektedir.
Köpük-su yangından korunum sistemleri tesis edildiğinde, tasarım yoğunlukları köpük boşaltma cihazlarının
özelliklerine, köpük konsantresine, korunacak spesifik sıvılara ve tablolardaki uygun kriterlere göre seçilmelidir.
Tablolarda belirtilen tasarım yoğunlukları ile boşaltma ekipmanlarının özellikleri farklılık gösterdiğinde aralarından
büyük olan seçilmektedir.
Dizayn yapılırken üzerinden geçilen temel aşamalar sprinkler sistemleri ile benzerlik göstermekte olup, köpük-su
sprinkler sistemleri gerekli dizayn debisine göre en az 15 dakika köpük konsantresine sahip olmalıdır. Su sprinkler
sistemleri için belirtilmiş olan dizayn kriterlerini karşılayan köpük-su sprinkler sistemleri NFPA 16 standardına göre
kurulduğu sürece kabul edilmektedir.
NFPA 30’da iç mekan sıvı depolama alanlarında kullanılabilecek otomatik söndürme sistemleri için hazırlanmış olan
tablolar içerisinden köpük-su sprinkler sistemleri için olan tabloları “parlayıcı ve yanıcı komponent konsantrasyonu
volumetrik olarak %50’den fazla olan karışabilir ve karışabilir olmayan sıvılar” ‘ın metal konteynerlerde depolanması
koşulları altında, farklı depolama şekillerine göre kıyaslanacak olduğunda aşağıdaki sonuçlara varabiliriz;
Paletli / yığma depolamada debi ihtiyacının raflı depolamaya göre konteyner kapasitesi >5 ve ≤60 galon arası
olan basınç emniyet ventilli ve konteyner kapasitesi ≤5 galon olan basınç emniyet ventilsiz konteyner ile yapılan
uygulamalarda %100 fazla olduğunu, diğer şartlarda aynı olduğunu görebiliriz.
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Bu tablolar NFPA 30 ‘da yer alan Design Kriterleri tablo değerleri kullanılarak Area / Density metodu ile örnekleme
için oluşturulmuştur. Özgün proje ve prosese göre bu değerler değişiklik gösterebilir.
Grafik 2.2.2.2.1 Sınıf IB, IC, II, IIIA Parlayıcı ve Yanıcı Komponent Konsantrasyonu Volumetrik Olarak %50’den
Fazla Olan Karışabilir ve Karışabilir Olmayan Sıvıların Köpük-Su Sprinkler Sistemi için Maksimum Toplam Debi
İhtiyaçları
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Köpük-su sprinkler sistemlerinde basınç emniyet ventilli konteynerler ile yapılacak depolama çeşitleri içerisinde
maksimum yüksekliklere bakıldığında ise izin verilen maksimum tavan yüksekliğinin 9 metre, maksimum depolama
yüksekliğinin ise raflı depolamalara ait olmak sureti ile 7,5 metre olduğunu Grafik 2.2.2.2.2’den görebiliriz.
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Grafik 2.2.2.2.2 Sınıf IB, IC, II, IIIA Parlayıcı ve Yanıcı Komponent Konsantrasyonu Volumetrik Olarak %50’den
Fazla Olan Karışabilir ve Karışabilir Olmayan Sıvıların Köpük-Su Sprinkler Sistemi için Maksimum Depolama ve
Tavan Yükseklikleri
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2.2.2.3

Açık Başlıklı / Baskın Köpük-Su Sistemleri

Parlayıcı ve yanıcı sıvıların depolandığı depolarda ve imalat süreçlerinde sıklıkla gerekli olan sabit köpüklü yangın
söndürme sistemlerinde yaygın olarak uygulanan iki farklı metod düşük genleşmeli köpük-su sprinkler sistemleri
ve yüksek genleşmeli köpük sistemleridir. Köpük-su sprinkler sistemlerinde önceki bölümde detaylandırılmış olan
kapalı başlıklı sistemleri takiben bu bölümde açık başlıklı/baskın tip köpük su-sistemlerine de değinilecektir.
NFPA 30’da kapalı başlıklı tip için dizayn kriterleri detaylandırılmış olan köpük-su sistemleri yaygın olarak açık
başlıklı/baskın sistemler olarak da dizayn edilmektedirler. Bu sistem, yangın yayılımının yüksek ve hızlı olmasının
beklendiği ve söndürücü akışkanın yangının meydana gelip yayılacağı tüm alana uygulanmasının istendiği
durumlarda kullanılır.
Kapalı başlıklı sistemlerden farklı olarak baskın sistem ile korunan tüm oda ve bölmelere otomatik algılama sistemi
yapılabileceği gibi bu sistemler sadece manuel olarak da çalıştırılabilmektedirler. Baskın sistemler, mahalde bulunan
otomatik algılama sisteminin çalışması veya sistemin manuel olarak aktive edilmesi sonucu vananın açılmasıyla
bağlı oldukları boru tesisatına akışın sağlandığı sistemlerdir.
Dizayn adımları ve tasarım yoğunluğu ele alındığında; parlama ve kaynama noktasına göre yanıcılık sınıfı belirlenmesi,
parlayıcı ve yanıcı komponent konsantrasyonu göz önünde bulundurularak malzemenin uygun kategorizasyona
sokulması, depolanan kabın biçimi ve depolama konfigürasyonunun belirlenmesi adımları ardından NFPA 30’da
ulaşılacak olan tablolarda köpük-su sistemleri için belirtilmiş olan tasarım yoğunlukları [16:7.3.2.1] NFPA 16’da
belirtildiği üzere 6,5 mm/m2’den daha düşük olmamak sureti ile baskın köpük-su sistemleri için kullanılabilmektedir.
Tasarım yoğunluğu takiben boşalma süresi ve operasyon alanı açısında baskın sistemler , NFPA 16’da belirtildiği
üzere köpük solüsyonu baskın köpük su sistemine ait tüm alan boyunca ve operasyon alanı 465m² (5000 ft²) olacak
şekilde 10 dakikalık bir periyot boyunca boşalabilecek şekilde dizayn edilmelidir. NFPA 30’da belirtilmiş olan bu
boşalma süresi 15 dakika, birçok yetkileri olan otoritelerce ise emniyet faktörünün artırılması amacıyla 20 dakika
olarak talep edilebilmektedir.

2.2.2.4 Y üksek Genleşmeli Köpük Sistemleri
Yüksek genleşmeli köpük konsantresi ve su birlikte doğru oranda karışarak birçok metodla köpük solüsyonu
oluşturabilir. Bu yüksek miktarda genleşmiş köpük, engellerin etrafından akarak geniş alanları hızlı bir şekilde
doldurabilir ve bu sayede hızlı ve efektif bir şekilde yangını boğabilir.
Yüksek genleşmeli sistemlerin lokal aplikasyonların dışında yaygın olarak kullanıldığı Total flooding sistemler,
orta ve yüksek genleşmeli köpükleri istenmeyen derecede hasar oluşmadan önce mahali tehlikenin üzerinde bir
derinlikte dolduracak debide boşaltma prensibine göre dizayn edilirler.
Total flooding sistemler ile başarılı bir şekilde korunacak tehlikelere Sınıf A ve Sınıf B yanıcıları barındıran odaları,
depoları, depolama alanlarını, antrepo tesislerini ve binaları örnek verebiliriz.
Yüksek genleşmeli köpük sistemleri katı yakıt veya parlayıcı sıvı yangınlarının söndürülmesine uygun yerler olan
uçak hangarları, tehlikeli veya atık madde depolama alanları, parlayıcı sıvı paketleme alanları, parlayıcı sıvı bidon
depoları ve yanıcı sıvıların depolandığı antrepolarda sıklıkla kullanılmaktadır.
Söndürme mekanizmaları incelendiğinde bu sistemler 1:200-1000 aralığında yüksek genleşme oranlarına sahip
olduklarından dolayı alternatif yangın söndürme sistemlerine göre yangın yayılımının kısa sürede önüne geçmek ve
söndürmek amacıyla yanan malzemeyi örter, ortamdaki diğer elemanlar ve hava ile teması engelleyerek ısı, duman
ve yakıt buharını köpük içine hapsederler.
Yüksek genleşmeli köpüklerin dizayn adımları sprinkler ve köpük-su sistemlerden daha farklı bir yaklaşım söz
konusudur. Dizayn aşamalarını ve içeriklerini daha yakından inceleyecek olursak ana hatları ile dizayn adımları ve
kriterleri aşağıdaki gibidir;
Öncelikle depolama şeklini ikinci planda bırakarak korunacak yüksekliğin belirlenmesinde kriter olarak depolama
yüksekliğinin %10’u veya depolama yüksekliğine 0,6m eklenmesi ile çıkacak sonuçlar arasından ortaya çıkan
maksimum değer, korunacak yükseklik olarak belirlenir.
Parlayıcı ve yanıcı sıvılar için tehlike seviyesinin üzerinde olması gereken bu derinlik yukarıda belirtilen gerekliliklerden
oldukça fazla olmasına izin verilmeli ve testler ile belirlenmiş olan derinliklerden daha az olmamalıdır.
Korunacak yüksekliğin belirlenmesini takiben değerin mahalin yüzey alanıyla çarpımı ile hesaplanacak hacim, NFPA
16 Tablo 6.12.7.1 yüksek genleşmeli köpükler için köpük deşarj başlangıcından itibaren maksimum doldurma
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süresi tablosundan konstrüksiyon tipine, mahalde sprinkler sistemin varlığına ve tehlike sınıfına göre bir boşalma
süresi seçilir.
Söz konusu hacmin seçilmiş olan sürede doldurulması temel mantığı ile hesaplanabilecek olan toplam jeneratör
deşarj kapasitesine varsa sprinkler sistemi nedeni ile kırım köpük yükseklik miktarı eklenir ve sonuç kompanzasyon
faktörleri ile çarpılarak gerekli minimum kapasite elde edilir.
Bu öngörülen iki faktör köpük fire ve kayıp kompanzasyon faktörleridir.
Solüsyon drenajı gibi sebeplerden dolayı köpük miktarında oluşacak ortalama eksilmeyi ifade eden ve deneysel bir
faktör olan normal köpük firesi kompanzasyon faktörü 1,15 olmalıdır.
Kapılar ,pencereler ve kapanamayan açıklıklardan dolayı oluşacak sızıntıların yapının dizayn mühendisi tarafından
değerlendirilmesinden sonra kayıp kompanzasyon faktörü belirlenir. Yapı, dizayn derinliğinin altından tamamıyla
sızdırmaz dahi olsa bu faktör 1’den az alınamaz. Bu katsayının köpük genleşme katsayısına, sprinkler kullanımına
ve köpük derinliğine bağlı olarak tüm açıklıları normalde kapalı bir binada 1.2 değerine kadar alınmasına müsaade
edilir.
Bu aşamaya kadar sistemde kullanılması öngörülen ekipmanların özellikleri dizayn kriterlerinde herhangi bir ölçüt
belirlememişken, yukarıda hesaplanmış olan minimum kapasitenin elde edilmesini takiben köpük Jeneratörünün
debisel kapasitesi, genleşme oranı ve köpük konsantrasyonuna bağlı olarak sistemin solüsyon debisine ulaşılır.
Son olarak toplam köpük ihtiyacının hesaplanması aşamasında sistemin belirlenecek değerin sistemin 15 dakikalık
köpük ihtiyacından daha az olmaması şartı ile hesaplanmış olan hacmi 4 kez doldurabilecek veya 25 dakika çalışma
sonucu ihtiyaç duyulacak köpük miktarları arasından en küçük olan seçilir.

3. KİMYASAL DEPOLANAN TANKLARIN YANGINDAN KORUNUM
3.1 Kimyasal Depolanan Tanklarda Oluşabilecek Risk
Petrokimya tesislerinde, depolama tank sahalarında, boya ve benzeri kimyasal üreten tesislerde parlayıcı ve yanıcı
sıvılar ,otomobil fabrikaları, yakıt terminalleri, havaalanlarında gibi alanlarda ağırlıklı olarak yüksek miktarda yakıt
depolanmaktadır.
Yangın riski teşkil eden bu sıvılar çok geniş bir çeşitlilik yelpazesine sahip tanklarda 150.000 m3 depolama
hacimlerine varan büyüklüklerde bulundurulabilirler. Ayrıca bu tanklar sayıca yüksek miktarlarda bir araya gelerek
tank çiftliklerini de oluşturabilirler. Bu çeşitliliklerin beraberinde getirdiği yangın riskleri de yangının basit bir vent
yangınından büyük bir yüzey yangınına kadar uzanması ihtimallerini de yanında getirmektedir. Bu yangınlar arasında
en yaygın olanlar taşma kara yangınları, vent yangınları, rim-seal yangınları ve yüzey yangınlarıdır.
Taşma Kara Yangınları: Taşma yangınları veya dike yangınları doldurma sırasında taşan sıvının veya sızıntıdan
dolayı sıvının ekipman arızası veya operatör hatası gibi sebeplerden dolayı genellikle yıldırım düşmesi veya kaynak
işlemi gibi olayların sıvıyı ateşlemesi oluşan yangınlar olup oluşabilecek yangınlar arasında en az şiddetli olay
olarak kabul edilmektedir.
Vent Yangınları: Vent yangınları tipik olarak sabit ve iç yüzer tavanlı tanklar ile ilişkilendirilmiştir. Yangının temel
sebebi ventte oluşan kaçak kimyasal buharının yıldırım düşmesi ile ateşlenmesidir. Bu yangın çeşidi daha az
şiddetli bir tür olarak kabul edilmekte olup ve genellikle kuru kimyasal yangın söndürücü ile veya ventten çıkan
gazın çıkışının kesilerek tanktaki basıncının azaltılması ile söndürülebilir.
Rim-Seal Yangınları: Tanklarda depolanan ürünlerin buharları yüzer tavan ve tank gövdesi arasında kenarlarda
toplanmaktadır. Oluşan bu buhar yaka contaları deforme olduğu zaman hava ile karışıp tehlikeli bir karışım
oluşturabilir ve tutuşma sonucu yanabilir. Birçok tank yangınında olduğu gibi tutuşmanın ana sorumlusu yıldırım
düşmesi olmakla beraber oluşan statik elektrikten dolayı da olabilmektedir. Rim-Seal yangınlarında büyük çoğunluğu
oluşturan istatistik tank tipi açık yüzer tavanlı ( dıştan yüzer tavanlı) tanklardır fakat diğer tank tiplerinde de benzer
sebepler ile yangın gerçekleşebilmektedir.
Yüzey Yangınları: Yüzey yangınları sabit, açık yüzer ve iç yüzer tavanlı tankların tümünde oluşabilmektedir. Tankların
çatıları, örnek olarak iç yüzer tavanlı tanklarda olduğu gibi buhar basıncının yükselmesi, açık yüzer tavanlı (dıştan
yüzer tavanlı) tanklarda ağır yağmurlarda drenaj valflerinin kapalı kalması veya mekanik conta arızaları sonucunda
tavanın eğilmesine sebebiyet vermesi gibi çeşitli sebepler ile çökebilmekte ve sıvı yüzeyini yıldırım düşmesine
karşın korumasız bırakmaktadır. Yüzeyinde oluşan bu yangınlar özellikle çapı 45m’yi geçen tanklarda çok riskli olup
yangının geniş yüzey alanına yayılması ve gerekli olan yüklü miktarda söndürücü akışkan ihtiyacından dolayı yangın
ile mücadelesi en zorlayıcı yangın türlerindendir.
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3.2 Kimyasal Depolanan Tank Tipleri
Tanklar temel olarak sabit ve yüzer tavanlı tanklar , yüzer tavanlı tankları ise üstü açık yüzer tavanlı ve üstü kapalı
içten (içten) yüzer tavanlı tanklar olmak üzere sınıflandırılabilirler.
Sabit Tavanlı Tanklar: Dikey yüzeyleri , gövdeye kaynaklanmış, sabit ve genellikle koni şeklinde tavanı olan
tanklardır.Tavanları yapım kolaylığı yüzünden koni biçiminde olduğundan çoğunlukla konik tavanlı tanklar olarak da
adlandırılırlar. Herhangi bir iç patlama oluşması durumunda çatı ve duvarların birleşim noktasında zayıf bırakılmış
dikiş kısmında çatı gövdeden ayrılır. Yanıcı sıvının tank içinde kalması sağlanır , fakat oluşacak herhangi bir kıvılcım
yanıcı parlayıcı sıvının yüzeyinde yangının oluşmasına sebebiyet verir. Bu tip tanklarda ağırlıklı olarak asfalt, gemi
yakıtı ve diğer ağır, viskoz sıvılar depolanmaktadır.
Yüzer Tavanlı Tanklar: Tankın içerisinde depolanan sıvının düzeyine bağlı olarak yüzeyde aşağı ve yukarı hareket
eden yüzer bir tavana sahip tanklardır. Yüzer tavanlı tankların tank cidarı ve tavan arasında sızdırmazlığı sağlayan
contalar mevcuttur. Yüzer tavanlı tanklar sabit tavanlı tanklar ile kıyaslandığında buharlaşma kayıplarını %80’e
kadar minimize ederek giderlerin azalmasını sağlamaktadır. Yüzer tavanlı tanklar üstü kapalı ve üstü açık olarak iki
farklı başlıkta incelenirler.
Üstü Kapalı (İçten) Yüzer Tavanlı Tanklar: Yüzer tavanlarının yanı sıra sabit tavanlı tanklarda olduğu gibi çatıları
da mevcuttur. Genellikle 20.000m3 üzeri ham petrol, benzin, kerosen gibi uçucu petrol ürünlerini depolamak için
kullanılmaktadır. Eğer yüzer tavanı çift katlı çelik veya ponton (dubalı) tip değilse yangın söndürme sistemi sabit
tavanlı tanklarda olduğu gibi yüzey yangınına göre dizayn edilmelidir.
Üstü Açık Yüzer Tavanlı Tanklar: Tankın içerisindeki sıvının üzerinde yüzen ve atmosfere açık bir tavana sahip olan
tanklardır. Üstü kapalı yüzer tavanlı tanklardan farkı tank üzerinde kapalı bir çatıları olmamalarıdır.
3.3.

Yaygın Kullanılan Sistemler ve Dizayn Kriterleri

Kimyasal depolanan tanklarda endüstride yaygın olarak köpüklü söndürme sistemleri ve su spreyi sistemleri
uygulanmakta olup dizayn kriterleri NFPA 11 “Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam” ve NFPA 15:
“Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection” dökümanlarına yönelinerek tespit edilebilir.

3.3.1. Köpüklü Söndürme Sistemi
Standart bir hidrokarbon yakıt yangınına karşı su direk yakıt yüzeyine uygulandığında, su daha ağır bir sıvı olduğundan
dolayı dibe çökecek, söndürmede ve yakıt buharının boğulmasında hiç etkisi olmayacaktır. Bu sebepten dolayı
parlayıcı yanıcı sıvıların depolanmasında köpüklü söndürme sistemleri ağırlıklı olarak tercih edilmektedir.
Parlayıcı ve yanıcı kimyasal depolanan tanklarda yaygın olarak köpüklü söndürme sistemleri kullanılmakta olup
bu bölümde sabit tavanlı tanklar ve tank havuzları için NFPA 11 üzerinden düşük genleşmeli sistemlerin dizayn
kriterleri ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır.
Tanklar için yapılacak düşük genleşmeli köpük sistemi dizaynında izlenmesi gereken temel adımlar şöyledir;
1. Tank tipinin belirlenmesi,
2. Köpük uygulama metodunun seçilmesi,
3. Yanıcı sıvının sınıflandırılması,
4. Köpük uygulama ekipmanının seçilmesi,
5. Dizayn yoğunluğu ve deşarj süresinin belirlenmesi,
6. Kullanılacak ekipman sayısının belirlenmesi
Tank tipinin belirlenmesi; Bir önceki bölümde tarif edildiği üzere uygun köpük uygulama metodunun seçilebilmesi
için tank tipin belirlenmesi gerekmektedir.
•

Sabit Tavanlı Tanklar

•

Yüzer Tavanlı Tanklar
o
o

Üstü Kapalı (İçten) Yüzer Tavanlı Tanklar
Üstü Açık Yüzer Tavanlı Tanklar

Köpük uygulama metodunun seçilmesi; Tank tiplerine göre uygulanacak dizayn metodları farklılık göstermekte
olup tank tipine göre kullanılacak başlıca uygulama metodları Tablo 3.3.1.1’de gösterilmiştir.

202

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Uygulama Metodu

Sabit Tavanlı Tanklar

Üstü Kapalı (İçten) Yüzer
Tavanlı Tanklar

Üstü Açık Yüzer
Tavanlı Tanklar

Yüzey Koruma

X

X

X

Rim-Seal Koruma

X

Tabandan Köpük
Enjeksiyon

X

Tablo 3.3.1.1 Tank Tipine Göre Kullanılacak Uygulama Metodları

Yanıcı sıvının sınıflandırılması; Yanıcı sıvılar hidrokarbonlar ve polarsolventler olarak iki ana başlık altında
incelenmektedir. Köpük konsantrasyonunun ve köpük tipinin belirlenebilmesi için yanıcının sınıfının tahin edilmesi
gerekmektedir.
Hidrokarbonlar sadece karbon ve hidrojen atomları içeren organik bileşikler olup hidrokarbon sıvılara Ham petrol,
Gazolin, Jet yakıtı, Benzin ve Nafta örnek olarak verilebilir.
Su ile karışan ve çözücü olarak kullanılan sıvılar ise polar solvent olarak adlandırılır.Polar Solventlere örnek olarak
Alkoller, Ketonlar, Eterler, Esterler verilebilir. Polar solvent yangınlarında sadece alkole dayanıklı (AR-AFFF, AR-FFFP)
köpükler kullanılır. Diğer tip köpüklerin kullanılmama sebebi ise polar solventlerin, bu köpükleri bozarak parçalaması
ve etkisiz hale getirmesidir.
Köpük uygulama ekipmanın seçilmesi; Köpük uygulama ekipmanları tank tipine bağlı olarak köpük uygulama
metoduna göre değişiklik gösterir. Yüzey koruma metodu ile yapılacak bir çalışmada tablolarda belirlenmiş
ekipmanlar temel olarak iki ana başlık altında incelenir;
•

Sabit köpük boşaltma ekipmanları,

•

Hortumlar, Monitörler

Sabit köpük boşaltma ekipmanları, tanka veya tank havuzuna kalıcı olarak bağlı köpük hücresi, Köpük yapıcı gibi
köpük boşaltma ekipmanlarıdır.
NFPA 11’de bu ekipmanların kullanım limitleri ile verilen bilgileri ışığında sabit tavanlı tanklarda monitör ve hortumlar
için verilmiş olan başlıca kullanım kısıtları şöyledir;
•

18 m üzeri çaplar için monitörlerin birincil söndürme ekipmanı olarak kullanılmaması,

•

9m üzeri çaplar ve 6m üzeri yükseklikler için hortumların birincil söndürme ekipmanı olarak kullanılmaması.

Dizayn yoğunluğu ve deşarj süresinin belirlenmesi; NFPA 11’de minimum dizayn yoğunluğu ve deşarj süresi
hidrokarbonlar için verilmiş olup polar solventler için yapılacak bir projede uygun değerler için üreticilere
başvurulması gerekmektedir.
Sabit tavanlı bir tankta hidrokarbon depolanması durumunda ekipmanlara göre kullanılabilecek minimum dizayn
yoğunlukları Tablo 3.3.1.2’de verilmiştir.
Min. Dizayn Yoğunluğu (lt/dk.m2)
Parlama Noktası
(°C)

Min. Deşarj Süresi (dk)

Monitörler,
Hortumlar

Sabit Köpük
Boşaltma
Ekipmanları

Monitörler,
Hortumlar

Sabit Köpük
Boşaltma
Ekipmanları

>37.8 , < 60

6,5

4,1

50

30

< 37.8

6,5

4,1

65

55

Tablo 3.3.1.2 Sabit Çatılı Tanklarda Hidrokarbonlar Verilmiş Olan Tasarım Değerleri

Bu tablo içerisinde parlama noktası 37,8°C› altı için verilmiş olan kriterler ham petrol ve parlama noktasının üzerine
ısıtılmış sıvılar içinde geçerlidir. Kaynama noktası 37,8°C’nin altında olan parlayıcı sıvılar için 8,1 (lt/dk.m2) gibi
daha yüksek dizayn yoğunlukları gerekli olabilmekte olup uygun kriterler testler ile belirlenmelidir. Parlama noktası
98°C’nin altında olan hidrokarbonlar için minimum 35 dk deşarj süresi kullanılabilmektedir.
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Tabloda verilmiş olan değerler işleme sokulup koruma alanı başına gerekli minimum köpük miktarları
karşılaştırıldığında monitör ve hortumlara oranla sabit köpük boşaltma ekipmanlarının daha düşük köpük miktarları
ile çalıştırılabileceği sonucuna varabiliriz.

422,5

450
400
325

350

(lt/m2)

300
225,5

250
200
123

150
100
50
0
Monitörler, Hortumlar

Parlama Noktası (°C)

>37.8 , < 60

Sabit Köpük Boşaltma Ekipmanları
< 37.8

Kullanılacak ekipman sayısının belirlenmesi; Sabit tavanlı tankların korunmasında kullanılacak sabit köpük
boşaltma ekipmanları iki veya daha fazla olması halinde ekipmanlar Tablo 3.3.1.3’deki değerlere göre eşit aralıklarla
yerleştirilmelidir.
Tablo hidrokarbonlar veya alkole dirençli köpük kullanımı gerektiren parlayıcı ve yanıcı sıvılar için verilmekte olup
standartta alkole dirençli köpük kullanımını suda çözülebilen kimi parlayıcı ve yanıcı sıvılar ve polar solventler için
zorunlu kılmaktadır.
Tank Çapı (m)

Min. Ekipman Sayısı

0

24

1

24

36

2

36

42

3

42

48

4

48

54

5

54

60

6

60

>

6+*

*Her 465 m2 için ilave bir ekipman eklenir.
Tablo 3.3.1.3 Sabit Çatılı Tanklarda Hidrokarbonlar veya Alkole Dirençli Köpük Kullanımı Gerektiren Parlayıcı ve Yanıcı Sıvılarda Tank Çapına
Göre Kullanılması Gereken Sabit Köpük Boşaltma Ekipman Sayısı

Dış mekanlardaki tankların tank havuzları olması durumunda tank için hesaplanmış olan köpük debisine tank havuzu
için tespit edilecek debi ilave edilerek iki sistem birlikte çalışacakmış gibi düşünülür, köpük ve pompa kapasitesi bu
toplam değer doğrultusunda belirlenir.
Dış mekanlarda bulunana tank havuzlarına uygulama metodları arasında alçak seviyeli köpük boşaltma ekipmanları
yaygın olarak tercih edilmekte olup uygulanabilecek minimum dizayn yoğunlukları, deşarj süreleri ve ekipman
yerleştirmek kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
Min. Dizayn Yoğunluğu
(lt/dk.m2)

Min. Deşarj Süresi (dk)
Sınıf I Hidrokarbonlar

Sınıf I Hidrokarbonlar

Alçak Seviyeli Köpük
Boşaltma Ekipmanları

4,1

30

20

Monitörler, Hortumlar

6,5

30

20

Tablo 3.3.1.4 Hidrokarbon Sıvılar İçin Tank Havuzlarında Sabitlenmiş Köpük Uygulamalarında Hidrokarbon Sıvılar İçin Minimum Dizayn
Yoğunlukları ve Deşarj Süreleri
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Alkole dirençli köpük kullanımı gerektiren parlayıcı ve yanıcı sıvılar için deşarj süresi minimum 30 dk olmakla
beraber dizayn yoğunluğu için üreticilere başvurulması gerekmektedir.
NFPA 11’de sabit köpük boşaltma ekipmanları için konumlandırma, alçak seviyeli köpük boşaltma ekipmanlarında
ekipman başına deşarj debisi 225 lt/dk ve daha düşük debiler için birincil söndürme ekipmanları olarak
kullanıldıklarında boşaltma çıkışları havuzun hiçbir yerinden 9m’den daha uzak bir noktada kalmayacak şekilde,
225 lt/dk üzeri debiler için iki ekipman arası maksimum 18m olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

3.3.2. Su Spreyi Sistemi
Su spreyi sistemleri su kaynağına kalıcı olarak bağlanmış, otomatik veya manuel olarak aktif edilebilen sabit
borulu sistemlerdir. Sistem, korunan yüzeye veya alana gerekli su miktarlarını uygulayabilmek için sprey nozullar
ile donatılmışlardır. Su spreyi sistemlerinin dizayn ve uygulaması doğru bir şekilde yapıldığında birtakım parlayıcı
sıvı ve patlayıcı sıvı yangınlarını, Sınıf A yanıcılarını ve elektrikli trafo uygulamalarında başarılı bir şekilde yangının
söndürülmesini ve kontrolünü gerçekleştirebilmektedirler.
Su spreyi sistemleri yağlı trafo gibi kombine parlayıcı sıvı ve ısınmış katı yangınlarını söndürmek içinde kullanılır
fakat parlayıcı metal yangınlarında ve yüksek voltajlı elektrik ekipmanlarına uygulanmamalıdır.
Su spreyi sistemleri içi dizayn ve uygulamalar NFPA15: “Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection”’a
göre yapılmaktadır. Konuya dizayn amaçları olarak bakıldığında spesifik tehlike ve ekipmanlar da oluşabilecek
yangınların söndürülmesi, kontrollü yanması ve sıçramaların kontrolü amaçlı dizayn edildiklerini söyleyebiliriz.
Su spreyi sistemleri ayrıca uçak bakım hangarları ve benzer proses alanlarında büyük parlayıcı ve yanıcı sıvı
risklerinde de kullanılabilmektedir. Bu tip uygulamalarda genellikle dizayn kriterleri için NFPA 409: “Standard on
Aircraft Hangars” izlenmektedir. 2
Su spreyi sistemlerinde yangının söndürülme amacı incelenecek olursa; yangının söndürülmesi soğutma, oluşan
buhardan yararlanarak boğma, bazı sıvıların emülsifikasyonu ve bazı durumlarda seyreltme veya mekanizmaların
kombinasyonu ve korunan yüzeylerin yeniden alevlenme noktasının altına inmesi ile sağlanabilmektedir.
Özellikle dış mekanlarda depolanan uçucu sıvılar için dizayn edilen baskın sistemlerde öncelikli amaç ekipmanı
soğutarak ekipmanın yangın tarafından önemli bir zarar görmesini engellemektir. Birçok yangın durumunda
depolanan materyalin kaybedilmesine izin verilebilmekte, yapı soğutularak korunarak yangın söndürüldükten kısa
bir süre içerisinde sonra ekipmanlar tekrar devreye alınabilmektedir. Yangının asıl sönümü yakıtın yanmasına izin
verilmesi ile gerçekleşmektedir.
Geniş su spreyi uygulamaları tank çiftlikleri, LPG ve LNG tankları gibi alanlarda komşu yangınlarda oluşan ısı
yayınımına karşı korumak içinde kullanılır.
Yangın söndürme metotları arasında yaygın olarak kullanılan yüzey soğutma metodu alevlenme noktası 60 °C
altında olan yanıcı sıvılar için etkili bir metottur. Yüzey soğutma metodu potansiyel parlamanın kaynağını ortadan
kaldırır veya yüzeyi alevin yayılmaya devam edemeyeceği bir sıcaklığa kadar soğutur. 1
Dikey tanklarda soğutma amacı ile dizayn edilecek baskın sistemlerde nozul tipinin, adedinin ve pompa kapasitesinin
belirlenebilmesi için temel olarak aşağıda detaylandırılmış olan adımlar izlenir.
1. Tank geometrisine göre özellikle çatı ve taban tipleri değişkenlik gösterdiğinden çatı gövde taban ve destek
elemanları dizayn alanları bağımsız olarak ayrı hesaplanır.
2. Dizayn yoğunluğu ve dizayn alanınının birlikte işleme sokulması ve toplanması ile toplam su ihtiyacı
belirlenir. Dizayn yoğunluğu yatay tanklarda üst ve alt yüzeyleri de kapsayacak şekilde 10.2 (lt/dk.m2)
olarak alınabilir.
3. Yeterli korunma ve su temini yapabilecek nozul tipi püskürtme açısına göre ortaya çıkacak koruma alanının
tankın korunacak yüzeylerini örtecek ve NFPA15 standardında nozullar arası izin verilen maksimum 3 m,
ringler arası 3,7m mesafe sınırları içerisinde kalacak şekilde konumlandırılarak gerekli olan nozul sayısına
ulaşılır.
Nozul açısının seçilmesi ve nozul koruma alanının belirlenmesinde tank çapına göre kullanılabilecek
açıların tablosu ve seçilen açıya göre nozulun tank yüzeyine 0,6m mesafede yerleştirileceği varsayılarak
konik püskürtme yapan nozullarda koruma alanı hesaplamış olur. 2
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Nozul
Açısı (°)

Minimum
Tank Çapı (m)

30

0,43

60

1,20

90

3,00

120

8,00

140

19,40

Tablo 3.3.1 Minimum Tank Çapına Göre Seçilebilecek Spray Nozul Açıları

4. Sistemin basınç ihtiyacının belirlenmesinde temel olarak nozul basınç ihtiyacına statik basınç ihtiyacı ve
sürtünme basınç kayıpları eklenerek hesaplanır. Genel gereklilik olarak dış uygulamalar için minimum nozul
basıncı 1,4 bar olarak tanımlanmaktadır. Fakat hesaplanmış toplam debi ihtiyacının toplam nozul sayısına
bölünmesi ile elde edilecek birim nozul debi ihtiyacını karşılanabilmesi için gerekli olan nozul basıncı direkt
olarak seçilecek olan nozul K faktörüne göre değiştirecektir. Bu sebepten dolayı yüksek çaplı tanklarda
yerleşime göre nozulların sayısı yüksek çıkacağından dolayı ağırlıklı olarak düşük K faktörlü nozullar
kullanılmaktadır.

4. KİMYASAL KULLANILAN PROSESLERDE TEMEL YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ
Kimyasal kullanılan tesislerde depolama amacı dışında yangın riski teşkil edecek malzemeler üretim süreci
esnasında esnasında çeşitli yerlerde işlem görmektedirler. Bu prosesler esnasında ortaya çıkabilecek yangın riskleri
ile mücadele etmek amaçlı yangın söndürme sistemleri Tablo 4.1’de örneklenmiştir.
Proses

Yangın Söndürme Sistemi

Elyaf Ünitesi

Sulu Söndürme Sistemi - Islak Borulu

Polimerizasyon Ünitesi

Sulu Söndürme Sistemi - Baskın (Deluge) Tip

Solvent ünitesi (Tank)

Köpüklü Söndürme Sistemi - Baskın (Deluge) Tip

Kömür Galerisi

Sulu Söndürme Sistemi - Baskın (Deluge) Tip

Kurutucu

Sulu Söndürme Sistemi - Baskın (Deluge) Tip

Tablo 4.1 Proseslere Göre Kullanılan Yangın Söndürme Sistemleri

Bu sistemlerin dışında proseslerde parlayıcı sıvıların depolandığı açık tanklarda, makinelerde, konveyör hatları gibi
kapalı bir hacim oluşturulması zor veya mümkün olmayan, iç mekanlarda, kısmi olarak kapatılmış veya tamamen
açık dış mekan uygulamalarında lokal uygulama ile de dizayn yapılabilmektedir.

4.1 Lokal Uygulama CO2 Söndürme Sistemleri ve Dizayn Kriterleri
Karbondioksit gazı renksiz, kokusuz, elektriksel olarak iletken olmayan bir asal (inert) gazdır. Havadaki oksijen
oranını yanma sınırının altına indirebilmek için NFPA 12’ye göre minimum %34 dizayn konsantrasyonuna sahip
olması gereken CO2, atmosferde volumetrik olarak %0,03 oranında bulunur ve havadaki konsantrasyonu %10
seviyelerine ulaştığında insan üzerinde anestezik etkiler oluşmasına sebep olmaktadır.
Karbondioksit sınıf A, B ve C yangınları için uygun bir söndürücü olup kendi oksijen ikmalini yapabilen selüloz nitrat
gibi, sodyum, potasyum, magnezyum gibi reaktif metallerde ve metal hidritlerde yangını söndürmeyeceğinden dolayı
kullanılması uygun değildir. Bu sistemler diğer gazlı söndürme sistemlerinde olduğu gibi total flooding söndürme
tekniği ile dizayn edilebileceği gibi proseslerde lokal uygulama ile de dizayn yapılabilmektedir.
Lokal uygulama konseptinde başarılı bir dizayn için gerekli olan temel faktörler söndürücü akışkanın direkt olarak
yanmakta olan yakıtın üzerine püskürtülmesi ve nozulların uygun koruma alanı ve oryantasyonda yerleşiminin
dışında deşarj süresi ve debisidir. Lokal uygulama için yapılacak olan dizaynlarda rüzgarların veya güçlü hava
akımlarının CO2 deşarjını etkilememesi göz önünde bulundurulması gereken önemli bir noktadır.
NFPA 12’de belirtildiği üzere lokal uygulamalarda tüm nozullardan minimum deşarj süresi 30 saniye olmalıdır.
Fakat kendi kendine parlama sıcaklığı kaynama noktasından düşük olan parafin wax ve yemeklik yağlar gibi yakıtlar
için deşarj süresi yakıtın kendi kendine parlama sıcaklığının altına düşene kadar soğutulana kadar uzatılmalıdır. Bu
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tip yakıtlar için minimum deşarj süresi 3 dakikadır.
Lokal uygulamalar total flooding uygulamalarında olduğu gibi sistemin deşarjı sonrasında arkasında kalıcı inert
bir atmosfer bırakmadığından deşarj debisinin alev söndürebilecek yeterli miktarda olması çok önemlidir. Deşarj
debisinin belirlenmesinde literatürdeki dizayn yaklaşımları alana göre dizayn metodu (rate by area method) ve
hacme göre dizayn metodu (rate by volume method) olarak ikiye ayrılmaktadır.
Alana göre dizayn metodu (rate by area method); CO2 yangını düz yüzeylerde veya düşük yükseklikteki objelerde
oluşacak yangınları söndürmek için kullanılır. Bu yerler örnek olarak daldırma tankları, damlama tablaları ve yer
yüzeyleridir. Bu metotta dizayn temeli riskli alanının belirlenmesinde ve nozulun yüzeye göre konumlandırılacağı
mesafede yatmaktadır. Deşarj debisi ve nozul koruma alanı belirlenmiş olan nozul yüksekliğine göre ortaya
çıkmaktadır. Nozullar korunan yüzeyden uzaklaştıkça daha geniş bir koruma alanına sahip olur, daha geniş bir
alanı korudukça deşarj debisi artar. Nozul yüksekliğine göre değişkenlik gösteren koruma alanı ve deşarj debisi için
örnek değerler Tablo 4.1.1’de paylaşılmaktadır.
Damlama Tablası Yüzeyi
Alan (m2)

Karenin bir
kenarı (m)

Nozul
Yükseklik (m)

Sıvı Yüzeyi

Debi (kg/dk)

Alan (m2)

Karenin bir
kenarı (m)

1,17

1,08

0,6

14

0,84

0,91

1,82

1,35

1,37

30

1,3

1,14

2,21

1,48

1,83

39,5

1,58

1,26

2,6

1,61

2,29

49,1

1,86

1,36

2,6

1,61

2,74

58,6

1,86

1,36

Tablo 4.1.1 Alana Göre Dizayn Metodunda Kullanılabilecek Nozullar İçin Yükseklik, Koruma Alanı ve Minimum Deşarj Debileri

Damlama Tablası Yüzeyi (Coated Surface) ; Parlayıcı sıvı birikintilerinin tabla yüzeyinin %10’unu geçmemesini
sağlamak amacıyla tasarlanmış drenaj konstrüksiyonlarıdır.
Sıvı Yüzeyi; Daldırma tanklarının içerisindeki yanıcı sıvının yüzeyidir.
Nozul yüksekliği, deşarj debisi, nozul koruma alanı ve nozullar arası mesafelerin belirlenmesi sonucu nozul sayısına
ulaşılır. Daha sonra son aşama olarak toplam debi, deşarj süresi ve 1,4 ile çarpılarak toplam silindir kapasitesi elde
edilmiş olur.
Hacme göre dizayn metodu (rate by volume method); Bu metod tehlike eğer düzensiz yüzeye sahip olan, alana
göre dizayn metodunu kullanabileceğimiz kolayca eşdeğer yüzey alanlarına indirgenemeyecek üç boyutlu objeler
için kullanılır. Bu metodla korunan yerlere örnek olarak baskı makinaları, metal öğütücüler, dalga lehim makinaları,
pompa ve motorları örnek verebiliriz.
Hacme göre dizayn metodunda temel prensip korunan objenin çevresinde gazı tutacak olmayan duvarlar belli bir
marj ekleyerek varmış gibi düşünülmesi ve mevcutta olan duvarların çokluğuyla doğru orantılı olarak debi ihtiyacının
düşmesidir. NFPA12’de toplam minimum deşarj debisi çevresi tam açık bir dizayn için 16 kg/min·m3 olarak verilmiş
olup korunacak obje çevresinin yüzdesel kapalılığına göre verilmiş olan faktörler ile işleme alınması ile aşağıda
verilmiş olan deşarj debilerine ulaşılmaktadır;
Kapalı Çevre

Debi (kg/
min·m3)

Kapalı Çevre

Debi (kg/
min·m3)

Kapalı Çevre

Debi (kg/
min·m3)

0%

16

35%

11,8

70%

7,6

5%

15,4

40%

11,2

75%

7

10%

14,8

45%

10,6

80%

6,4

15%

14,2

50%

10

85%

5,8

20%

13,6

55%

9,4

90%

5,2

25%

13

60%

8,8

95%

4,6

30%

12,4

65%

8,2

100%

4

Tablo 4.1.2 Hacme Göre Dizayn Metodunda Kapatılan Çevreye Göre Kullanılabilecek Minimum Deşarj Debileri

Hacme göre dizayn metodunda ise son aşama olarak belirlenen debi, deşarj süresi ve 1,4 ile çarpılarak toplam
silindir kapasitesi elde edilmiş olur.
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5. SONUÇ
Ülkemizde gün geçtikçe yangın risklerinden kaynaklanan can ve mal kayıpları gerek mevzuatlar gerekse sektörün
bilinçlenmesi doğrultusunda alınan aktif ve pasif önlemler sonucunda azalmaktadır. Bu yola katkıda bulunmak ve
yurtdışında detaylandırılmış olan çalışmaların ulusal bilgi birikimimize katılması amacı ile sektörde konut, hastane,
işyerleri gibi daha yaygın olarak kurulumu yapılan ve piyasada kişilerin dizayn kriterleri ve uygulamaları konusunda
daha çok bilgi ve tecrübeye sahip olduğu başlıklardan farklı olarak bu tip uygulamalara oranla daha az verinin
bulunduğu yangın riski teşkil eden kimyasalların depolarda depolanması, tanklarda depolanması ve proseslerde
kullanımları durumlarında yaygın olarak kullanılan yangın söndürme sistemleri ve tasarım aşamasında bilinmesi
gereken noktalar hakkında bilgiler özet olarak paylaşılmıştır.
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GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK; DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DURUM

EDİP KAYA
EBRU İNAL
HAKAN ALTINTAŞ
ÖZET
Gönüllü itfaiyecilik ve gönüllü itfaiye birimleri dünyanın birçok yerinde, yangın ve diğer arama kurtarma faaliyetlerinde
önemli rol üstlenmektedirler. Bunun yanı sıra afetlerin olmadığı dönemlerde, gönüllüler halkın eğitilmesi ve
bilinçlendirmesi kampanyalarına aktif katılarak afet risklerinin azaltılmasına önemli katkı sunmaktadırlar.
Japonya’da gönüllü itfaiyeci sayısı profesyonel itfaiyecilerin yaklaşık altı katıdır. ABD’de ise itfaiyecilerin %70’i
gönüllü itfaiyecilerden oluşmaktadır. Japonya, ABD, Birleşik Krallık gibi birçok ülke gönüllü itfaiyecilik sistemlerini
kurmuş ve başarılı bir şekilde gönüllülerden faydalanmaktadırlar. Türkiye ise ciddi bir gönüllü potansiyeline sahip
olmasına rağmen maalesef yeteri kadar ilgi gösterilip yaygınlaştırılamamıştır.
Türkiye’de hangi illerde ve toplam kaç gönüllü itfaiyecinin olduğu tam olarak bilinmemekle beraber İstanbul’un yanı
sıra Kocaeli, Denizli, İzmir, Mersin ve Balıkesir gibi birkaç ilde gönüllü itfaiye istasyonları kurulmuş ve gönüllüler
eğitilmiştir. Bu konuda en iyi konumda olan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda bile sadece
26 gönüllü itfaiye istasyonunda 370 gönüllü itfaiyeci hizmet vermektedir.
Türkiye’de gönüllü itfaiyeciler başta yangın olmak üzere her türlü afet ile mücadelede ve afet risklerini azaltmada
etkin rol üstlenebilirler. Öncelikle profesyonel ekiplerin ulaşmada zorluk çektikleri kırsal yerlerden başlanılarak
gönüllü itfaiye birimleri kurulmalı ve itfaiyecilik sistemine entegre edilmelidir.
Bu çalışmada dünyada gönüllü itfaiyeciliğin yaygın olarak kullanıldığı bazı ülke örnekleri verilmiş, Türkiye’de gönüllü
itfaiyeciliğin durumu ve neden geliştirilmesi gerektiği tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler; İtfaiyecilik, Gönüllü, İtfaiye

STATUS OF VOLUNTEER FIREFIGHTER IN TURKEY AND AROUND THE WORLD
ABSTRACT
Voluntary firefighters and voluntary fire departments play an important role against fire and other rescue related
events in many parts of the world, especially in small settlements where professional firefighter’s access is difficult.
The number of volunteer firefighters are about six times of professional firefighters in Japan. In the US, 70% of
firefighters are volunteer firefighter. In many parts of the world like US and Japan, voluntary firefighters have been
utilized successfully, but unfortunately, it is not widespread in Turkey. The number of volunteer firefighters are not
known exactly in Turkey. However, In addition to Istanbul several other provinces were established voluntary fire
department and some volunteers have been trained. Even in the Istanbul Metropolitan Municipality Fire Department,
which is in the best position in volunteer fire fighting, only 26 voluntary fire department with 370 volunteer firefighters
provide service. As in the whole world, voluntary firefighters can play an active role against fires and another types of
disasters, and reducing their risks in Turkey. Voluntary fire departments should be established and integrated with the
firefighting system, especially in rural areas and forest villages where professional teams have difficulty to reaching.
Keywords; Firefighting, Volunteer, Fire Brigade

GİRİŞ
Gönüllü itfaiyeciliğin tanımı; gönüllülerin sahip oldukları yeterlikler, aldıkları eğitim ve üstlendikleri sorumluklara göre
ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genel olarak; asıl işi itfaiyecilik olmayan ve itfaiyede tam zamanlı çalışmayan
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itfaiyeci olarak tanımlanmaktadır (1). Gönüllü itfaiyecilik ve gönüllü itfaiye birimleri özellikle ulaşılmasının zor olduğu
küçük yerleşim yerleri ve orman köylerinde yangınla mücadelede hayati önem kazanmaktadır (2). Dünyanın birçok
yerinde başarılı bir şekilde gönüllü itfaiyecilerden faydalanılırken Türkiye’de maalesef yeteri kadar ilgi gösterilip
yaygınlaştırılamamıştır. Bu çalışmada dünyada gönüllü itfaiyeciliğin yaygın olarak kullanıldığı bazı ülke örnekleri
verilecek ve Türkiye’de gönüllü itfaiyeciliğin durumu ve neden geliştirilmesi gerektiği tartışılacaktır.

ABD’de Gönüllü İtfaiyecilik
ABD’de NFPA tahminlerine göre 2015 yılı itibarıyla 1.160. 450 itfaiyeci bulunmaktadır. Bunların 814.850’si (%70)
gönüllü itfaiyecilerden oluşmaktadır. Aynı verilere göre ABD’de bulunan itfaiye birimlerinin yaklaşık %85’i ya tamamen
ya da büyük çoğunlukla gönüllü itfaiyedir. Birçok ülkede olduğu gibi ABD’de de gönüllü itfaiyeler genellikle nüfusu az
olan yerleşim yerlerinde yangın ve diğer itfai olaylarla mücadelede önemli rol üstlenmektedirler. Gönüllü itfaiyecilerin
büyük bir çoğunluğu (%95) nüfusu 25.000’in altında olan yerleşim yerlerinde hizmet vermektedir (3).
Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Birimi (United States Department of Labor: DOL) gönüllü itfaiyeciyi, herhangi
bir ücret ve tazminat almayan ya da normal itfaiyecilerin aldıkları ücret ve tazminatın en fazla %20’si kadarını alan
itfaiyeciler olarak tanımlamıştır. Ayrıca DOL, gönüllü itfaiyecilerin sağlık sigortası, hayat sigortası, yaşlılık sigortası,
hizmet ödülleri gibi çeşitli haklardan faydalanmalarına izin vermektedir. Ulusal Gönüllü İtfaiyeciler Konseyi
(National Volunteer Firebrigades Council: NVFC) gönüllü itfaiyecileri; bilgi, eğitim ve kaynak sağlama gibi yönlerden
desteklemektedir (4, 5).
Gönüllü itfaiyeci olma şartları Amerika’da itfaiyeden itfaiyeye değişmekle beraber birçok itfaiye 18 yaş veya daha
büyük olma ve lise veya lise eşdeğerinde bir diplomaya sahip olmayı şart koşmaktadır. Bu şartları sağladıktan sonra
adaylar yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulmanın yanı sıra uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıkları ile ilgili çeşitli
taramalardan geçmektedirler (6).
Gönüllü itfaiyeciler kabul edildikten sonra kabul edildikleri itfaiye birimlerinde çeşitli eğitim programlarına tabi
tutulmaktadırlar. Bu eğitimlerin süresi her itfaiyeye göre değişiklik göstermekle beraber her aday en az 110 saat NFPA
standartlarındaki programlardan eğitim almak zorundadır (7). Gönüllü itfaiyecilerin eğitimleri sınıf içi eğitim ve pratik
eğitimlerden oluşmaktadır. Stajyerler yangın tüpü, balta ve merdiven gibi arama kurtarma araçlarını pratik yaparak
öğrenir. Ayrıca yangınlarda kullandıkları itfaiyeci teknikleriyle birlikte tehlikeli madde ve acil tıbbi eğitimleri de alırlar (6).

Japonya’da Gönüllü İtfaiyecilik
Japonya’da gönüllü itfaiyeciler diğer birçok ülkedeki gönüllü itfaiyecilere benzer olarak bir taraftan işlerini yapan
diğer taraftan toplumu afetlere karşı koruyan erkek ve kadın gönüllülerden oluşmaktadır. Her türden meslekten
insanlar yerel itfaiye istasyonları ile işbirliği içinde afet durumlarında yangın söndürme, arama kurtarma ve ilk yardım
gibi hizmetler vererek afetlerle mücadele etmektedirler. Afetlerin olmadığı durumlarda bile toplumun yangınları ve
afetleri önleme kabiliyetlerini geliştirmek için çeşitli organizasyonlar düzenlemektedirler. Kadın gönüllüler kadınların
ağırlıkta oldukları yerlerde ev ziyaretleri yaparak ev yangınlarını önlemek için çeşitli eğitimler vermekte ve toplumsal
duyarlılık oluşturulmaktadır.
Japonya’da 2008 yılı itibariyle 133.344 gönüllü itfaiye kuruluşunda, 16.699’u kadın olmak üzere toplam 888.900
gönüllü itfaiyeci bulunmaktadır. Bu kariyer itfaiyecilerin (157.860) yaklaşık altı katı kadardır. Gönüllü itfaiyeciler
şehir, kasaba ve köy düzeyinde örgütlenmişlerdir. Japonya’nın yaklaşık %96’sında yaklaşık 2.000 belediyede gönüllü
itfaiye birimi bulunmaktadır (8).
Gönüllü itfaiyeciler çok değişik ve karmaşık afetlerde arama kurtarma ve yangınları söndürme çalışmalarına
katılmaktadırlar. Bu nedenle afetlere uygun ve etkili bir yanıt vermeleri için bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
gerekmektedir. Gönüllü itfaiyecilerin eğitimi ulusal hükümet, belediye ve valiliklerin koordinasyonu ile yürütülmektedir.
Eğitimler yangın koruma merkezleri, itfaiyeler ve gönüllü itfaiye birliklerinin yanı sıra Yangın ve Afet Yönetimi Koleji
(Fire and Disaster Management College) ve yerel yangın ve afet yönetimi okulları tarafından yapılmaktadır (9).

Birleşik Krallıkta Gönüllü İtfaiyecilik
Birleşik Krallıkta gönüllü itfaiyeciler diğer ülkelerden farklı olarak çalışma karşılığında belirli bir ücret almaktadırlar
ve yarı zamanlı itfaiyeci olarak tanımlanmaktadırlar. Bunlar itfaiyecilik hizmetini ek bir iş olarak yaparlar ve herhangi
bir çağrı aldıklarından yaptıkları iş ne olursa olsun bırakıp itfaiye hizmetlerine koşmak zorundadırlar. Genellikle itfaiye
biriminin yakınında oturma gibi zorunlulukları da vardır. Yarı zamanlı itfaiyeciler Birleşik Krallıkta yangın ve kurtarma
hizmetlerinde hayati bir öneme sahiptirler. Birleşik Krallığın genelinde bulunan yaklaşık 18.000 yarı zamanlı itfaiyeci
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ülkenin %60’nı kapsayacak verimli, güvenilir ve uygun maliyette hizmet sunmaktadırlar. Yarı zamanlı itfaiyeciler tam
zamanlı itfaiyeciler gibi herhangi bir yangın, sel, trafik kazası ve kimyasal sızıntı durumunda çalışmak için hazırda
beklemektedirler (10).
Yarı zamanlı itfaiyeci olmak herhangi bir eğitim seviyesine sahip olmayı gerektirmez. Okur-yazar olunması yarı
zamanlı itfaiyeci olmak için yeterlidir. Ancak yarı zamanlı itfaiyeci olmak için güvenilir, yetenekli, ekip içinde çalışmaya
yatkın gibi kişisel özelliklere sahip olmak gerekir. Ayrıca yarı zamanlı itfaiyeciler işe alınmadan bazı fiziksel, pratik
ve tıbbi testlerden geçmektedirler. Yarı zamanlı itfaiyeci olmak için 18 yaşı doldurmak da zorunludur.
Y a r ı
zamanlı itfaiyeciler kabul edildikten sonra çeşitli itfaiye eğitim merkezlerinde eğitimlere başlamaktadırlar. Yangın
ya da başka herhangi bir acil duruma yanıt verecek seviyeye gelene kadar itfaiye eğitim merkezlerinde eğitimlere
tabi tutulmaktadırlar. Yarı zamanlı itfaiyeciler genellikle ilk yıllarını çeşitli eğitimlerle geçirmektedirler. İtfaiyeciler
eğitimlerini bitirdikten sonra bir değerlendirme testine tabi tutulmaktadırlar. Bu değerlendirme testini geçtikten
sonra itfaiyeciler yangınlara ya da diğer afetlere yanıt verebilirler. Ayrıca bütün itfaiyecilerde olduğu gibi yarı zamanlı
itfaiyeciler de kendi bölgesel itfaiyelerinde haftalık eğitimlere katılarak eğitimlerini diri tutmak zorundadırlar (11).

Türkiye’de Gönüllü İtfaiyecilik
Türkiye’de gönüllü itfaiyecilik 1999 Kocaeli depreminden sonra gündeme gelmiş ve depremde etkin olarak çalışan
bazı gönüllülerin önderliğinde Gönüllü İtfaiyeciler Birliği kurulmuştur. Ancak arada 18 yıl geçmesine rağmen gönüllü
itfaiyecilik sistemi yeterince yaygınlaştırılamamış ve kurumsallaştırılamamıştır (12). Bugün sadece bir kaç ilde
‘’Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmelikleri’’ oluşturularak gönüllü itfaiye istasyonları kurulmuş ve gönüllüler eğitilmiştir. Bu
konuda en iyi konumda olan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda bile Ocak 2017 itibariyle
26 gönüllü itfaiye istasyonunda sadece 370 gönüllü itfaiyeci hizmet vermektedir (13). İstanbul’un yanı sıra Kocaeli,
Denizli, İzmir, Mersin ve Balıkesir illerinde de gönüllü itfaiyecilik uygulamalarının olduğu bilinmektedir.

Neden Gönüllü İtfaiyecilik
Gönüllü itfaiyeciliğe olan ihtiyaç temel olarak 3 faktöre bağlanmaktadır. Bunlardan birincisi yangının çok hızlı bir
şekilde yayılmasıdır. Yangın ortamındaki her 10 derecelik sıcaklık artışı yangının reaksiyon hızını ikiye katlamaktadır.
Bu nedenle yangına hızlı ve zamanında müdahale hayati önem kazanmaktadır. Bu açıdan itfaiyenin olmadığı yerlerde
meydana gelebilecek yangınlara hızlı müdahale edebilecek ekiplere ihtiyaç vardır.
İkincisi yangının içerisinde barındırdığı tehlikelerdir. Yangına müdahale edecek ekiplerin hem kendi sağlıklarını
korumaları hem de yangına etkili bir yanıt vermeleri açısından temel itfaiyecilik eğitimi almaları ve yangına müdahale
edebilecek temel ekipman ve malzemelere sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle hiçbir eğitim almamış ve
gerekli ekipman ve malzemesi olmayan yerli halkın yangına etkili bir yanıt vermesi söz konusu değildir.
Üçüncü faktör ise maliyet etkinlikle ilgilidir. Nüfusun çok az olduğu yerlerde genellikle yangın çıkma sıklığı da çok azdır.
Yangın çıkma sıklığının çok düşük olduğu yerlerde sürekli çalışacak profesyonel itfaiyecilerin istihdam edilmesi
itfaiyeye önemli mali yük oluşturacaktır. ABD’de gönüllü itfaiyecilik uygulaması ile her yıl 37,2 Milyar $ tasarruf
edildiği belirtilmektedir. Bu nedenle nüfusun az olduğu yerlerde günlük işlerini yapan ancak oluşabilecek bir yangına
da hızlı müdahale edebilecek eğitimli gönüllülerin olması itfaiyeye mali açıdan önemli kazanç sağlayacaktır (2).
Gönüllü itfaiyeciliğin önemli kazançlarından biri de toplumun bir şekilde afet yönetimine katılımıdır. Bu uygulama ile
insanlar gönüllü bir şekilde yangın ve diğer afetlerle mücadele için rol üstlenmektedir. Ayrıca bu gönüllüler sadece
yangın ya da afet esnasında değil afetlerin olmadığı durumlarda da toplumun eğitimi ve bilinçlendirilmesi gibi risk
azaltma faaliyetlerinde önemli görevler üstlenebilirler.

SONUÇ
Sonuç olarak, Afetlerle mücadelede ve itfaiyecilik hizmetlerinin yerine getirilmesinde gönüllüler önemli bir insan
kaynağını oluşturmaktadır. ABD, Japonya ve Birleşik Krallık gibi birçok ülke bu bilinçle gönüllü itfaiyecilik sistemini
kurmuş ve başarılı bir şekilde bu kaynaktan faydalanılmaktadır. Ancak ülkemizde temelleri 18 yıl önce atılmasına
rağmen yeterince geliştirilememiş ve yaygınlaştırılamamıştır. Ülkemizde de gönüllü itfaiyeciler başta yangın olmak
üzere her türlü afet ile mücadelede ve riskleri azaltmada etkin bir rol üstlenebilirler. Özellikle profesyonel ekiplerin
ulaşmada zorluk çektikleri kırsal yerlerde ve orman köylerinde gönüllü itfaiye birimleri kurulmalı ve sistemle entegre
edilmelidir.
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GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK SİSTEMİNİN ULUSAL DÜZEYDE
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CEVDET İŞBİTİRİCİ
LATİF ERDOĞAN
KEMAL BAYRAM
ÖZET
İtfaiye teşkilatları tarafından müdahale edilen olaylar, ulusal ve yerel basında önemli yer tutmakta, ülkemizde
yılda yaklaşık 300.000 itfai olaya müdahale edilmektedir. Söz konusu olaylarda can kayıpları yaşanmakta olup,
maddi hasarlar ise hesaplanamamaktadır. Yangınlar sonucunda ise milyarlarca lira milli servet heba olmaktadır.
Ülkemizin coğrafi özellikleri ve nüfus dağılımı dikkate alındığında profesyonel itfaiye istasyonlarının olmadığı kırsal
bölgelerimizde çıkabilecek yangınlara, gönüllü itfaiyeciler tarafından başlangıç aşamasında müdahale edilmesi, can
ve mal kayıplarının asgari seviyeye indirilmesini sağlayacaktır.
Dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan kamu–sivil toplum işbirliğine gerçekleştirilen gönüllü itfaiyecilik
sisteminin, ülkemizin idari ve coğrafi özelliklerine göre geliştirilip yasal düzenlemeler yapılarak yaygınlaştırılması
hem devlet hem de toplum adına faydalı olacaktır.
Anahtar kelimeler: Kamu, Sivil, Gönüllü, İtfaiyecilik, Milli Servet

POPULARIZING VOLUNTARY FIREFIGHTING SYSTEM THROUGHOUT THE
COUNTRY
ABSTRACT
Incidents responded by fire brigades have an extensive coverage in national and local press and nearly 300.000
fire and rescue related incidents are responded annually in our country. In such incidents, there are many losses of
lives; and the material damage is incalculable. National wealth of million liras are wasted as a result of fires. When
the geographical features and distribution of population of country are considered, the fact that fires in rural areas
where there are no fire stations are responded by voluntary firefighters at the beginning shall minimize the loss of
lives and materials.
It would be beneficial not only four our government but also the society that voluntary firefighting system applied
in many countries throughout the world with the cooperation of public-civil authorities should be enhanced by
being developed according to administrative and geographical features of our county and by making legislative
regulations.
Keywords: Public, Civil, Voluntary, Firefighting, National Wealth.

GİRİŞ
Bireylerin ve kurumların tek başına başa çıkamayacağı, toplumun tüm kesimlerinin koordineli şekilde görev almasını
gerektiren sosyal, ekonomik kayıplara neden olan toplumları etkileyen olaylara afet denilmektedir. Bu kapsamda
ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından afet ve acil durumlara yönelik yapılan çalışmalarda, halkı afet yönetimine
dahil ederek bilgi ve ekipman gibi destekler verilmelidir.
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Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelere bağlı olarak insan kaynaklı afetlerde, artışlar meydana gelmektedir.
Ulusal ve yerel basındaki haberlerde itfaiye teşkilatları tarafından müdahale edilen olaylara her gün yer verilmekte,
özellikle yangınların neden olduğu sosyo-ekonomik kayıplar ön plana çıkmaktadır.
Afet sadece bir topluluğun, bir bölgenin acısı değildir, sonuçları bakımından tüm insanlığın yarası haline gelmektedir.
Afeti önlemek mümkün olmamakla birlikte bu yaraların sarılması için afete hazırlıklı olarak meydana gelebilecek
zararlar, minimum seviye çekilmeye çalışılmalıdır. Devletler afet öncesinde yapılması gerekenler ile ilgili bireyleri ve
afette görev alacak kurumları hazırlamalıdır ki herhangi bir afet durumunda kendi görev sorumlulukları içinde ve
birlikte hareket etmeleri ile zararların azaltması mümkün olabilecektir.

GÖNÜLLÜLÜK KAVRAMI
Toplumun bir bölümünü veya tamamını ilgilendiren sorunlarını hiçbir maddi kazanç beklentisi olmadan çözme
inisiyatifini gösterme iradesidir. Bunu yaparken temel amaç toplumsal fayda, gelişmişlik ve ortaya çıkan sorunlara
dikkat çekme eğilimidir.
Gönüllü kişiler ise her bireyin toplumun bir parçası olduğunun bilinci ve “Geleceğin daha iyi olması için ben de bir
şeyler yapabilirim” düşüncesiyle; maddi olanaklarını, zaman, emek ve bilgilerini, insani ya da toplumsal bir amaç için
ortaya koyan kimselerdir.
Dünyanın önde gelen ülkelerinde nüfusun düşük olduğu yerleşim birimlerinde yıllardır uygulanmakta olan gönüllü
itfaiyecilik çalışması ülkemizde son yıllarda gereklilik arz eden bir konudur. Bu çalışma profesyonel itfaiye
istasyonlarının ve profesyonel itfaiyecilerin olmadığı yerleşim yerlerinde halk arasından seçilecek kişilere itfaiye
eğitimi ve ekipman verilmesi neticesinde, eğitimi tamamlamış kişilerden meydana gelen bir yapılanmadır.
Büyük doğal afetlerin neden olduğu sorunların üstesinden gelmede idare merkezli bakış açısı ve sadece kamusal
imkânların yeterli olmamasıdır. Ulusal sınırları aşarak uluslararası bir düzeyde görülen dayanışma ruhu ve tamamen
gönüllü, herhangi bir karşılık beklemeksizin, kamu hizmetlerinin yürütülmesine katkıda bulunan sivil toplum
kuruluşlarının faaliyetleri göz ardı edilemeyecek düzeydedir.
Bu açıdan sivil inisiyatiflerin gönüllü katkılarının sürece dahil edilmesi önem taşımaktadır. Özellikle “gönüllü
itfaiyecilik” ve “sivil savunma gönüllüsü” şeklindeki oluşumların hayata geçirilmesine yönelik düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir. Ancak gönüllülüğün “gönlünce davranma” demek olmadığı ve bunun bazı standartları
gerekli kıldığı unutulmamalıdır.

DÜNYA DA GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK UYGULAMALARI

100  
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0  

Avusturya  
Slovenya  
Lüksenburg  
Almanya  
Slovakya  
Polanya  
Portekiz  
Çek  Cum.  
Letonya  
Fransa  
Hollanda  
Belçika  
Malta  
Fillandiya  
Danimarka  
Yunanistan  
İtalya  
Macaristan  
Estonya  
İngiltere  
Litvanya  
Bulgaristan  
Kıbrıs    
İrlanda  
İsveç  

Dünyada çok eski ve köklü uygulamalarına rastladığımız “gönüllü itfaiyecilik” birçok gelişmiş ülkede önemi
anlaşılmış ve bu sayede itfaiye hizmetleri toplumun her kesimine yayılabilmiştir.

gönüllü     profesyonel   part  Ume  
Tablo 1 Avrupa ülkelerdeki toplam itfaiyeci sayısına farklı kategorideki itfaiyecilerin katılım yüzdesi-2010
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Tablo 1’de görülen ülkelerde profesyonel itfaiyeci sayısının çok üzerinde gönüllü itfaiyeci bulunduğunu görülmektedir.
Ayrıca ekonomik ve toplumsal açıdan gelişmişliği kabul edilen bu ülkelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamaları az
gelişmiş ülkelerden kat kat fazladır.

ÜLKELERE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI GÖNÜLLÜ VE PROFESYONEL İTFAİYECİ SAYILARI
Ülke Adı
Lüksemburg

Gönüllü
İtfaiyeci
sayısı

Gönüllü
Profesyonel
İtfaiyeci (%) İtfaiyeci
[Gİ/Tİx100] Sayısı

Profesyonel
İtfaiyeci (%)
[Pİ/Tİx100]

Toplam
İtfaiyeci
Sayısı

[Gİ/Pİ]
ORANI
[KAT]

6.000

97

215

3

6.215

28

273.670

96

11.330

4

285.000

24

1.139.400

94

70.870

6

1.210.270

16

İsviçre

195.000

93

16.000

7

210.000

13

Japonya

Avusturya
Almanya

962.625

86

151.703

14

1.114.328

6

İzlanda

1.150

85

200

15

1.350

6

Fransa

206.900

85

36.780

15

243.660

6

8.000

83

1.600

17

9.600

5

10.420

80

2.560

20

12.980

4

804.200

74

278.300

26

1.082.500

3

Yeni Zellanda
İspanya
ABD

Tablo 2 Gönüllü İtfaiyeciliğin Yaygın Olduğu Ülkelerde Gönüllü ve Profesyonel İtfaiyeci Sayıları-2000

Fransa’da Gönüllü İtfaiyecilik Uygulamaları
Fransa’da itfaiyecilerin %80 si gönüllü itfaiyeci olup büyük çoğunluğu kendi meslekleri ile itfaiyeciliği bir arada
götürmektedir. Profesyonel itfaiyeciler daha çok nüfusu 30 000 den fazla şehirlerde çalışırken, gönüllü itfaiyeciler
küçük şehirlerde profesyonel itfaiyecilerle karışık itfaiye birliklerinde ve sadece gönüllü itfaiyecilerin oluşturduğu
birliklerle kırsal alanlarda çalışmaktadırlar. %60’nın özel sektör, %20’sinin de kamu sektörü çalışanlarının oluşturduğu
gönüllü itfaiyecilerden, erler 55, subaylar ise 60 yaşına kadar çalışmaktadır.
Bir belediye için, gönüllü itfaiye biriminin maliyeti, binaların ve alet ve araçların dışında, gönüllü itfaiye personelinin,
saat başına aldığı ücret ve eğitim masrafları olmaktadır. Profesyonel itfaiyeci kamu hizmeti gören bölge memuru
gibi maaş alırken, gönüllü itfaiyeciler, katıldıkları operasyon dışında rütbelerine göre, ayırdıkları zamana karşılık
olarak saat başına ücret almaktadır. Bunun yansıra 20 yıl gönüllü itfaiyecilik yapmış kişilere yıllık kıdem yardımı
yapılmaktadır. Ancak bu yardım, bir vilayetten diğer bir vilayete değişiklik göstermektedir. Ayrıca gönüllü itfaiyeciliği
özendirmek için vergilendirmede birtakım kolaylık ve muafiyetler de tanınmıştır.

Almanya da Gönüllü İtfaiyecilik
Almanya’nın bir köyünde yaşayacaksanız ya gönüllü itfaiyeci olmak zorundasınız ya da gönüllü itfaiyecilik için
ekstra vergi vermek zorundasınız. Profesyonel Destekli Gönüllü İtfaiye istasyonları 40.000’den fazla nüfusa sahip
olan kentlerde kurulmaktadır. İstasyonlarda personel özellikle ambulans servisleri başta olmak üzere küçük kazalar
için sürekli olarak bulunmaktadır. Gönüllü olarak hizmet veren itfaiyecilere profesyonellerden farklı olarak sürekli
çalışmadıkları halde katıldıkları operasyonlar ve giderleri için ödeme yapılmaktadır.
Gönüllü İtfaiye istasyonlarında personel sürekli olarak bulunmamaktadır ve gönüllüler sadece zorunlu giderleri için
ödeme almaktadırlar.
I. Bundesanstait Technisches Hilfswerk THW (Almanya Gönüllü Arama Kurtarma Birimi) :
Bu kuruluş Almanya İçişleri Bakanı emriyle, 1950 yılında kurulmuştur. Alman Federal Ajansı Teknik Yardım (THW)
Kanunu uyarınca kurulmuş ve işlemler bu kanuna göre yürütülmektedir. THW’nin temel amacı savaş halinde cephe
gerisinde sivil savunma faaliyetlerini sağlamaktır. Bu birimin faaliyetleri yıllar içerisinde gelişmelere paralel olarak
değişmiştir.
Bugün THW; trafik kazaları, endüstriyel felaketler, uçak kazaları, sel, heyelan, deprem gibi afetleri de kapsayacak
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şekilde geniş bir ölçekte arama kurtarma faaliyeti yürütmektedir. Ülke genelinde 8 eyalette, 66 büyük merkez,
1 barınma, 1 lojistik depo,1 eğitim okulu ve 668 yerel birimde faaliyet göstermektedirler. Bu birimin % 99’u
gönüllülerden oluşan 83.807 üyesi bulunmakta, bu üyeler içerisinde 15.000 genç gönüllü (17+ yaş) yer almaktadır.
THW gönüllüleri kendi eğitim merkezlerinde sürekli eğitime tabi tutarak göreve hazır halde bulundurmaktadır. 2010
yılı bütçesi 176.000.000 € dur. Bu bütçe tamamıyla merkezi hükümet tarafından karşılanmaktadır.
THW sadece Almaya içerisinde değil yurt dışında da pek çok afet kurtarma operasyonlarında aktif görev almıştır.
Bu görevler arasında 1999 yılında ülkemizde meydana gelen Marmara Depremi de vardır.

Amerika ’da Gönüllü İtfaiyecilik
ABD’de son derece yaygın olan gönüllü itfaiye kuruluşları da NVFC (National Volunteer Firebrigades Council) adında
bir kuruluşun şemsiyesi altında bütünleşmektedir. Bu kuruluş 1976 yılında oluşturulmuştur. Kuruluş 49 itfaiyeyi
bünyesinde barındırmaktadır. Bu kuruluşlar bünyesinde gönüllü yangın, ATS (Acil Tıbbi Servis) ve kurtarma ile
ilgilenen kişileri barındırmakta, Gönüllü kuruluşlar, NVFC bilgi kaynakları ile topluma hizmet etmekte olup, hizmetlerle
ilgili yönetmelik ve kanunlar, standartlar ve düzenlemeler mevcuttur.

Japonya da Gönüllü İtfaiyecilik
Gönüllü itfaiyeci sayısının profesyonel itfaiyeci sayısına göre en
fazla olduğu ülkelerin sıralaması yapıldığında Almanya, Japonya
ve ABD gibi itfaiyecilikte öncü konumunda olan ülkelerde gönüllü
itfaiyeciliğin yaygın olduğu görülmektedir.
JICA-Japonya Hükümeti tarafından 2017 yılı Ocak ayı içerisinde
düzenlenen Genç Liderler Eğitimine Konya Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığımız tarafından katılım sağlanmıştır.
Japonya da yapılan gözlemlerimize göre;
Japonya’da ilk itfaiye teşkilatı 1629 yılında Edo devrinde
kurulmuştur. Gerçek ve çağdaş itfaiye teşkilatı ise İkinci Dünya
Savaşından sonra 1948 yıllarında kurulmuştur. Japonya da 894
adet itfaiye karargahı, 3598 gönüllü kıtası, 4800 itfaiye binası
Japonya’da Orman Alanı %66
bulunmaktadır. Tablo 2’de görüleceği üzere 2000’li yıllarda
151.703 olan profesyonel itfaiyeci sayısı 2017 yılı 155.000’e çıkmıştır. Yine 962.265 olan gönüllü itfaiye sayısında
çok değişiklik olmamış olup 920.000 eğitimli gönüllü itfaiyeci bulunmaktadır. 21 000 itfaiye aracı 51 000 arazöz ile
ülke genelinde hizmet verilmektedir.
Japonya dağlık bir ülke olması nedeniyle ülkenin yüzde 66’ı ormanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle çok fazla orman
ürünleri bulunduğundan ahşap ev sayısı çokluğu nedeniyle yangınlar sıklıkta meydana gelmiştir.
Edo(Tokyo)da bir defada 10 binin üzerinde insanın öldüğü yangınlar, 300 yıllık Edo döneminde 5 defa meydana
gelmiş olup bütün şehir yanmıştır.
Tokyo 1800’lü yıllarda bir milyon nüfusuyla dünyanın en büyük şehri olmuştur. Daha önce,bir yangın çıktığında
kaçmaktan başka bir şey yapamayan japon halkı, yangın söndürme yönteminin uygulanması amacıyla Samuraylar
İtfaiye Örgütü (Kamu itfaiyesi-1650) kurulmuştur. Bu örgüt, başta Edo kalesi olmak üzere sadece samurai
konaklarını yangından korumak kurulmuş olup, yangın söndürme yöntemleri ise henüz yanmamış evleri yıkarak
buralarda bulunan yanıcı maddelerin temizlenerek yangının söndürülmesidir.
Bir çok şehirde büyük yangınlarda artış meydana gelince şehir itfaiyeleri(1718) kurulmuştur. Bu teşkilat mensupları
kendi normal işlerinde çalışırken bir yerde yangın çıktığında bir araya gelerek şehir itfaiyesi olarak faaliyet
göstermeleri amacıyla kurulmuştu. (Japonya’da bugünkü gönüllü itfaiye sistemidir) Maaşı olmayan şehir itfaiyesi
üyeleri, şık görünümlerinden dolayı popüler hale gelmiş 1000 kişiden oluşuyordu.
Japonya‘da 47 tane il olup, iller içindeki belediye sayısı ise 2014 tanedir. Şekil Hokkaido, 35 kent 129 kasaba ve
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129 köyden oluşmaktadır. Hokkaido çok geniş bi alanı kapsadığından, valinin görevinin bir kısmını her bölge ile
paylaşması amacıyla Hokkaido kararnamesine ile bir alt kuruluş olan 14 Kalkınma ve Tanıtım Bürosu oluşturulmuştur.
Bu bürolarından biri olan Tokachi Kalkınma ve Tanıtım ofisi, 343.436 nufusa sahip, 16 ilçe 2 köyden oluşmuştur.

Obihiro itfaiye merkezi, 4 belediyenin birlikte yürüttüğü 5 İtfaiye merkezi bulunmaktadır. Her bir itfaiyenin insan
kaynakları, bütçesi ve işletimi, itfaiye biriminin bulunduğu belediyenin yetkisi altındadır.
Tokachi bölgesi genelinde personel ve özel araçların yeterlilik oranı düşük olduğu belirtilmektedir. Ancak bizde bu
sayıların çok altında araç ve personel ile görev yapılmaktadır. İtfaiye, belediyelerin tam zamanlı personeli tarafından
düzenli olarak yapılan söndürme ekibi ile yerel halk ile oluşturulan itfaiye ekibinden oluşmaktadır.

Tokachi geniş alan itfaiye teşkilatı;
İstasyon sayısı 19, 153 araç, faaliyet alanı: 10.832 km2, personel sayısı 687 olup, bunların 619›u yangınla mücadele
ve ambulans faaliyetleri gerçekleştiren itfaiyecilerdir. Geriye kalan 68 kişi, ise itfaiye istasyonundaki görevleri yerine
getiren personel olup genellikle yangınla mücadele faaliyetleri veya ambulans faaliyetleri yürütmemektedirler.
Tokachi geniş alan itfaiyesinde 305 araç vardır. Bunlar acil kurtarma aracı olmayan 87 araç hariç şu şekildedir.
Japonya’da 7000 nüfuslu bir Ashoro beldesinde 1 adet profesyonel itfaiye istasyonunda 25 personel 5 adet Gönüllü
itfaiye istasyonunda 150 gönüllü çalışmaktadır.

Gönüllü itfaiyeciler eğitim ve gittikleri olay başına 3700 yen (yaklaşık 110 TL) rütbelerine göre yıllık 36000-86000
yen (yaklaşık 1000-3000 TL arası) arasında ücret verilmektedir.
*Yangın, sel, arama, tatbikat eğitimleri vb. faaliyetler gerçekleştirilmesi durumunda ödenmektedir.
Kamu görevleri sırasında yaşanan kazalar için tazminatı:
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Yangın söndürme, eğitim gibi faaliyetlerde ortaya çıkan
yaralanmalar, ölüm gibi zararlar tanzim edilmektedir.
*Yangın söndürme kıyafetleri, faaliyet kıyafetler vb. itfaiye
faaliyetleri için gereken tüm kıyafetler ödünç verilmektedir.

Aşoro İtfaiye Ekibinin(Gönüllü) Üye Sayısı
Başkan

1 kişi

Başkan Yardımcısı

2 kişi

Ekip Başkanı

8 kişi

Ekip Başkanı Yardımcısı

6 kişi

Bölüm Başkanı

16 kişi

Grup Başkanı

27 kişi

Ekip Üyeler

90 kişi

Toplam (Kadın üyeler 10 kişi)

150 kişi

TÜRKİYE DE GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK UYGULAMALARI
Ülkemizde 1999 Marmara depremi sonrasında
başlatılan gönüllü itfaiyecilik çalışmaları, Belediye
meclislerince çıkarılan yönetmelik kapsamında
yürütmektedir. Bu nedenle ülke genelinde
uygulamalarda farklılıklar görülmekte, gönüllülük
sistemi ise ülke düzeyinde yaygınlaştırılamamıştır.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlığı olarak, Başbakanlık Tanıtma Fonunun
katkılarıyla ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen
“Uluslararası Gönüllü İtfaiyecilik Tanıtım Programı”
ile birlikte gönüllü itfaiyecilik projesi ülke genelinde
yaygınlaşmaya başlamıştır.
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S.NO

İL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Adıyaman
Artvin
Balıkesir
Bolu
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Muğla
Muş
Ordu
Sakarya
Samsun
Sinop
Tekirdağ
Yalova
Zonguldak(Alaplı)
Zonguldak(Ereğli)
TOPLAM

GÖNÜLLÜ
İTFAİYECİ
SAYISI
50
6
1
20
400
159
1303
95
1620
374
1571
100
269
45
269
28
25
5
5
300
350
320
7315

ARAZÖZ/TANKER

130 tanker

30 tanker
25 arazöz
111 tanker
50 tanker
5 arazöz/67 tanker
550 tanker
10 tanker
111 tanker
5 arazöz/10 tanker
14 tanker

1 arazöz

36 arazöz/1083 tanker

Tablodaki verilere göre 14’ü Büyükşehir, 7’si il
ve 2’si ilçe Belediyesi olmak üzere toplam 23
belediyede gönüllü itfaiyecilik projesi başlamış
olup 7315 gönüllü itfaiyeci ve 36 adet arazöz ve
953 adet tanker ile hizmet verilmektedir. Yurtdışı
örnekleri incelendiği, ülkemizde istenilen düzeye
ulaşamadığımız açıktır.
Yerel düzeyde yangın hizmetlerinin yerine
getirilmesi 5393 ve 5216 sayılı Kanunlarla
belirlenmiştir. 5360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası
ile birlikte Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki
ve sorumluluklarını yeniden tanımlamıştır. Konya
Büyükşehir Belediyesi kanun öncesinde çalışmalar
başlatılarak, il genelinde yürütülmesi öngörülen
yangın hizmetlerini, kanuna uygun şekilde
gerçekleştirmekte ve uygulamalar ile ülkemiz
belediyelerine örnek model oluşturmaktadır.
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Yasası sonrası ilimizin nüfusu, coğrafi yapısı, ulaşım özellikleri göz önüne alınarak yeniden yapılanmıştır. Bu
kapsamda il genelinde 110 itfaiye istasyonu oluşturularak itfai olayların zamanında yerine getirilmesi için yeni
bir yapılanmaya gidilmiştir. İl düzeyinde ve ilçe düzeyinde yangın ulaşım planları ve gönüllü itfaiyecilik haritaları
oluşturulmuştur.

		
Konya İli 41.000 km ’lik yüzölçümü ile dünyanın 122 ülkesinden daha büyük alana sahiptir. 31 ilçesi bulunan bu
büyüklükteki yüzölçüme sahip bir alanda, herhangi bir kırsal mahallede meydana gelebilecek olaya en kısa sürede
ulaşılması için 110 noktada profesyonel ekipler konuşlandırılmıştır.
2

Ülkemizin en büyük yüzölçümüne sahip Konya İlinde 586 kırsal mahalle
bulunmakta olup, şehir merkezlerinde itfaiye ekiplerimizin olay yerine ulaşmaları
5-6 dakika sürmekte iken kırsal alanda bu süre özellikle kış şartlarında 20-30
dakikayı bulan yerleşim yerleri bulunmaktadır. Profesyonel ekiplerimizin olay
yerine ulaşıncaya kadar ilk müdahalenin yapılabilmesi için gönüllü itfaiyecilik
uygulamasının yapılanması elzem bir durumdur. Her mahalleye profesyonel
itfaiye ekiplerinin konuşlandırılması dünyanın hiçbir yerinde olmamakla birlikte,
araç, ekipman, tesis vb. gibi maliyet gerektirmektedir. Böyle bir yapılanmaya
kanunlar müsaade etmemektedir. Belediye itfaiye yönetmeliğinde nüfusa göre
araç sayısı bulundurulması öngörülmüştür; ancak bölgelerin arazi şartları, ve
yüzöçümleri dikkate alınmamıştır. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirtilen araç
sayısının çok üzerinde itfaiye hizmetleri yerine getirilmektedir.
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Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatılan çalışma
ile 6499 vatandaşımıza yerinde gönüllü itfaiyecilik
eğitimleri verilmiştir. İl genelinde kırsal mahallerimizdeki
olası yangınların ilk müdahalesinde görevli 1571 aktif
gönüllü itfaiyemiz bulunmaktadır. Hizmetlerin etkin
yürütülebilmesi için 550 kırsal mahallemize traktör
miline bağlı olarak çalışan 3 tonluk yangın söndürme
tankeri dağıtımı yapılmıştır. 2015 yılı yarısında
dağıtılmaya başlanılan tankerler 2016 yılı sonunda
tüm mahallelerimize teslim edilmiştir. Gönüllü
itfaiyecilerimiz tarafından periyodik olarak dağıtımı
gerçekleştirilen tankerler ile bugüne kadar 844 yangına
müdahale etmiştir; ayrıca bu tankerler 6708 adet sosyal
etkinlikte kullanılmıştır. 2017 yılı sonu istatistiklerinde
bu rakamların çok üzerindeki sayıda müdahalenin
gerçekleşeceğini beklemektedir.

Her yıl köylerimiz tamamen veya kısmen yok
olmakta…

03.04.2017 Çankırı/Ilgaz İlçesi Serçeler Köyü 25 ev yandı.

20.09.2016 (Kastamonu/Kirenli köyü) bir köy yok oldu.

15.11.2014 Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde 30 ev yandı.
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SONUÇ
Arama kurtarma ve acil yardım alanlarından her biri için her ilde aktif gönüllü grupları oluşturulmalı ve bu gruplar
kendi alanlarıyla ilgili çok iyi eğitimden geçirilmelidir. Gönüllülük sistemini uygulayan ülkelerin sistemleri incelenerek
konuyla ilgili yasal altyapının detaylarıyla oluşturulması gerekmektedir. Gönüllü itfaiyecilik sistemi ülke genelinde
yaygınlaştırılmalıdır
Gönüllü itfaiyecilik uygulaması, sadece yerel yönetimler düzeyinde değil, merkezi idare tarafından da bir takım
politika ve uygulamalarla desteklemesi gerekmektedir. Almanya’da bu konuda çalışma yapan derneklerin kamu
kaynakları ile de desteklediği görülmektedir. Bu sayede oldukça yüksek gönüllü katılımı sağlanabilmektedir.
Türkiye’de bu konuda gerek yerel gerek ülke genelinde çalışma yapan dernek ve vakıflara her yıl maddi katkı
sağlanması kurumsallaşmayı sağlayacaktır.
Geleneksel kültürümüzde dayanışma ruhunun en yoğun yaşandığı yerler olan mahallelerde muhtarların öncülüğünde
sürdürülebilir bir kalkınma için mahalle sakinlerinin sürece dahil edilmesi gerekmektedir.
Ülkemizdeki toplam 35.071 köyün 20.087 adedi orman köyüdür (7.340 adedi orman içi köyü). Orman yangınlarının
%80’i yerleşim yerlerinde veya en fazla 100 metre uzağında ve insan kaynaklı olarak çıkmaktadır. Gönüllü itfaiyecilik
ile başarılı bir şekilde yerinden müdahale sağlandığında orman yangınlarının da %80’nine erken müdahale sağlanmış
olacaktır.

Kamu-sivil toplum işbirliğinde Gönüllü İtfaiyecilik
İtfaiye teşkilatları tarafından müdahale edilen olaylar, her gün ulusal ve yerel basında önemli yer tutmakta ülkemizde
yılda yaklaşık 300.000 itfai olaya müdahale edilmektedir. Söz konusu olaylarda can kayıpları yaşanmakta olup,
maddi hasarlar ise hesaplanamamaktadır. Yangınlar sonucunda milyarlarca lira milli servet heba olmaktadır.
Kamu–sivil toplum işbirliğine gerçekleştirilen gönüllü itfaiyecilik uygulamasının, ülkemizde yaygınlaştırılması can
ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde önemli rol alacaktır. Konya ilimizde uygulanmakta olan gönüllü itfaiyecilik
projesinin yaygınlaştırılması için yasal düzenlemeler yapılarak uygulanmasının sağlanması hem devlet hem de
toplum adına faydalı olacaktır.
5902 Sayılı Yasa’nın 9. maddesinde; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdahale Dairesi Başkanlığının “Gönüllü
itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek” görevi bulunmaktadır. Bu kapsamda gönüllü
itfaiyeciliğin ulusal düzeyde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için İçişleri Bakanlığı(Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğü)ile birlikte veya kendi yetkisi gereğince ülke çapında uygulanmak üzere ortak bir gönüllü
itfaiye yönetmeliği çıkartılmalıdır. Yurtdışındaki örnek uygulamalarda olduğu gibi halkın gönüllü itfaiyeciliğe
katılımının sağlaması için sosyal haklar tanınmalıdır.
Gönüllü itfaiyecilik projesi ülke genelinde tam olarak uygulanmaya başlandığına devlet büyük bir mali yükün altına
girmeden yangınlara kısa sürede müdahale ile can ve mal kaybının en aza indirilmesi sağlanmış olacak, olaylara
karşı toplumsal direncin arttırılmasına katkı sunacaktır.
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YANGINLA MÜCADELE DE İTFAİYECİLERİNORGANİZASYON YAPISI

HACI AHMET KIRTAŞ
RECEP YİĞİT
ÖZET
Bu çalışmamızda İtfaiye Teşkilatlarında çalışan personellerin olay yerinde davranış biçimlerini, olaylara bakış açısınıve en önemlisi yangınlara müdahale etme esnasında ortaya çıkan sorunları çözmek amacıyla hazırlanmıştır.
Saptanan sorunlar neticesinde organizasyon eksiklikleri, çalışma yaşamı, çevre koşulları, dış etkenler,iletişim,
çalışan sağlığını etkileyen faktörler ve eylemler belirlenmek istenmiş, bu eğitimler karşılığında personel beklentileri
karşılanması, bilgi birikimlerinin artması, doğru davranış biçimlerin öğrenilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının
önlenmesi, olaylara hızlı ve doğru müdahalenin uygulanması hedeflenmiştir. Çalışmanın hazırlanmasında zaman
içerisinde yaşanmış olaylar, olgular gözlemlenmiş ve itfaiye personelleri üzerinde araştırma yapılarak, çıkan sonuçlara göre elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.Çıkan sonuca baktığımızda
personelin eksik kalan veya ihtiyacı olan konuları belirleyerek yeni eğitim modüllerinin oluşturulması en önemlisi
eğitimi verecek eğitmen veya uzmanın bir alanda uzmanlaşması, yeterli bilgiye, sektörde tecrübe ve deneyime sahip
kişilerden oluşması ve hizmet içi eğitim kapsamındadokümanlar da belirtilen “organizasyon” başlığı adı altında
geçen kısımlardan daha fazlasını oluşturduğu kanısını ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Sözcükler:İş sağlığı ve Güvenliği, Meslek hastalıkları, İletişim, Organizasyon,Yangına Müdahale, Eğitim,
İtfaiye, Personel ve Yangın

ORGANIZATION STRUCTURE FOR THEFIREFIGHTERS IN FIRE
EXTINGUISHING
ABSTRACT
In this work, we have been prepared to solve the problems that arise during the intervention of the fires, and the
most important aspect of the behavior of the personnel working in the fire brigades at the scene. As a result of these
problems, it was wanted to determine organizational deficiencies, working life, environmental conditions, external
factors, communication, factors and actions affecting employee health. It was aimed to meet personnel expectations
for these trainings, increase of knowledge accumulation, learning of correct behaviors, prevention of work accidents
and occupational diseases, Fast and correct intervention. In the preparation of the work, the events and events that
occurred over time were observed and the data obtained according to the results were evaluated statistically and
interpreted. When we look at the outcome of the study, it is important for the staff to determine what is missing or
necessary and to establish new training modules. The most important thing is that the instructor or expert who will
train will have a field specialization, sufficient knowledge, experience and experience in the sector and documents
within the scope of in-service training Reveals the fact that it forms more than the previous sections.
Keywords: Occupational diseases, Communication, Organization, Fire Intervention, Education, Fire brigade, Personnel and Fire.

1. GİRİŞ
İtfaiye teşkilatları; çalışma sistemi bakımından 24 saat çalışıp, 48 saat istirahat şeklindeçalışan ve mevcut yapısında
emir komuta zinciribulunan kurumlardır. Asli görevleri yangın söndürmek olan bu oluşum; zaman içerisinde,
teknolojinin gelişmesi ve beraberin de ihtiyaçların da farklılaşması sonucu,üzerine ilave olarak farklı görevlerde
yüklenmiştir. İtfaiye teşkilatlarının yapısı çıkan yönetmeliklerde ve nüfus oranına göre değişiklik gösterse de genel
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olarak bilinen yapısı;itfaiye daire başkanı, yangın müdahale şube müdürü, vardiya amirleri, grup çavuşları, ve yangına
müdahale edecek olan itfaiye erlerinden oluşmaktadır.

2. İTFAİYE ORGANİZASYON YAPISI
Yangının oluşumu ve yapısı bakımından çok hızlı ilerlemesi ve bulunduğu alana geri dönüşü olmayan zararlar
vermesinden dolayı başlangıç aşamasındayken müdahale edilip söndürülmesi can ve çevre güvenliği bakımından
çok önemlidir. Yangınları genel olarak sıralamaya koyarsak; ot yangınları, ikametgah yangınları, iş yeri yangınları,
fabrika yangınları, araç yangınları, deniz araçları yangınları, uçak-helikopter yangınları, tren yangınları ve orman
yangınları diyebilir ve bulunduğu alana göre ve yanan maddenin yapısına göre sınıflandırabiliriz. Yangınların
çeşitliliği müdahale şeklinde büyük değişiklikler yaratsa da genel olarak böyle durumlar için çok iyi müdahale
ekipleri kurulmalı ve ekip arasında koordinasyon çok iyi olmalıdır.
Yangınlara müdahale edildiğinde yaşanan en büyük sorunlardan biri farklı meslek dalları ile çalışılma içerisinde
olunmasıdır. Örneğin bir ikametgah yangınında yangına müdahale eden ekipler itfaiye ekipleri olsa da sadece
yangını söndürmek olayın tamamı değil; bunun yanında çevre güvenliğinin de alınması gerekmektedir. Böyle bir
durumla karşılaşılması durumunda çevrenin güvenliğini polis ekipleri tarafından sağlanırken,olası durumlara karşı
yaralanmalara karşıda sağlık ekipleri olay yerinde hazır bulundurulmaktadır. Bu kadar farklı meslek dallarının bir
arada çalışması da ister istemez, yetki tartışmaları ve farklı meslek dallarının hiyerarşik farklılığından,olay yeri
yönetimi sorununu gündeme getirmektedir.

3. OLAY YERİ YÖNETİMİ
Olay yeri yönetimi her olayın oluş biçimine göre farklılık göstermektedir. Bunu olay yerinin yapısı ve olayın durumunun
çeşitliliği olarak örnek gösterebiliriz. Konu insan canı ve sağlığı olduğunda sağlıkçılar ön plana çıksa da eğer olayda
yangın konusu var iseolay yeri yönetimi; can güvenliği, çevre güvenliği, mal güvenliği gibi sebeplerden dolayı emir
komuta sistemi direk olarakitfaiye birimlerine geçmektedir (Orman Yangınları ve Deniz Araç yangınları hariç).
Yangın esnasında olay yerini yönetecek en üst makam itfaiye teşkilatlarıdır. Olay yerinde bulunan en üst rütbeye
sahip olanitfaiye personeli de olayı yönetecek kişidir. Olayın yönetimi tamamen ona aittir ve olay yerinde bulunan
çalışanlar onun verdiği emirlere uymakla yükümlüdür. Olay yerine gelen daha üst bir rütbeli olayın yönetimini
sorgulamaksızındirek yönetimialırken, kendisi yangın personeli sınıfına sayılır;hem yangın yönetimi görevini alır
hem de yangınlara müdahale eder. Bu duruma da hiyerarşik sistem veya alt üst ilişkisi denilir. Özellikle yangın gibi
büyük zararlar doğuran olayların yönetimi yöneticinin bilgi, birikim ve tecrübesine ile doğru orantılıdır.
Yangınlarda yaşanan en büyük sorunların başında da iletişim konusu gündeme gelmektedir. Yangın esnasında iyi
bir iletişim, yangının hızlı ve daha kolay sönmesindeki en temel faktördür.Bu iletişimsizliği sağlayan bazı dolaylı
sebeplerden biri de yangınlara müdahale edecek itfaiyecilerinkullandığı kask ve yangına müdahale sırasında temiz
hava almayı sağlayan solunum tüplerinin yarattığı zorluklardır.Öyledir ki yüze takılan maskenin konuşma esnasındaki
sesi bastırmasıyla dışarıda bulunan ekiplerce iletişimigüçleşmekte; kaldı ki müdahale esnasında yaşanan fiziksel
zorlanmanın da konuşmayı etkilediği unutulmamalıdır. Bir yangına ne kadar çok müdahale eden personel veya
çalışan varsa o kadar iletişim güçlüğü ve iletişimsel sorun yaşandığı ve zamana bağlı olarak yangınları söndürme
süresinin uzadığı bilinmektedir. Bunu önlemek için de iyi bir iletişim ağı gerekmektedir. Örnek verirsek telsizleri iyi
çeken orman yangın ekiplerinin geniş arazi üzerinde oluşabilecek bir orman yangınında ne kadar bağımsız müdahale
etseler de iyi bir iletişim ile yangınlara müdahale süreleri çok kısadır. Bu olayda iletişimin gücünü göstermektedir.

4. YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ
Yangın ihbarının alınmasıyla yangının santral tarafından yönetilmesi ve olay yerine varılmasına kadar ekiplerin
sevk ve idaresi çok önemlidir. Olay yerinin şartları, yangının durumu, ortamda bulunan kişi sayısı, müdahale eden
personel sayısı, mahsur kalan kişi sayısı, zaman faktörü, binanın yapısı vb. birçok şey yangına müdahaleyi ve
personelin yönetilmesini değiştirmektedir. Muhakkak bilinmedir ki müdahale edilen her yangın olayı bir birinden
farklıdır ve söndürmede başarılı olabilmek için yangını iyi tanımak gereklidir. Yangına müdahale yöntemlerini başlık
altında topladığımız da hazırlı ve hazırlıksız müdahale olarak 2’ ye ayırabiliriz.
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4.1. Hazırlıklı Müdahale
Müdahale araçları, müdahale noktası ve müdahale yolunun belirlenemediği durumlarda uygulanan müdahale
yöntemidir. Çok dükkânlı, çok katlı bodrumlarda çıkan yoğun dumanın hangi kata veya hangi dükkâna ait olduğunun
belirlenemediği durumlarda bu müdahale yöntemi uygulanır ve 4 şekilde uygulanır.

Şekil.1: Yangına Müdahale

4.1.1. Yan Yana Müdahale
Müdahale yerinde bir takım (arozöz, merdivenli araç, tonajlı araç, kurtarma aracı) görev yapacaksa ve tek bir pompa
yeterli ise iki ve ya üç ekip yan yana müdahale eder. Takım personeli bir ekibin malzemesini kullanarak ekibin birisi
su teminini sağlarken diğer ekip pompadan müdahale yapar. Su teminini yapan ekip, su teminini yaptıktan sonra
ikinci ve üçüncü kolu çıkarır ve müdahale devam eder. Burada asıl ihtiyaç olan personel sayısıdır ve genelde yangının
tam yayılma aşamasında olduğu ve yangın yayılımını durdurmak için uygulanan bir yöntemdir. Genel olarak sıkışmış
yangınlarda kullanımı daha çok gözlemlenmektedir.

4.1.2. Peş Peşe Müdahale
Su ikmal yeri yangın yerinden çok uzaksa veya pompanın kurulduğu yerde zorlukla karşılaşılacaksa, örneğin tepe
aşılacaksa, su çok yüksek noktaya çekilecekse veya bataklık gibi girilemeyecek bir arazi varsa genelde bir ekip su
temini görevini üstlenerek diğer ekiplere su temini sağlayarak doğrudan doğruya yangına müdahale edilmesidir.
Peş peşe müdahalede gerekirse su temini görevini ile beraber köpük ve malzeme teminini de sağlayarak olay
yerindeki su sorununu üstlenen ekiptir. Burada genellikle öncü araç(yangına varan ilk araç) havuz görevini üslenir
ve dar alanlarda ve çıkmaz sokaklarda kullanılan bir yöntemdir.

4.1.3. Kapalı Müdahale
Müdahale yolunu oluşturan alan fazla geniş değilse hareket etme olanakları kısıtlı ise solunum cihazı gerektiriyorsa,
kapalı müdahale yapılabilir. Takım personeli bu durumda koordine ile çalışarak olay yarine merdiven ve bağımsız
olarak 2. ci koldan müdahalesini sağlar. Bu tür yangınlar genellikle bünyesinde aşırı ısı bulunduran ve yangının
yoğun olduğu alanlarda kullanılan müdahale yöntemidir.

4.1.4. Bağımsız Müdahale
Olay yeri bağımsız müdahale geniş alanlı ve olay yerinin iki veya daha fazla cephesi müdahale gerektiriyor ve
müdahaleye müsait ise bağımsız müdahale yapılabilir.Örnek: Bir binanın iki veya daha fazla cephesi yol, arsa vs.
boşluklardan oluşuyorsa yangına 2 veya daha fazla cepheden müdahale edilmesini gerektirecek kadar büyükse
bağımsız müdahale uygulanır.
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4.2. Hazırlıksız müdahale
Herhangi bir itfai olaya müdahale esnasında müdahale ekibinin herhangi bir hazırlık yapmaksızın ekip amirinin
talimatı doğrultusunda ani söylemleri ile yaptığı ve yangının tepkisine göre müdahalenin belirlendiği yöntemlerden
biridir. En çok kullanılan yöntemlerden biridir. Genel olarak başlangıç yangınlarında veya yangının en son evresi olan
parlama ve patlama evresinde kullanımı gözlenmektedir.

Şekil.2: Hazırlıksız Müdahale

5. SONUÇ
5.1. Görev Dağılımı
Yangınlara müdahale başlı başına uzman ekiplerce gerçekleştirmesi gereken ve bir uzmanlık gerektiren bir olaydır.
Tarih boyunca yangınlar ile mücadelebireysel olarak devam etmiş ve yapılan müdahaleler yeterli kalmayınca; can
ve mal kayıplarını önlemek için profesyonel itfaiye ekiplerinin kurulması gerekliliği ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Temelleri
ülkemizde 1714 yılında atılan ve halen günümüze kadar gelen itfaiye teşkilatları bu geçen zaman içerisinde belli bir
sistem anlayışı oturmuş ve bununla beraber yangınlara müdahale edilirken en hızlı ve kolay yöntemler geliştirilmeye
çalışılmıştır. Bu yöntemlerden bir kaçını sıralamak istersek bunların en başında; yangın ve kurtarma araçlarının
olayların durumlarına göre istasyondan çıkması gerekliliği ve bunun ihbar ve anons sistemleri ile desteklenmesi
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Çıkan bir ot yangınına kurtarma aracının çıkmasının anlamsız olacağı gibi ot yangınına
da merdivenli aracın çıkması da gereksiz iş yükü anlayışını gündeme getirmiş ve böyle bir ayrıma gidilmiştir.
TAM TAKIM(Bütün araçların müdahale etme durumu. Ev, İşyeri, Fabrika, Yangınları)
BAŞLANGIÇ(Küçük çaplı yangınlara müdahale etme durumu. Ot, araç Yangınları)
KURTARMA(Trafik kazaları ve Kurtarma müdahalesi yapma. Asansör)
BÖLGE DIŞI(Olağan üstü hal durumları Deprem, Doğal Afet, Orman Yangını)
Şekil.3: Araç Çıkış Şeması

İtfaiye teşkilatlarında müdahalede personel sayısı da yangınla mücadelede çok önemlidir. Çoğu zaman Anadolu
da varlığını sürdüren itfaiye teşkilatları yangına 1 Şoför ve yangınlara müdahale edecek 1 itfaiye personeli ile
gitmektedir. Bu durum ise daha gelişmiş illerde, yani büyükşehirlerde daha farklıdır.
Dünya ülkelerinde 3 tür standart yer almaktadır. 5 kişilik, 7 kişilik ve 9 kişilik olarakbelirlenen bu gruplar yangınlara
müdahale ekipleri olarak belirlenmiştir. Ülkemizde ise bu durum çok daha farklılık göstermektedir. Bu oluşumu
yakalayan belediyelerden bir kaçı sadece 5 kişilik standart dediğimiz ekipleri bünyelerinde oluşturmuştur.
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5.2. Personelin Görev Dağılımı (5 Kişilik Grup)
Başlangıç yangınlarına veya yangın yükü düşük olan bölgelerde, zorunlu hallerde diğer birimlerden destek almak
koşulu ile oluşturulan itfaiye ekibidir. Bu ekip 1 yangın aracından oluşur. Yangınla mücadele de öncü araç olarak
yangına müdahale eder ve olayın durumuna göre yardımcı ekiplerin gelmesini isteye bilir.

Ekip Amiri:
Ekip içerisinde bulunan en rütbeli kişidir. Genellikle 5 kişilik tek araçlı gruplarda bu kişi çavuş rütbesini alır ve grubun
sorumluluğu, aracın olay yerine varması, olay yeri yönetimi gibi bir çok konudan sorumludur. Yangınlara müdahale
de olay yerinin kurulması, yangına müdahale biçimleri olay yeri sevr idaresi ve Fikrasyonun konum aralığını kendisi
belirler. Yangın yerindeki bir üst rütbeli kişi gelene kadar en yetkili kişidir.

Müdahale Grubu:
Müdahale grubu 2 (iki) Kişiden oluşur. Bazı yerlerde bu kişilere de borucuda denilmektedir. Hazırlıksız müdahalelerde
emir beklemeksizin, hazırlıklı müdahalelerde amirin verdiği emir ile C tipi de denilen 85 lik hortum ve ona uyumlu
lans ile yangına müdahale tabyasını kurarlar.Fikrasyonun sol kolundan (1. Kolundan) müdahale noktasına kadar
hortum hattını döşer ve lansı bağladıktan sonra birinci koldan müdahale eder.

Şekil.4: Fikrasyon Kurulumu

Hortum Grubu:
Müdahale de en ağır yük hortum grubuna aittir. Hortum grubuna bazı yerlerde kökencide denilmektedir ve 1 (bir)
kişiden oluşur. Araç ile fikrasyon arasına B tipi olarak da bilinen 110 hortumu atarak bağlantıyı sağlar ve fikrasyonun
başında amirin vereceği emir ve görevleri bekler. Gerekli durumda (2. Kol) C tipi olan 85 lik hortumu sererek
müdahaleye başlar.

Şoför:
Araçta bulunan teçhizatların ekipteki arkadaşlarının almasına yardımcı olur. Su bağlantısını yaparak, hortum
bağlantılarını pompaya bağlar, pompayı çalıştırır. Aracın başında bekler ve ekip amirinin verdiği emirler doğrusunda
çalışmalarını sürdürür.
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OSGB BÜNYESİNDEKİ İŞLETMELERDE GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YAKLAŞIMI

Orhan SÖNMEZ

Özet
Dünyanın birçok ülkesinde, Gönüllü İtfaiyecilik, birçok itfaiye kuruluşlarının yanında ya da bağımsız müfrezeler
halinde kurulmuştur. Gönüllü ekipler, bu görevi belirli bir düzene ve yönetmeliğe bağlı olarak yerine getirmektedirler.
Kocaeli İtfaiyesi Başkanlığının bünyesinde, Kocaeli’nde 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Fransız ve Hollandalı
eğitmenlerin verdiği eğitimler ile gönüllü itfaiyeciler Avrupa standartlarında eğitime tabi olmuşlardır. Bu amaçla
hazırlanan gönüllü itfaiyecilik yönetmeliği çerçevesinde ve bu yönetmelik uyarınca, gönüllü itfaiyeci eğitimi yürürlüğe
girmiştir. İtfaiyecilik mesleğinin bu kapsamda kamuoyuna tanıtılması, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş
gönüllüler oluşturmak, yangın ve afetlerle mücadelede halkımızın katkılarını sağlamak ve Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında “Gönüllü İtfaiyecilik” yapmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken
yükümlülükleri düzenlemek bu çerçevede sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gönüllü itfaiyecilik, yangın, afet

THE LOOKING TO APPROACH TO VOLUNTARY FIREFIGHTER AT
FACTORIES AND ORGANISED INDUSTRIAL ZONES
ABSTRACT
In many countries of the world, Voluntary Firefighting has been set up in close proximity to many fire brigades or
as independent detachments. Volunteer teams perform this task depending on a specific scheme and regulation.
Following the earthquake of August 17, 1999 in Kocaeli, French and Dutch trainers gave volunteer firefighters
training under the European standards in the Kocaeli Fire Department Presidency. Within the framework of voluntary
firefighting regulations prepared for this purpose, and according to this regulation, voluntary firefighter training has
entered into force. In this context, it is provided in this frame to organize the obligations that should be fulfilled by
those who want to introduce the firefighting profession to the public, create trained volunteers in the fire and rescue
issues, provide the contribution of our people in fighting with fire and disaster and those who want to do “Voluntary
Firefighting” in Kocaeli Metropolitan Municipality Fire
Keywords: Voluntary firefighting, fire, disaster

1. AMAÇ:
Gönüllü İtfaiyecilik mesleğinin Kamuoyuna tanıtılması. Yangın ve afet durumunda, kurtarma konularında Eğitilmiş
Gönüllüler yaratarak, Yangın ve Afetlerle mücadelede halkımızın katkılarını sağlamak ve yaşadığı bölgede mevcut
İtfaiye kurumunda Gönüllü İtfaiyecilik yapmak

2. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİĞİN GELİŞİMİ
Gelişen toplum bilinci ile 16.ci yüzyıldan itibaren insanların birlikte yasamaya başlaması, ekonomik korunma ve
barınma genel şehircilik anlayışı çerçevesinde, ortaya çıkması sonucunda çok büyük can ve mal kayıplarının ortaya
çıkması, zamanın yerel idarecilerini ve ülke yöneticilerinin dikkatini çekmiş bu durumda önlenebilir yangın ve yangın
ile mücadele ile ilgili çalışmalar başlamıştır, ilk itfaiye teşkilatının İngiltere de 16.YY da kurulduğu ve çok kısa bir
süre sonrada Topraklarımıza geldiği bilinmektedir, 1584 de İstanbul’da itfaiye teşkilatı kurulmuştur.
Buna mukabil her yere yetişememesi, günün haberleşme imkânlarının kısıtlayıcı sebepleri ile mahalle veya büyük
semtlerde, Tulumbacılar tabir edilen gönüllü ekipler oluşmuştur, hatta bu ekipler arası yarışmanın/çekişmenin,
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yangın yerine erken yetişmenin ya da sorumluluk alanına tecavüz etmenin hicvedildiği şarkılarımızda bile vardır.
Resmi olarak İstanbul itfaiyesinin kuruluşu 1714 tarihine dayandırılmaktadır.
Dünyanın birçok ülkesinde yüzyıllardır Gönüllü itfaiyecilik, normal örgün
itfaiye kuruluşlarının yanında ya da bağımsız müfrezeler halinde kurulmuş,
bir düzene, yönetmeliğe bağlı, eğitimleri, kullandıkları ekipmanları ve
sorumluluk alanları ile sadece yangına değil, gelişen teknolojinin getirdiği,
trafik kazalarına, büyük afetlerden, çatıdan kedi, kuyudan köpek kurtarmaya
kadar birçok olay ya da kazada görev almaktadırlar. Bildiğim kadarıyla
yalnızca İngiltere de ve Dağılan Sovyet Rusya ülkelerinde (CIS ) Gönüllü
İtfaiyeci yoktur. İngiltere de herkes zaten kraliçenin tebaası olduğundan
olsa gerek, CIS ülkelerinde de Sovyet Rusya’dan kalan düzen ile her şehirde
bir Albay komutasındaki tabur seviyesinde bir askeri birlik İtfaiye görevini
üstlenmiştir. Diğer Avrupa ve Amerika ülkelerinde normal itfaiyeciliğin yani
sıra Gönüllü Birlikleri de mevcuttur.
Özellikle Birleşik Amerika da ve Güney Amerika ülkelerinde inanılmaz işler
yapmaktadırlar ve ben 800 ün üzerinde Gönüllü itfaiyeci grubu olduğunu
tespit ettim. Guayaquil/ Ekvator yayılışı İzmit Körfezine benzer ve toplam 2
milyon kişinin yaşadığı bu şehirde, Gönüllü itfaiyeci sayısı 2000 civarındadır
ve İtfaiye daire başkanı statüsündeki kişi, Albay rütbesi ile ayni zamanda İtfaiye Akademisinin de başkanlığını
yürütmektedir. Annesi ve kardeşi de Gönüllü itfaiyecilik yapmakta ve her biri ayrı müfrezeye komuta etmektedirler.
Bu şehirdeki İtfaiye müzesi eski bir su pompa istasyonu olup ilk kurulmuş itfaiye müfrezesi olup halen faal ve müze
müdürü ve yardımcısı Gönüllü itfaiyecidir. Ve müze Gönüllü İtfaiyeciler tarafından her Pazar günü temizlenmektedir.
Buna karşılık Gönüllü itfaiyecilerin bazı ayrıcalıkları bile vardır.
Şöyle ki araçlarına plaka üzerine kendi rütbe veya statülerini
belirten bir plakayı yıllık 15 USD +KDV bir ücret ve Ceza
puanlarına 100 yerine 96’dan başlamak şartıyla takabilirler
ve kırmızıda geçme ve o şehirde yasak olan yol kenarına park
etme ve araçlarının çekilmemesi gibi ayrıcalıkları, uçak, otobüs
gibi seyahat vasıtalarına binmede öncelikleri vardır.
Kocaeli’nde 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Kocaeli
(o zaman sadece İzmit Belediyesi) İtfaiyesi Başkanlığının
bünyesinde Hollandalı ve Fransız eğitmenlerin verdiği eğitimler
sonucu itfaiyecilerimiz Avrupa standartlarında eğitime
kavuşmuş, Kocaeli Üniversitesinde bu konu ile ilgili bir bölüm
açılıp 2 yıllık meslek yüksekokulu statüsünde eğitim vermeye
başlamıştır. Yabancı eğitmenlerin önerisi ve yerel idarecilerin
gayretleri ile Gönüllü itfaiyecilik yönetmeliği hazırlanmış ve bu
yönetmelik uyarınca, hem itfaiyede yıllarca görev yapmış çeşitli
personel ile Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulundan bu
konuda yetişmiş öğretim görevlilerinden gönüllü itfaiyeci eğitimi vermeleri ile başlamıştır. İlk zamanlar yönetmeliğin
mevcut kanunlar ve yönetmelikler ve yasal mevzuat çerçevesinde uygulamalara başlanmış, ciddi eğitimler hafta
içi pazartesi perşembe aksamları 18:00 ile 22:00 saatleri arasında 300~350 saat teorik olarak ve sonra 100 saat
pratik olarak; yangının ortaya çıkması, sınıflandırma tarifleri, yayılması, önleyici tedbirler, oluşması durumunda
söndürme sistemleri/ metotları, araç/gereç bilgisi, ilk yardım, haberleşme, trafik kazalarına müdahale, ilerleyen
yıllarda Kandıra sahillerinde sahil koruma (Karadeniz in yüzmek isteyen vatandaşlarımıza çağrısı) ile bir şekilde
Yüzme can güvenliği, su altı arama kurtarma eğitimleri verilmiştir.
Zaman, zaman Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmışsa
da bunlar konunun içeriğinden çok katılımcıların
yani Gönüllülerin kişisel eğitim ve yaş durumlarına
uygun düzeltmelerdir, söyle ki ilk yönetmelikte
öğrenim zorunluluğu en az lise iken katılımcılarda
orta okul(ilköğretim) mezunu olanların Gönüllülüğe
yaklaşımları ve çabaları göz önüne alınarak bu madde
değiştirilmiş tir. Daha sonra 55 yaş olan üst sinir hem
bazı Gönüllülerimizin bu yaşa çok kısa sürede gelmeleri
ve hem de güncel SGK yasasının çalışma hayati ile ilgili
maddesi uyarınca 65 yaşa çekilmiştir.
Eğitim süresi de iki hafta akşamları olmak üzere 40 saat
ve pratik çalışma ya da staj diyebileceğimiz ise 40 saat
kadardır.
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3. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİĞİN TANIMI:
İtfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği özveri ve sorumluluğa emir ve komuta zinciri ile bağlanmış, görevini din, dil, ırk
ayırımı gözetmeksizin zamanında ve eksiksiz yerine getiren topluluğun gönüllü üyelerine Gönüllü İtfaiyeci denir.

4. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ OLABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
•

T.C. Vatandaşı olmak

•

18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak

•

En az ilköğretim okulu mezunu olmak.

•

İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına sahip olduklarını, Doktor Raporu ile belgelemek.

•

Cumhuriyet Savcılığından, iyi hal kâğıdının ibrazı.

•

Muhtarlıktan alınacak Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgâh senedinin ibrazı.

•

İtfaiyeciliği sevmek, sevdirmek ve insanlara yardım etmeyi görev kabul etmek gibi yüksek insani değerlere
sahip olmakla beraber; Gönüllülük ilkesini benimsemiş olmak.

5. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLERİN GÖREVLERİ:
a. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara
müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve
kurtarma çalışmalarını yürütmek,
c.

Su baskınlarına müdahale etmek,

d. Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma
çalışmalarına katılmak,
e.

Halkı yangın ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak.

f.

İtfaiye Daire Başkanlığının yapacağı eğitim ve tatbikatlara katılmak.

g. İtfaiye Daire Başkanlığından alacağı emirle yurt içi ve dışındaki yangın ve afetlere müdahale etmek
h. Gönüllü İtfaiyeciler, İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerinin vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
i.

Gönüllü İtfaiyeci görev yaptığı bölgede yetkili İtfaiye Amirinin, halkın ve Gönüllü İtfaiyecinin can ve mal
güvenliğini korumaya yönelik olarak vereceği kararları derhal yerine getirir.

j.

Gönüllü İtfaiyeci Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlayışı ile görev yapar.
Gönüllü İtfaiyeciler acil durum ilan edildiği andan itibaren en kısa sürede İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde
toplanarak verilecek olan görevleri yerine getirirler.

Şimdi, 2012 yılında yayınlanan ve Yürürlüğe giren 6331
sayılı İSG kanunu ile 2015 yılında son haliyle yayınlanan
Türkiye Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’ne
ve daha birçok önleyici yönetmeliklerde yer alan Acil
Durum Planı oluşturulmasına bakalım. Tüm bu kanun ve
yönetmeliklerde yangın ekipleri, kurtarma ve tahliye ekipleri
oluşturulması önerilmektedir. İşte bu safhada Gönüllüler
ortaya çıkmaktadır. Hem görevlendirilecek personelin
seçilmesi hem eğitilmesi birçok zorluk içermektedir.
Öncelikle bu destek görevini üstlenecek personelin hem
gönüllü olması, hem de bazı sağlık özellikleri olmalıdır.
OSB de oluşturulmuş İtfaiye biriminde görevli personel
sayısı kısıtlı olmaktadır, eğer OSB lerde kurulu işletmelerde
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görevlendirecekleri personeli gönüllü itfaiyeci olsa ve her biri ayda 8 (sekiz) saat nöbet alsa bu oluşumun İtfaiye
Birimine katkısı çok olur. Kendi çalıştıkları firmaların güvenliğine, ilgili yönetmeliklerde ve tesislerdeki İSG talimatları
bünyesindeki Yangın Söndürme cihazlarının kullanımından, periyodik kontrolünden ve olası acil durumda, yangının
önlemesine veya diğer bölümlere sıçramasına, büyümesine meydan vermeyeceklerdir. Bununla beraber yangın
önleme için alınacak tedbirler ile yapılacak periyodik kontrollerin maliyetleri de azalacaktır. Bununla birlikte
işyerlerindeki İSG uzmanlarının görevleri de rahatlayacaktır.
Avrupa ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde gönüllü itfaiyecilik çok saygı duyulan bir sosyal faaliyettir. Herhangi
bir durumda Gönüllü itfaiyeci olduğunu beyan eden kişilere, polis ve diğer resmi görevliler öncelik tanımakta veya
yardımcı olmaktadırlar. Bağlı oldukları İtfaiye biriminden acil çağrısı alan Gönüllü İtfaiyeciler profesyonel olarak
yürüttükleri işlerini bırakıp, ücretlerinden herhangi bir kesinti olmadan Yangına veya acil duruma müdahaleye
gidebilmektedirler.

KAYNAKLAR
KBB Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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FM GLOBAL PROPERTY LOSS PREVENTION DATA SHEET’LER (FMDS) İLE
AŞİNA OLMAK
Murat AKİS

ÖZET
FM Global, Rhode Island Amerika Birleşik Devletleri merkezli 1835’de kurulmuş bir sigorta şirketidir. FM Global,
sermayesini, bilimsel araştırmalarını ve mühendislik uzmanlığını tamamen mülkiyet riski yönetimine ve müşterilerinin
(sahiplerinin) dayanıklılığına adamıştır. Bu müşteriler, mülkiyet kaybının çoğunun önlenebilir olduğuna inanırlar ve
işlerini etkileyebilecek önemli mülkiyet tehlikelerini daha iyi anlamak için FM Global ile birlikte çalışırlar.
FM Global’in Rhode Island’daki 1.600 dönümlük (648 ha) Araştırma Kampüs’ünde, yangın teknolojileri, doğal
afetler, elektrik tehlikeleri ve hidrolik alanında testler yapılmaktadır. Araştırma sonucunda kazanılan uzmanlık, hasar
verileri ve diğer öğeler, FM Global Property Loss Prevention Data Sheets’e (FMDS) aktarılmıştır. Bu makale, su bazlı
otomatik yangın koruma sistemleri ile ilgili olarak bu Veri Sayfalarını (Data Sheets) tanımaya yöneliktir.
Yaklaşım, işletmenin/lokasyonun faliyet tanımı ve uygun Veri Sayfalarını bulma ile başlar. Makale depolama alanları
ve farklı iş kolları alanlarına özgü öğelerde dahil olmak üzere bazı örneklerle devam edecektir. Bir sonraki bölüm
tasarım ayrıntıları, tasarım ve kurulum aşamaları sırasında bazı ana kaygıları özetleyecektir. Ardından su arzını
belirlemek, hidrolik hesaplamalar ve diğer ayrıntılar için örnekler verilecektir. Son olarak, yangından korunma
sistemlerinin kabulü ve bakımı tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: FM Global, Data Sheets, Sigorta, Yağmurlama sistemi tasarımı, Yağmurlama sistemi kurulumu

GETTING FAMILIAR WITH FM GLOBAL PROPERTY LOSS PREVENTION
DATA SHEETS (FMDS)
ABSTRACT
FM Global is a Rhode Island, U.S.A., based mutual insurance company founded in 1835 whose capital, scientific
research and engineering expertise are solely dedicated to property risk management and the resilience of its
client-owners. These owners share the belief that the majority of property loss is preventable and work with FM
Global to better understand the key property hazards that can impact their businesses.
FM Global’s 1,600 acre (648 ha) Research Campus in R.I., conducts testing in fire technologies, natural hazards,
electrical hazards and hydraulics. The expertise gained from research and the loss data among other items are
than transferred to FM Global Property Loss Prevention Data Sheets (FMDS).
This paper is about familiarizing with these Data Sheets in regards to water based automatic fire protection
systems. The approach begins with occupancy identification and locating the appropriate Data Sheets. It will
continue with some examples including storage areas and occupancy specific items. Design details would be the
next chapter outlining some main concerns both during design and installation stages. Determining water supply
would be the third chapter to provide examples about hydraulic calculations and other details. Lastly, acceptance
and maintenance of fire protection systems will be discussed.
Key words: FM Global, Data Sheets, Loss Prevention, Sprinkler system design, Sprinkler installation

INTRODUCTION
There are many items to consider when it comes to designing a proper automatic fire protection system. FM Global
Property Loss Prevention Data Sheets provide guidance through design, installation, testing and maintenance processes.
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This paper outlines some of the key areas in relation to FM Global Property Loss Prevention Data Sheets. Please be
advised that this paper does not fully cover all the elements needed for a proper design.
Always use the appropriate FM Global Property Loss Prevention Data Sheets as the main source of information.

Who FM Global Is
FM Global is a mutual insurance company founded in 1835 whose capital, scientific research and engineering
expertise are solely dedicated to property risk management and the resilience of its client-owners. FM Global has
more than 5,400 Employees world wide from which over 1800 purely focus on risk improvement and conduct over
100,000 visits per year in over 140 countries. As of today, we insure about one third of the Worlds leading 1000
Companies. We believe that most losses can be prevented.

Key Data Sheets Overview
FM Global’s 1,600 acre (648 ha) Research Campus in Rhode Island, U.S.A., conducts testing in fire technologies,
natural hazards, electrical hazards and hydraulics. The expertise gained from research and the loss data among
other items are than transferred to FM Global Property Loss Prevention Data Sheets. FM Global Property Loss
Prevention Data Sheets are open to public at no charge and can be accessed thru the ‘Research and Resources’
section of www.fmglobal.com.
There are generally two conditions where the provision of automatic sprinkler protection becomes warranted. First,
combustible construction and secondly, combustible occupancy – continuity of combustibles.
Storage Specific Data Sheets: There are many FM Global Data Sheets that apply for the most common types
of storage arrangements. The key ones, for most general types of storage are 8-1, which allows to categorize or
classify what is stored, and 8-9 for the protection schemes to protect that storage.
Some others are: FMDS8-24 Idle pallet storage, 8-21 Roll paper storage and 8-29 Refrigerated storage, etc. Following
flowchart shows how to know whether an area is defined as storage or not.

FMDS 3-26, section 2.1.1.5

So, if the area to be designed is not a storage area than the occupancy should be determined.
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Occupancy Specific Data Sheets: These are the FM Global Data Sheets that apply for the most common types of
operation, non-storage. The key one, for all the main design considerations is 3-26. Although, specific Data Sheets
should be checked first prior to using generic Data Sheet of 3-26. Some examples are:
FMDS 7-12 Mining and ore processing facilities, 7-36 Pharmaceutical Operations, 1-56 Cleanrooms, 7-79 Fire
protection for gas turbines and electric generators, 7-96 Printing plants, etc.
Special Hazard Specific Data Sheets: These are the FM Global Data Sheets that apply for the most common types
of special hazards. The most common one is 7-29 Ignitable liquid storage in portable containers (also see 7-88 for
storage tanks and 7-31 for Aerosols). Some other examples are:
FMDS 7-11 Conveyors, 7-14 Fire protection for chemical plants, 7-27 Spray application of ignitable and combustible
materials, 7-32 Ignitable liquid operations, 7-76 Prevention and mitigation of combustible dust explosion and fire,
5-19 Switchgear and Circuit Breakers, 4-12 Foam-Water sprinkler systems, etc.
Data Sheets regarding earthquake protection and water supplies: FMDS 2-8 is for Earthquake protection outlining
protection of sprinkler piping against earth (seismic) movements. FMDS 3-2 provides specifications, design and
installation details for water tanks. FMDS 3-7 provides specifications and installation requirements for fire pumps,
including auxiliary equipment.

Determining Sprinkler System and Water Supply Design
As an example, the following methodology may be trailed when managing a project. This list neither comprehensive
nor addressed in any of the FM Global Data Sheets. It’s only provided to deliver a starting point regarding projects
as an example. It does not involve a fraction of the items to be considered during a real-life project. Please refer to
the appropriate FM Global Property Loss Prevention Data Sheets as the main source of information.
1. Design the system as per Data Sheets and consider all occupancies for pump and tank capacities including
hose demands. Fire pump and water tank capacities should be chosen according to the most demanding
areas of all locations involving the project. As an example, a large canopy area may require the largest
water tank but not the fire pump capacity due to the difference between design characteristics such as
hose and duration times.
2. Provide Hydraulic Calculations (including hose demands and durations). Generally, a margin of at least 1
bar between the hydraulic calculation and the operating point on the performance curve is advised. Also,
the demand area should be calculated according to the FM Global Property Loss Prevention Data Sheet
3-0, equation 12. Please refer to the appropriate Data Sheets for more information regarding hydraulic
calculations.
3. Designing water supply and hydrant mains. Collectors (manifold) of sprinklers (alarm valves) should
ideally be outside and in noncombustible rooms that are heated. Pump room should ideally be outside,
easily accessible and sprinkler protected. Test line should be provided. The room should also be preferably
not underground to mitigate flood risk. Water tank should be provided with auto filling. For hydrant mains:
burial depth, thrust blocks, divisional valves should be considered. Please refer to the appropriate Data
Sheets for more information.
4. Use the right equipment and components, FM Approved materials: https://www.approvalguide.com/CC_
host/pages/public/custom/FM/login.cfm, FM Approved materials (Roof only): https://www.roofnav.com/
Account/Login.
5. Install protection systems in line with FMDS 2-0 with continuous monitoring during a project.
6. Conduct thorough acceptance (including flushing).
7. Put the right inspection, testing and maintenance procedures in place for the long term.
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Key Installation Considerations (FMDS 2-0)
Obtaining correct building architectural designs (beams, purlins, etc.) and embedding them into sprinkler plans with
side (elevation) views is crucial. Electrical and mechanical system details should also be checked for obstructions.
Ceiling Slope: The ceiling slope directly affects the actuation characteristics of the installed ceiling sprinkler system.
If the ceiling slope is beyond the acceptable limits, hot gases will travel up the slope and actuate sprinklers, which
are not located directly above the fire. Under such conditions, water would be discharged somewhere else in the
building, with no effect to achieve fire control.
Spacing: Spacing between sprinklers can be checked from FM DS 2-0, Table 17 for storage sprinklers.
Distance and Clearance: Distance is the vertical length between ceiling and sprinkler deflector, clearance is the
vertical length between sprinkler deflector and storage below. Please refer to 2-0 for requirements.
In-rack sprinkler design: Figure 2 of FMDS 8-9 can be used as a starting point. Please see below chart for details
and refer to FM Global Data Sheets for full evaluation.

Figure 2 of FMDS 8-9

In-rack sprinkler details: Flue spaces, open top containers and 15cm clearance should be considered among other
items. FM Global Property Loss Prevention Data Sheets should be used for full evaluation.
Obstructions: FM Global Property Loss Prevention Data Sheets should be used for full evaluation. Obstructions for
storage may be evaluated via FMDS 2-0, section 2.2.3.5.
Skylights / Smoke vents: Please refer to FM Global Property Loss Prevention Data Sheet 01-57, section 2.6.1.2-b
and DS 2-0 section 2.1.1.7.1 for details regarding skylights and smoke vents.
EQ protection: Turkey is in the 50yr return period of ground motions. Design of proper bracings should be made as
per FMGDS 2-8. Plans should involve placing of sway braces (including elevation view of risers and collectors etc.).
In addition, ZOI (zone of influence) calculations should be provided.
ITCs/Drainage: ITC: Inspectors test connection should be provided at the very end of each zone (system) to test
alarms (ex: pressure or flow switches). Drainage is needed to drain sprinkler systems.
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Alarms (Please refer to the appropriate Data Sheets for more information):
•

Smoke detection is advised for critical areas: Electrical rooms, Ignitable liquid operations, Critical utility
areas, etc.

•

Fire Pumps: At minimum provide these alarms for diesel fire pumps (Pump running, in manual, engine
trouble), and these (Pump running, loss of power) for electric fire pumps.

•

Sprinkler Alarms: Provide Flow/Pressure switches.

Ensuring the System Will Work When Needed
Acceptance: Form FM85A - contractor’s material & test certificate automatic sprinkler system tests may be used
and reached through FMDS 2-0, Appendix C.
Flushing is another key element to make sure the system will operate when needed. This stage should be planned
carefully prior to acceptance testing. The required flushing flow table may be reached through FMDS 3-10, table-4
to achieve sufficient flow to flush underground mains.
Inspection, testing and maintenance details are provided under FM Global DS 2-81 Note: Pocket guide to inspecting,
testing and maintaining fire protection equipment (P0418) which is a summarized booklet may also be reached
through www.fmglobal.com.

CONCLUSION
The aim of this paper was to understand the approach and to get familiarized with Data Sheets when designing a
water based automatic fire protection system as per FM Global Property Loss Prevention Data Sheets. Please be
advised that this paper does not fully cover all the elements needed for a proper design.
Always use the appropriate FM Global Property Loss Prevention Data Sheets as the main source of information.
Data Sheets are updated regularly and are open to public at no charge which can be accessed thru the ‘Research
and Resources’ section of www.fmglobal.com.
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YANGIN TESİSATLARINDA KULLANILAN SPRINKLER ve ALARM VANASI
FM ve UL STANDARTLARI
Recep GÜLER

ÖZET
İnsanoğlu yıllar boyunca yangın ile mücadele etmek için çeşitli yöntemler ve sistemler geliştirmişlerdir. Son yıllarda
binaların yüksekliğinin artması ve insanların değerli mal varlıklarını koruma altına almak istemesi sonucu daha
etkin yağmurlama sistemlerinin kullanmasını gerektirmiştir.
Kullanılan yağmurlama sistemlerinin zamanında çalışması can ve mal kayıplarının önüne geçtiği testler ile kanıtlanmıştır. Yağmurlama sistemlerinde kullanılan vanaların ve ekipmanların her biri için tesisat koşullarında testler
yazılarak standartlaştırılmıştır. Bu standartlara uygun testler FM ve UL belgelendirme şirketlerinin laboratuarlarında
yapılarak üreticilerin ürettiği ürünlerin güvenirliliği tespit edilmektedir. Bu belgelendirme şirketleri yaptığı periyodik
denetimler ile ürünün kalite sürekliliğini de kontrol altına almaktadırlar.
Bu bildiride yangın kontrol altına alma sistemlerinin en önemli ekipmanlarından Sprinkler ve Alarm Vanaları’nın test
standartlarında yer alan testler hakkında detay bilgiler verilmiştir. Ayrıca bu ekipmanlara yazılan standartların numaraları ve standartlar arasındaki test farklılıklarından bahsedilmiştir. Sprinkler ve Alarm Vana sistemlerini üreten
ülkeler tablo halinde verilerek üreticiler ve yatırımcıların bilinçlenmesi amaçlanmıştır.

SPRINKLER AND ALARM VALVE FM AND UL STANDARDS USED IN FIRE
INSTALLATIONS
ABSTRACT
Humankind has developed various methods and systems to combat the fire for years. In recent years, the height of
buildings has increased and the desire of people to safeguard their precious assets has required the use of more
effective sprinkler systems.
Sprinkler systems has been proven by tests prevents the loss of life and property. Tests for each of valves and
equipments used in the sprinkler systems, have been standardized in the installation conditions. FM and UL certification companies test the products in accordance with these standards in their laboratories as a result reliability
of the products is determined. These certification companies control the quality continuity of the products with
periodic inspections.
In this study, detailed information about the tests and standards are given of the Sprinkler and Alarm Valves, which
are the most important equipments of fire control systems. In addition, standard numbers written to these equipments and the test differences between the standards are mentioned. Countries producing Sprinkler and Alarm
Valve systems are given in tabular form for producer and investors.

ISLAK ALARM VANALARI
Islak alarm vanası suyun donma ihtimali olmayan uygulamalar için dizayn edilmiştir. Borular içinde basınçlandırılmış
halde bekleyen su, sprinklerin yangın nedeniyle devreye girmesi sonucunda yangın bölgesine deşarj olur. Basınçlı
su sistemi sürekli olarak beslenirken aynı anda geciktirme hücresini de doldurur. Geciktirme Hücresi doldurduktan
sonra hücre üzerindeki basınç anahtarı tetiklenir. Basınç anahtarı yangın ihbar sistemine veya otomasyon sistemine
alarm bilgisini ulaştırır. Basınç anahtarı tetiklendikten sonra su, su motorlu gonga ulaşır ve mekanik alarm verilmesini sağlar.
FM, UL ve TSE belgeleri ile 175psi, 200psi, 250psi ve 300psi olarak piyasada üretimleri yapılmaktadır. Vana gövdesi çekvalfe benzemekle beraber dinamik hatlar için geciktirme hücresi ile beraber kullanılmaktadır. Trim setinde
klapenin alt basıncını ve üst basıncını gösteren iki ayrı manometre bulunmaktadır. Yangın anında Su Motor Gongu
mekanik alarm verilmesi için hatta bağlanmaktadır.
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Genellikle dikey olarak üretilen ıslak alarm vanaları, yatay olarakta
üretilebilmektedir. Sadece dikey olarak üretilen ıslak alarm vana gövdesi
üzerine yukarı yönlü ok işareti ve Vertical(dikey) bilgisi yazılmalıdır.
Ayrıca vana gövdesinin üzerine üretici bilgileri, üretim tarihi, vananın ismi,
anma basıncı ve anma çapı bilgileri okunacak bir biçimde kalıcı olarak
yazılmaldır.
Islak alarm vanalarının bağlantı tipleri genellikle flanşlı ve yivli olarak
tercih edilir.

Performans Kriterleri
Konutlarda, otoparklarda suyun donma ihtimali olmayan mahallerde kullanılan ıslak alarm vanaları genellikle DN65, DN80, DN100, DN150 ve DN
200 çaplarında üretilmektedir. FM, UL ve TSE belgelerini almak için standartlarda yer alan performans testlerinden başarıyla geçmek gerekmektedir.
Standartların içinde yer alan performans testleri birbirine benzer olmakla beraber kısmi farklılıklarda içermektedir. FM, UL veya TSE standart numaraları aşağıda görüldüğü gibidir.
Standart İsmi

Standart Numarası

TSE

TS EN 12259-2

FM

FM 1041

UL

UL 193

Şekil 1. Islak Alarm Vanası

Tablo 1: Islak Alarm Vanası Standart Numaraları

FM, UL ve TSE standartlarında bulunan başlıca testler aşağıdaki gibidir.
•

Gövde Yüksek Basınca Dayanım Testi

•

Klape Sızdırmazlık Testi

•

EPDM Yapışma Testi

•

Gong Çaldırma Hassasiyet Testleri

•

Sürtünme Kaybı Testi

•

50000 Yay Çevrim Testi
Şekil 2. Islak Alarm Vanası Gövde ve
Klape Sızdırmazlık Test Düzeneği

FM standardına göre Islak Alarm Vana gövdesinin her biri anma basıncının 4
katına, 5 dakika boyunca dayanması gerekmektedir.
UL standardına göre DN150 ve daha küçük anma çaplı alarm vana gövdeleri
anma basıncının 5 katına 1 dakika boyunca dayanması gerekmektedir. DN200
ve daha büyük anma çaplı ıslak alarm vanaları anma basıncının 4 katına 1
dakika boyunca dayanması gerekmektedir.
Klapede kullanılan yay 50000 çevrimlik ömür testinden başarıyla geçmesi gerekmektedir.
Klape’de kullanılan EPDM in 3 ay boyunca yapılan sıcak sudaki yaşlandırma
testinden sit malzemesine yapışmadan ayrılması gerekmektedir.
Islak Alarm Vanası ile hatta bağlanan gong’un her bir çalışma basıncı ve debide
devreye girmesi gerekmektedir.
FM, UL veya TSE belgesine sahip tüm Islak Alarm vana üreticileri aynı kalitenin
sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. Her bir ıslak Alarm Vanasına anma çapının
2 katı kadar gövde dayanım ve klape sızdırmazlık testlerinin yapılması gerekmektedir.

FM veya UL BELGELİ ISLAK
ALARM VANASI ÜRETİMİ YAPAN ÜLKELER
Almanya
Amerika (ABD)
Çin
İspanya
İngiltere
Güney Kore
Hindistan
Tayvan
Türkiye
Tablo 2. FM veya UL Belgeli Islak Alarm
Vanası Üretimi Yapan Ülkeler
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Tüm bu hassas testlerden başarıyla geçilmedikçe FM, UL veya TSE belgelerine sahip olunamamaktadır.

SPRINKLER
Yangın sırasında ortam sıcaklığının artmasıyla birlikte ısı tepki elemanın devreye girmesi sonucu su yolu serbest
kalarak yangını kontrol altına almaya yarayan cihazlara sprinkler denir.
Genellikle 3 tip sprinkler elemanı kullanılmaktadır.
•

Pendent: Borulamanın tavanda gözükmeyeceği yerlerde kullanılır.

.
Şekil 3. Pendent Sprinkler

•

Upright: Asma tavan olmayan mahallerde deflektör kısmı yukarı gelecek şekilde montajı yapılır. Su deflektöre çarparak aşağı yönlü konik olarak genişliyerek atış yapar.

Şekil 4. Upright Sprinkler

•

Sidewall: Tavan yerleşimi ve borulamasının görünüm açısından sakıncalı olabileceği yerler için geliştirilmiş
özel amaçlı sprinkler tipidir.

Şekil 5. Sidewall Sprinkler

Sprinkler’i oluşturan bileşenler aşağıda görüldüğü gibi sıralanmıştır.
• Gövde
• Cam Bulb
• Deflektör
• Cam Yuvası
• Sızdırmazlık Elemanı
• Setskur
Tüm bu bileşenlerin hassas üretimi ve birbirleriyle uyumlu montajı sonucunda sprinkler numuneleri yıllar boyunca
tesisatta yangını kontrol altına almaya hazır olarak bekleme özelliğine sahiptir.
Değerli konutlarımızı, iş yerlerimizi yangına karşı korumada emanet ettiğimiz sprinkler numunelerinin doğru zamanda çalışması için öncesinde testlerden geçirilmesi gerekir. Güvenilir onay kuruluşlarında testlerden geçmemiş
sprinkler numunelerine can ve mal güvenliğimizi emanet etmememiz gerekir.
1900’lü yılların başlarında buluşu yapılan Sprinkler ürünlerinin kullanımı dünyada her geçen gün yaygınlaşmaktadır.
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Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde çeşitli onay kuruluşları bulunmaktadır. Bu onay kuruluşları sprinkler numunelerine çeşitli testler yaparak ürünün güvenirliliğini kontrol edip onay vermektedirler.
Sprinkler ürünlerine alınan başlıca onaylar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
SPRİNKLER ONAYLARI

ONAYIN VERİLDİĞİ ÜLKE

TSE

Türkiye

FM

Amerika (ABD)

UL

Amerika (ABD)

LPCB

İngiltere

VDS

Almanya

CE

Avrupa

GOST

Rusya

Tablo 3. Sprinkler Üreten Ülkeler

Her bir onay kuruluşunun ayrı bir test standardı olmakla beraber tüm standartlardaki testler benzerlik göstermektedir. Sprinkler üreticileri ürünlerine yukarıdaki onaylardan herhangi birini almak için alacağı onay standardına göre
tüm testlerden başarılı olarak geçmesi gerekmektedir. Testler benzerlik gösterse de sadece TSE onayı almak Amerika’ya veya Almanya’ya ürünün satılacağı anlamına gelmez. Tüm dünyaya ürünün satışı için her bir belgelendirme
kuruluşuna test ücretlerinin yatırılması gerekir ve her bir onay kuruluşunun standardındaki tüm testlerin başarıyla
geçilmesi gerekmektedir.
Sprinkler onay kuruluşlarının yayınladığı ve sprinkler üreticilerinin gerekliliklerine uyması gerektiği standartlar ve
standart numaraları aşağıdaki gibidir.
Standart İsmi

Standart Numarası

TSE

TS EN 12259-1

FM

FM 2000

UL

UL 199

LPCB

LPS1039

VDS

VDS 2344

CE

EN 12259-1

Tablo 4. Sprinkler Standart Numarları

Performans Kriterleri
Sprinkler ürünleri genellikle ½” ve ¾” dişli olarak üretilmektedir. Yerine ve özel şartlara bağlı olarak 1” dişli olarakta
üretildiği uygulamalar mevcuttur.
FM, UL, LPCB, VDS ve TSE standartlarında bulunan başlıca testler aşağıdaki gibidir. Bu standartlardaki testler kısmi
farklılıklar gösterse de birbirlerine benzerdir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hidrostatik Dayanım Testi
Pnömatik sızdırmazlık testi
Hidrostatik Sızdırmazlık Testi
30 Günlük Sızdırmazlık Testi
Deflektör Dayanım Testi
Titreşim Testi
Rüzgar Tüneli Testi
Isıl eleman Tepkime Testi
Termal Şok Testi
241

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

•
•
•
•
•
•
•

Amonyak Korozyon Testi
Tuz Sisi Korozyon Testi
Atmosfer Koşul Korozyon Testi
Yüksek Sıcaklığa Dayanım Testi
Dondurucu Soğuk Testi
Su Koçu Darbe Testi
Dağıtım Testi

Yüksek maliyet gerektiren bu testlerden tümünden geçen sprinkler numuneleri onay almaya hak kazanmaktadır.
Sprinkler Ürünlerine uygulanan bazı testlerin test düzenekleri aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibidir.

			
Şekil 6. Isıl Eleman Tepkime Test Cihazı

Şekil 8. Rüzgar Tüneli Test Cihazı		

		

Şekil 7. Korozyon Test Cihazı

Şekil 9. Sızdırmazlık Test Cihazı

Üreticiler aynı kalitenin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. Her
bir onay kuruluşu onaylı sprinkler üreticilerini belli periyotlarla
denetleyip kalitenin sürekliliğini sağlamaktadırlar.
FM, UL veya TSE Onaylı Sprinkler üreticileri ürettiği her bir
sprinkleri 34.5 Bar basınç altında test etmek zorundadırlar.

FM veya UL BELGELİ SPRINKLER VANASI
ÜRETİMİ YAPAN ÜLKELER
Almanya
Amerika (ABD)
Danimarka
İspanya
İngiltere
İtalya
Güney Kore
Hindistan
Japonya
Tayvan
Türkiye
Tablo 5. Sprinkler Üretimi Yapan Ülkeler
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ULUSAL YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ’ NİN YANGIN
TERMİNOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
NURİ SERTESER
ÇİSEL EZGİ KARAKOYUN
Özet
Ülkemizde ulusal ölçekli ilk yangın yönetmeliği 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce ise “yangından
korunma” anlamındaki çalışmalardan ziyade “yangına müdahale” konusunda çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.
2002 yılında yürürlüğe giren ulusal ölçekli ilk yangından korunma yönetmeliğinin temelleri, 1992 yılından bu tarihe dek
uygulanmakta olan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği” ile atılmıştır. Bu Yönetmelik
ile yangına karşı yapısal düzenlemeler ile birlikte yangına dayanıklılık, yapı malzemelerinin sınıflandırılması gibi
hususlardaki eksikliklerin giderilmesi hedeflenmiştir. Dünyanın pek çok ülkesindeki benzer diğer yönetmeliklerden
de esinlenilerek mevcut yönetmeliğin içeriği genişletilmiş ve ulusal ölçekte uygulanır hale getirilerek “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)” adı altında yayınlanmıştır.
Yangından korunma alanında hizmet veren uygulamacıların, imalatçıların, ürün satıcılarının, akademisyenlerin ve
diğer çalışanların arasında Yönetmelik terminolojisi, dil birliğinin oluşturulması ve yanlış uygulamalardan kaçınılması
için önem arz etmektedir. Özellikle yangına dayanım gerektiren yapı eleman ve bileşenlerinin oluşturulmasında,
kullanılacakları yerlerin doğru olarak tarif edilmesinde terminolojik açıdan kavram kargaşası oluşmamalıdır.
Bu yönden değerlendirildiğinde Yönetmelik içeriğinde yer alan bazı terimlerin, NFPA, BSI, IFC, IBC gibi diğer
ulusal veya uluslararası literatürde yer alan tarifleriyle karşılaştırılarak doğrulanması ve gerekli görülmesi halinde
sadeleştirmesi yapılmalıdır.
Bu çalışmada, Yönetmelik içeriğinde yer alan yangın terminolojisinin bu açıdan ele alınarak incelenmesi ve
Yönetmelik’in geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: yangın yönetmeliği, yangın terminolojisi

EVALUATION OF NATIONAL FIRE PROTECTION REGULATION IN TERMS
OF FIRE TERMINOLOGY
Abstract
The first national regulation on fire protection in our country was enacted in 2002. The basis of the first nationwide
fire protection regulation, which entered into force in 2002, was taken with the “Istanbul Metropolitan Municipality
Fire Protection Regulation” which was implemented from 1992 until this date. Inspired by other similar regulations
in many countries of the world, the content published under the name “Turkey’s Regulation on Fire Protection
(TRFP)”.
The terminology of the regulation between the practitioners, manufacturers, product sellers, academics and other
employees serving in the field of fire protection is important for avoiding the formation of language union and
misapplication. Especially in the construction of building elements and components that require fire resistance and
the correct description of the places to be used, there should be no conceptual confusion in terms of terminology.
When assessed in this respect, some terms in the Regulation should be validated by comparison with the
descriptions in other national or international literature such as NFPA, IFC, BS, and simplified if deemed necessary.
In this study, it is aimed to contribute to the development of the Regulation by examining the terminology of the fire
in the Regulation content from this point of view.
Key Words: fire regulation, fire terminology
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GİRİŞ
Türkiye’de ulusal ölçekli yangından korunma önlemleri konusunun güncel anlamdaki geçmişi oldukça yakın tarihlere
dayanmaktadır. Öyle ki ulusal ölçekli ilk yangın yönetmeliği 2002 yılında yürürlüğe girmiştir.
Geçmişe bakıldığında yangından korunma önlemleri ile ilgili ilk yasal düzenlemelere 3. Murat zamanında
başlanıldığını görmek mümkündür. Keza 16. yüzyılda İngiltere başta olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde yangından
korunma konusu önem kazanmaya başlamıştır [1]. Ancak günümüze dek konuyla ilgili olarak bahsi geçen gelişmiş
ülkelerde hem literatür hem de uygulama alanında pek çok ilerleme sağlanmasına rağmen ülkemizde alınan yasal
önlemler, sınırlı kapsamda düzenlemelerden öteye geçememiştir. Üstelik tüm bu düzenlemelerin içeriği “yangından
korunma” dan çok “yangına müdahale” anlamını taşımaktadır.
2002 tarihli ulusal ölçekli BYKHY, yangın emniyeti alanında çalışan herkesin, hem içinde yaşadığımız hem de yeni
tasarlanacak binaların yangından korunması konusuna topyekün bakış ve sistematik yaklaşım sağlama konusunda
atılmış çok değerli bir adımdır.
Ulusal ölçekli bir yönetmeliğin içeriği kadar bunların uygulanabilir olması, bunun için de anlaşılabilirliği oldukça
önemlidir. İçeriğindeki maddeler imalatçılar, ürün satıcıları, uygulamacılar ve akademisyenler tarafından başvuru
aracı olarak kullanılmaktadır. Yönetmelik’ in terminolojisinin son derece net, anlaşılır ve karışıklığa mahal
bırakmayacak şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Bu yönden değerlendirildiğinde Yönetmelik içerisinde yer alan yangına dayanım gerektiren yapı eleman ve
bileşenlerinin oluşturulmasında, kullanılacakları yerlerin doğru olarak tarif edilmesinde terminolojik açıdan kavram
kargaşası oluşturan açıklamalara rastlanmaktadır.
Yönetmelik terminolojisinde sıklıkla karışıklık yaratan yangın bölgesi (zonu), yangın kesici, yangın duvarı, yangın
güvenlik holü, yangın kompartımanı, yangın kompartıman duvarı ve yangın perdesi terimleri ele alınmış ayrıca
Yönetmelik’ de içerikte olup tanımı yapılmayan ve diğer Yönetmelikler’ de olup bizde olmayan terimlere yer verilmiştir.
Bu terimler National Fire Protection Association (NFPA), British Standards Institute (BSI), International Fire Code
(IFC) ve International Building Code (IBC)’ da yer alan terimler ile karşılaştırılmış ve farklılıkları incelenmiştir.

Yönetmelik Terminolojisinin İncelenmesi
Yukarıdaki terimlerin Yönetmelik’ te yer alan tanımları şu şekildedir:
Yangın bölgesi (zonu): Yangın halinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak
devreye giren bölüm.
Yangın kesici: Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran, yatay
veya düşey konumlu eleman.
Yangın duvarı: İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması
gereken hallerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey eleman.
Yangın kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dahil olmak üzere, her yanı en az 60 dk. yangına
karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölge.
Yangın kompartıman duvarı: İçerikte var ancak tanımlar kısmında bulunmuyor.
Yangın perdesi: Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya
düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerler.
Kat çıkışı: İçerikte var ancak tanımlar kısmında bulunmuyor.
Yangın durdurucu: İçerikte var ancak tanımlar kısmında bulunmuyor.
Belirlenen Terimlerin NFPA Terminolojisindeki Karşılıkları
Yangın Bariyeri (Fire Barrier): Sürekli ya da sürekliliği korunmuş açıklıklar tarafından kesintiye uğratılmış, belirli bir
yangın direncine sahip yangın yayılımını ve duman hareketini kısıtlayan elemanlardır [2] .
Yangın Kompartımanı (Fire Compartment): Bir bina içinde, üst ve alt katlar da dahil olmak üzere her yönden yangın
bariyeri ile çevrelenen bir boşluk [2].
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Duman Kompartımanı (Smoke Compartment): Bir bina içinde, üst ve alt katlar da dahil olmak üzere, her taraftan
duman bariyerleri tarafından çevrelenen bir boşluk [2].
Yangın Alanı (Fire Area): Binanın geri kalan kısmından yangın duvarları, yangın bariyerleri veya bunların
kombinasyonuyla ayrılan toplam brüt döşeme alanı [3].
Duvar:
-

Yangın Bariyer Duvarı (Fire Barrier Wall): Belirli bir yangın dayanım derecesine sahip, yangın duvarından
farklı olarak tanımlanan duvar [2] [3] [4].
Yangın bariyeri duvarları, aşağıdakilerden biri veya birkaçının kombinasyonu olabilir:
(1) Bir dış duvardan bir dış duvara bağlanan duvarlar.
(2) Zemin ve tavanlar bariyer duvarı olarak tanımlanabilir.
(3) Bir yangın bariyeri duvarı; yangın bariyeri duvarı, yangın duvarı veya yangın direnci derecesi yangın
bariyer duvarı için gerekli olandan az olmayacak bir yüksek dayanımlı yangın duvarı olabilir.

-

Yangın Duvarı (Fire Wall): Yangının yayılmasını önleyen ve yangına dayanıklılık derecesine ve yapısal
kararlılığa sahip, binayı komşu yapılardan ayıran ve bina içerisindeki alanları birbirinden ayıran duvar [3] [4].

-

Yüksek Dayanımlı Yangın Duvarı (High Challenge Fire Wall): Yangın direnci arttırılmış ve yangının
yayılmasını önlemek için geliştirilmiş, yapısal kararlılığa sahip, binaları birbirinden ayırmak ya da bir binayı
alt bölümlere ayırmak için kullanılan duvar [4].

Yangın durdurucu (Fire Stop): Kablolar, kablo kanalları, şaft boşlukları gibi yangın yayılımını hızlandıran alanların
etrafındaki açıklıkları dolduran malzemelerden oluşan ve yangının yayılmasını önlemek için duvar veya zemin
açıklıklarının korunması amacı taşıyan özel bir sistem, cihaz veya yapı [4].

Belirlenen Terimlerin BSI Terminolojisindeki Karşılıkları
Yangın Kompartımanı (Fire Compartment): (1) Aynı bina ya da bitişik bir binanın başka bir bölümüne ya da bu
binalardan gelen yangının yayılmasını önlemek için yapılmış bir ya da daha fazla oda, alan ya da kattan oluşan bir
bina ya da bina parçası. (2) Yan bölümlerden yangın bariyerleri ile ayrılmış kapalı alan.
Yangın kompartımanları planlanırken aşağıdaki koşullar göz önüne alınmalıdır.
A) Binalar, duvarlar veya döşemeler ile yangının yayılmasını sınırlandırmak için alt bölümlere ayrılabilir.
B) Bir binanın yangın kompartımanlarına ayrılması kaçış düzenlemelerini, tahliye işlemlerini, merdiven ve çıkış
sayısını etkiler.
C) Bölünmemiş binada, tüm kullanıcıların yangın durumunda risk altında olduğu kabul edilmelidir. Bununla birlikte
daha büyük ve yüksek alanlar gelişmekte olan bir yangın durumunda dumandan daha yavaş etkilenir [5] [6] [8].
Kompartıman duvarı veya döşemesi (Compartment Wall or Floor): Bir yangın bölmesinin başka bir yangın
bölmesinden ayrılmasında kullanılan yangına dayanıklı duvar veya zemin. Her kompartıman duvarı ve zemini
bölmeler arasında yangının yayılmasına karşı komple bir bariyer oluşturmalıdır. Binayı bölümlere ayıran kompartıman
duvarlarının özellikleri her bir bağımsız bölüm için ayrıca değerlendirilebilir [8].
Yangın Durdurucu (Fire Stopping): Dumanın ve alevin hareketini sınırlandırmak için, bir binanın elemanları,
bileşenleri veya yapımı veya herhangi bir birleşim yeri arasındaki uygunsuzluğun kapatılması veya doldurulmasında
kullanılan malzeme, sistem veya cihaz [5] [8].
Son çıkış (Final Exit): Nihai korunaklı alana doğrudan erişim olanağı olan belirlenmiş bir kaçış yolunun sonunda yer
alan çıkış.
Kat çıkışı (Storey Exit): Korunmuş bir merdivene veya dış kaçış yoluna doğrudan erişim sağlayan son çıkış veya bir
kapı [7].

Belirlenen Terimlerin International Fire Code (IFC) 2015 ve International Building Code (IBC) 2015
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Terminolojisindeki Karşılıkları
Çıkış (Exit): Çıkış erişimi ile son çıkış veya kamuya açık yol arasındaki kaçış yolunun bir bölümü. Çıkış bileşenlerine
son çıkış seviyesindeki çıkış kapıları, bina içi kaçış merdivenleri ve rampalar, çıkış koridorları, dış çıkış merdivenleri ve
rampalar ve yatay çıkışlar dahildir [9] [10].
Çıkış Erişimi (Exit Access): Bir binanın veya yapının herhangi bir kullanılan bölümünden bir çıkışa götüren kaçış yolunun
bir bölümü [9] [10].
Son Çıkış (Exit Discharge): Çıkışın sonlandığı nokta ile kamuya açık alan arasındaki kaçış yolunun bir bölümü [9] [10].
Yangın Alanı (Fire Area): Bir binanın yangın duvarları, yangın bariyerleri, dış duvarlar veya yatay bileşenler ile çevrilmiş ve
sınırlandırılmış toplam döşeme alanıdır. Çevreleri duvarlarla sınırlandırılmamış bina alanları, üstteki çatı ya da katın yatay
projeksiyonu içerisine girerse, yangın alanına dahil edilecektir [9] [10].
Yangın Bariyeri (Fire Barrier): Sürekliliğin temin edildiği yangının yayılmasını kısıtlamak için tasarlanmış malzemelerin
oluşturduğu yangına dayanıklı bir duvar bileşeni [9] [10].
Yangın Duvarı (Fire Wall): Yangın durumunda duvar çökmeden her iki tarafta yapının çökmesine izin verecek yeterli
yapısal stabilitede yangın yayılmasını kısıtlayan korunmuş açıklıkları olan ve temelden çatıya veya çatı boyunca aralıksız
uzanan yangına dayanıklı bir duvar [9] [10].
Yangın Engelleyeci (Fireblocking): Alevin gizli alanlar vasıtasıyla binanın diğer alanlarına serbestçe geçmesini engelleme
amacı ile oluşturulmuş yapı malzemeleri veya yangın engelleyiciliği onaylanmış malzemeler [9] [10].
Duman Bariyeri (Smoke Barrıer): Duman hareketini sınırlandırmak üzere tasarlanmış ve inşa edilmiş duvar, döşeme veya
tavan bileşeni gibi düşey veya yatay sürekli bir örtü [9] [10].
Duman Kompartımanı (Smoke Compartment): Bir bina içinde, üst ve alt da dahil olmak üzere, her tarafta duman bariyeri
ile çevrilen bir boşluk [9] [10].
Yangın Durdurucu (Membrane-Penetration Firestop): Kabloların, kablo tavalarının, boru hatlarının, boruların veya benzeri
parçaların yerleştirilmesi için koruyucu bir örtü içindeki açıklıklar yoluyla alev ve ısının geçişini öngörülen bir süre boyunca
engelleyecek şekilde kurulmuş bir malzeme, cihaz veya yapı [10].

Yönetmelik Terminolojisinin Değerlendirilmesi
Yönetmelik terminolojisindeki incelemeler sonucu “yangın bölgesi (zonu)”, “yangın kesici”, “yangın duvarı”, “yangın
kompartımanı” ve “yangın perdesi” terimlerinin tanımlamalarında çelişkiler ve karışıklık yaratan açıklamaların yer aldığına
çalışmanın ilk kısmında değinilmiştir. Aynı zamanda “yangın kompartımanı duvarı”, “kat çıkışı” ve “yangın durdurucu”
ifadeleri Yönetmelik’in içeriğinde değinilmesine rağmen tanımlar kısmında yer almamaktadır.
Bahsedilen terimlerin tanımları ve Yönetmelik içinde kullanımları ile ilgili çelişkiler şu şekilde sayılabilir:
-

Yangın Bölgesi (Zonu)
Yangın bölgesi olarak tarif edilen terim Yönetmelik içerisinde yangına dayanıklı elemanlar ile çevrelenmiş
alan olarak tanımlanmış olup, kompartıman ile benzer özelliklere sahip algısı yaratmaktadır. Ancak yangın
bölgesi ile kastedilen bir bina ya da bina bölümünde yer alacak olan söndürme ve uyarı ile ilgili aktif sistemlerin
kapasite açısından sınırlandırılmasıdır. Bir veya birkaç kompartıman bir yangın bölgesini tanımlayabilirken bir
yangın bölgesi, kompartıman özelliği taşımak zorunda değildir.
Örneğin Yönetmelik’ in 87. maddesinin 8. fıkrası şu şekildedir;
“…Kanalın yangına 120 dakika dayanıklı bir yangın kompartıman duvarını veya katını geçmesi halinde,
kanal üzerine yangın kompartımanı duvarını veya katını geçtiği yerde 120 dakika ve üzerindeki yangın zonu
geçişlerinde yangın damperi konulması veya şönt baca veya özel kelepçe gibi yangın geçişini engelleyen
önlemler alınması gerekir...”.
Bu maddeye göre yangın zonu, yangına dayanıklı elemanlar ile çevrelenmiş bir alan olarak anlaşılmaktadır.
Ancak yangın zonu tanımı gereği böyle bir niteliğe sahip değildir. Bu sebeple yangın zonu yangına dayanıklı
yapı elemanları tarafından sınırlandırılmış bir alan olarak içerikte yer almamalıdır.

-

Yangın Kesici
Yönetmelik’ te yer alan “yangın kesici” tanımı, diğer yönetmelikler ile karşılaştırıldığında “fire barrier” tanımına
karşılık gelmektedir. Bu sebeple “yangın kesici” nin “yangın bariyeri” olarak tanımlanması daha doğru olacaktır.
Bununla birlikte “yangın bariyeri” nin kullanıldığı yere göre alt başlıklara ayrılması gerekmektedir. NFPA 101 ve
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5000’ de belirtildiği üzere bariyer 3 şekilde tanımlanmaktadır;
(a) Yangın bariyeri: Sürekli ya da sürekliliği korunmuş açıklıklar tarafından kesintiye uğratılmış, belirli bir
yangın direncine sahip yangın yayılımını ve duman hareketini kısıtlayan elemanlardır [2].
(b) Duman bariyeri: Sürekli ya da sürekliliği korunmuş açıklıklar tarafından kesintiye uğratılmış, duman
hareketini kısıtlayan elemanlardır [3].
(c) Termal bariyer: Isıya maruz kalmayan yüzeyin tutuşmasını, sıcaklık artışını engelleyerek veya alev
bariyeri gibi davranarak önleyen veya geciktiren malzeme, ürün veya bileşendir [3].
Madde 29’un 4. fıkrasında “yangın kesici” tabiri şu şekilde yer almaktadır;
“Normal alevlenici malzemeden pis su tesisat borusu kullanılması halinde, pis su borusu kat geçişlerinde
yangın kompartıman duvarının yangına dayanım süresi kadar yangına dayanım sağlayacak yangın kesicileri
kullanılır.”
Bu maddede “yangın kesici”, kompartman duvarından (Yönetmelik’ de tanımı yok) farklı özellikte ancak aynı
yangın dayanım süresine sahip bir eleman olarak ifade edilmiştir. Niteliğinin anlaşılması yönünden karmaşa
yaratmaktadır.
Yangın Duvarı

-

Yönetmelik’ in 24. maddesinin 3. fıkrasında “yangın duvarı” ile ilgili ifade şu şekildedir;
“İki veya daha çok binaya ait müşterek duvarlar yangına dayanıklı duvar olarak inşa edilir. İkiz evleri birbirinden
ayıran her duvar yangın duvarı olarak inşa edilir ve evler ayrı binalar olarak değerlendirilir.”
Yönetmelik’ in bu fıkrasının ilk kısımda geçen “yangına dayanıklı duvar”, diğer Yönetmelik’ lerde de tarif edilen
“yangın duvarı” dır. Ancak yangın duvarı, yangın kompartıman duvarı ve yangın bariyer duvarları, yangına
dayanıklı duvarlardır. Bu sebeple içerikte “yangına dayanıklı duvar” yerine “yangın duvarı” ifadesinin kullanılması
daha doğru olacaktır.
Ek olarak NFPA 221’de yer alan “High Challenge Fire Wall (yüksek dayanımlı yangın duvarı)” teriminin
Yönetmelik’ de yer alan “yangın duvarı” tanımının alt başlığında yer almasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Madde 26’ nın 1. fıkrasında ise;
“Bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde olması gerekir. Döşemelerin yangına dayanım sürelerine Ek3/B’de yer verilmiştir. “ ifadesi yer almaktadır.
Buna göre döşeme ile ilgili tanımların yangın duvarına atıf yapmak yerine “yangın bariyeri” özelliğinde olması
daha doğru olup dayanım ile ilgili koşulların tariflenmesi gerekmektedir.
-

Yangın Kompartımanı
Yönetmelik’ de yangın kompartımanı “Bir bina içerisinde, tavan ve taban dahil olmak üzere, her yanı en az
60 dk. yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölge” olarak
tanımlanmaktadır.
Aynı zamanda 24. maddenin 1. fıkrasına göre yangın kompartıman duvar ve döşemelerinin yangına en az
direnç sürelerinin Yönetmelik’ in Ek-3/B kısmındaki tabloda yer aldığı belirtilmiştir.
Bu noktada tanım ile ilgili bir çelişki olduğu anlaşılmaktadır. Eğer dayanım süresine ilişkin olarak eklerde
yer alan tablo esas alınacaksa yangın kompartımanı tanımında “dayanım” a ilişkin bir süre bulunmamalıdır.
Daha çok “yangın kompartımanı” açıklamasında kompartımanı oluşturan yapı eleman veya bileşenlerinin
birleşim noktalarındaki sürekliliğin sağlanması ve bu eleman veya bileşenlerin dayanım koşullarının ayrı
ayrı tanımlanması önemlidir. Ayrıca kompartıman duvar/döşemelerini delip geçen tesisat elemanlarının
izolasyonları ile ilgili detaylara da yer verilmelidir.
Madde 24’ün 4. fıkrasında ise;
“Bina yüksekliği 21.50 m’ den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50 m’ den fazla olan konut
binalarında belirtilen yüksekliklerden daha yukarıda olan katlarında en çok üç kat bir yangın kompartımanı
olarak düzenlenir.” denilmektedir.
Bu maddede de yine kompartımanı oluşturan duvar ve döşemelerin yukarıda da bahsedildiği gibi birleşim
noktalarındaki sürekliliği ile alev ve duman geçirimsizliğe vurgu yapılmalıdır. Bununla birlikte kompartıman
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sınırları içerisinde yer alan ve dayanım ile ilgili özellik göstermesi gereken ara döşeme vb. yapı elemanları için
ise “yangın bariyeri” özelliği tarif edilmelidir.
-

Yangın Kompartıman Duvarı
Yönetmelikte “yangın kompartıman duvarı’ içerikte yer almasına rağmen herhangi bir tanıma sahip değildir.
Uluslararası yönetmeliklere bakıldığında kompartıman duvar ve döşemelerinin ayrı olarak nitelendirildiği
görülecektir. Bu noktada yangın kompartıman duvarının tanımının net ve anlaşılır bir şekilde yapılması ve
yangın duvarından farkının ortaya konması gerekmektedir.
Benzer şekilde Yönetmelik içinde yer almasına rağmen “kat çıkışı” ve “yangın durdurucu” terimlerine ait tanımlar
bulunmamaktadır. Bunlara da tanımlar kısmında yer verilmelidir.

-

Yangın Perdesi
Yönetmelik’ de bahsi geçen “yangın perdesi” nin diğer yönetmeliklerdeki karşılığı tartışmalı durumdadır. Bu
ifadenin uluslararası yönetmelik ve kodlarda tanım olarak karşılığı arandığında, NFPA 101 ve NFPA 5000’
de yer alan “yangın bariyeri” ve “termal bariyer” tanımına karşılık gelmektedir. Ancak terim farklı şekilde
yorumlandığında “fire curtain” teriminin karşılığı olarak anlaşılabilmektedir. Bu durumda anlam karmaşasına
sebep olmamak adına “yangın perdesi” ya bir bariyer olarak ele alınmalı ya da duman perdesi gibi derinliği
diğer iki boyutuna oranla daha az olan örtü olarak tariflenmeli ve kullanılacağı yerler de Yönetmelik içerisinde
net olarak belirtilmelidir.

Sonuç
Bu çalışmada Yönetmelik terminolojisi diğer uluslararası literatürde yer alan tarifler ile karşılaştırılmıştır. Bu
karşılaştırma sonucunda bazı tariflerin eksik olduğu bazılarının ise karışıklığa sebep olacak şekilde ifade edildiği
gözlenmiştir.
Çalışmanın sonuçları şu şekilde özetlenebilir:
-

“Yangın zonu” tarifi ile “yangın kompartımanı” tarifi arasındaki fark net olarak ortaya konulamamıştır.

-

“Yangın kesici” ile tariflenmek istenen terim “yangın bariyeri” dir. Bu sebeple “yangın kesici” nin “yangın
bariyeri” olarak tanımlanması daha doğru olacaktır.

-

Yönetmelikte döşeme ile ilgili tanımlarda sıklıkla döşemelerin “yangın duvarı” özelliği taşıması
gerekliliğinden söz edilmiştir. Burada kullanılacak olan doğru ifade “yangın bariyeri” olmalıdır.

-

“Yangın kompartımanı” tarifinde yer alan dayanım süresi ile ekler kısmında verilmiş olan kompartıman
dayanım süreleri birbirleri ile çelişmektedir. Tarif, süreden bağımsız olarak verilmelidir.

-

“Yangın kompartıman duvarı”, “kat çıkışı” ve “yangın durdurucu” terimleri, içerikte bulunmasına rağmen
tarifleri bulunmamaktadır. Atıf yapılan ifadelerin tanımlar kısmında da verilmesi gereklidir.

-

Bina içindeki ve binadan çıkışlar, diğer Yönetmelikler’ de ayrı ayrı ve kapsamı daha farklı olarak ele
alınmıştır.

-

Yangın alanı gibi bizdeki Yönetmelik’ de yer almayan terimler bulunmaktadır.

-

“Yangın perdesi” teriminin incelenen diğer yönetmeliklerdeki karşılığına net olarak karar verilememiştir.
Çelişki yaratmamak amacı ile içeriğe uygun olacak şekilde tarifinin tekrardan yapılmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
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Gazbeton Isı Yalıtım LevhaLARI ile YALITILAN BİNA DIŞ
CEPHELERİNİN “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK” İLE UYUMU
AYŞE GÜLAY ÖZDEMİR
KORAY UĞURLU
MUSTAFA BEKER
ÖZET
Avrupa’da yaklaşık 20 yıldır kullanılan gazbeton ısı yalıtım levhaları, ülkemizde çeşitli gazbeton üreticileri tarafından
üretilmekte ve 2006 yılından itibaren kullanılmaktadır.
Gazbeton ısı yalıtım levhaları, başta A1 sınıfı hiç yanmaz yangına tepki sınıfına sahip olması, düşük ısıl iletkenlik
hesap değeri, düşük su buharı difüzyon direnç katsayısı ve mineral esaslı yapısı gibi özellikleriyle, cephe, tavan ve
taban ısı yalıtımı uygulamalarında her geçen gün daha geniş uygulama alanı bulmaktadır.
09 Temmuz 2015 gün ve 7401 sayılı resmi gazetede 29411 sayı ile yayımlanan “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri ile bina cepheleri ve bu cephelerde
kullanılan ısı yalıtım sistemlerinin yanıcılık özellikleri, kullanım alanları ve sertifikasyon hususları detaylandırılmıştır.
Bu makalede gazbeton ısı yalıtım levhaları ile yalıtılan bina dış cephelerinin, “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile uyumu anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gazbeton, Isı Yalıtım, Yangın, Yanmaz, Mineral, Yönetmelik, Cephe.

COMPLIANCE OF EXTERNAL FACADES INSULATED BY AAC THERMAL
INSULATION BOARDS, WITH TURKISH FIRE REGULATION
ABSTRACT
AAC thermal insulation boards, which have been used in Europe for 20 years, have been produced in Turkey by
various AAC producers since 2006.
Superior properties of AAC thermal insulation boards such as; A1 fire reaction class, low thermal conductivity
value, low water vapor diffussion resistance coefficient and mineral based structure extend its usage day by day.
Turkish Fire Regulation published in official journal numbered 7401 and 29411 with a revision dated on 09.07.2015,
has detailed; building facades, certification issues, application areas and fire chracteristics of etics on facades.
In this paper compatability of facades, insulated with AAC thermal insulation boards, with Turkish Fire Regulation
provisions will be expressed.
Key Words: AAC, Thermal Insulation, Fire, Non combustible, Mineral, Regulation, Facade.

1. GİRİŞ
Binaların dış cephelerinde meydana gelen yangınlar, özellikle cephelerde kullanılan alevlenici özellikte yapı
malzemeleri veya sistemlerin yardımı ile cephenin büyük bir bölümünü hızla etkisi altına almaktadır. Binaların
alt katlarında oluşan ve cephe üzerinden hızlı bir şekilde yayılan yangın, binanın üst katlarına çok kısa zamanda
ulaşabilmektedir. Yangın itfaiyenin ulaşamayacağı yüksekliğe eriştikten sonra ise yangına müdahale zorlaşmakta
ve itfaiyenin dışarıdan lokal söndürme çabaları hızla yayılan yangını kontrol altına almayı güçleştirmektedir. Bu
nedende cephe yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin büyük bir önem arz ettiği ortadadır.
Cephede oluşan yangınların yayılımını önleyebilmek için, cephelerde alevlenici olmayan malzeme veya sistemlerin
kullanımı önemli etkenlerden biri olmaktadır.
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Cephede oluşan yangınların yayılım hızı, katlar arasında binanın cephesinde uygulanan detaya, cephede kullanılan
ısı ve su yalıtım malzemelerinin yanıcılık özelliklerine ve cephe geometrisine bağlı olarak değişir[1].
Cephe yangınları ve kayıpları çoğu zaman bina yangınının neticesinde çıkmakta ve bina yangını tarafından
gizlenmektedir. Bir binada oluşan dış cephe yangını için üç tutuşma kaynağı vardır;
•

Yapı içerisindeki bir mahalde meydana gelmiş olan bir yangından çıkan alevli sıcak hava akımının yapı
kabuğundaki boşluklardan dış cepheye iletilmesi, bina dış yüzeyini yalayarak yükselmesi ve bu sırada dış cephe
elemanlarının tutuşma sıcaklığına gelmesi yoluyla.

•

Bitişikte ya da yakında bulunan bir yangında ortaya çıkan ısının ve yanan küçük partiküllerin cepheye iletilmesi
ve bu sırada yapı dış cephe elemanlarını tutuşturması(sıçrama) yoluyla.

•

Binaya, belli bir uzaklıkta bulunan bir yangında ortaya çıkan ısının radyasyonla yapı dış cephe elemanlarına
ulaşması ve bu sırada yapı dış cephe elemanlarının tutuşma sıcaklığına gelmesi yoluyla.

Bunlardan, yapı içerisindeki bir mahalde meydana gelmiş olan bir yangının yapı kabuğundaki boşluklardan dış
cepheye iletilmesi, dış cephe için şiddetli ve en önemli tutuşma kaynağı olanıdır. Yüksek yoğunluğun ortaya çıkışı,
dış duvarın dış yüzüne alevin direkt vurmasından kaynaklanır[2].

Resim 1: Apartment Building, Munich,1996[2].

Resim 2: Knowsley Heights, Liverpool, 1991[2].

Londra’da 2017 yılı Haziran ayında meydana gelen Grenfell Tower yangını bu tip bir yangına örnek teşkil etmektedir.
Konu yangın 2.kattan itibaren tüm binayı çok kısa bir süre içerisinde etkisi altına alarak, tüm cepheye hızlı bir şekilde
yayılmış ve 79 kişinin üzerinde insan hayatını kaybetmiştir.
Londra itfaiyesinin yangına müdahalesi ve yangının tam anlamıyla söndürülebilmesi ise yaklaşık 24 saat sürede
gerçekleşmiştir.
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Resim 3 ve 4: Grenfell Tower, Londra, Haziran 2017.

		
Resim 5: Tamweel Tower, Dubai[3].

			

Resim 6: Grozny City Tower, Rusya[3].

Cephe yangınların sayısının giderek artmasının en önemli nedenlerinden biri olarak, yapılarda yangın güvenliği
açısından uygun olmayan yapı malzemelerinin ve bu malzemelerden oluşan sistemlerin kullanılması düşünülebilir.
Bu artışı engellemek için, binalarda yangın güvenliği ile ilgili tedbirler, mimari tasarım aşamasında tespit edilmelidir.
Uygulama aşamasında ise tasarımda tespit edilmiş malzeme ve sistemlerin kullanıldığı denetlenmelidir. Bu
tedbirlerin belirlenmesinde yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri
tasarımcılar için bağlayıcı ve yol göstericidir.
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2. GAZBETON ISI YALITIM LEVHALARI
Gazbeton ısı yalıtım levhası, çimento ve/veya kireç gibi hidrolik bağlayıcıların, silis esaslı ince malzeme, gözenek
oluşturan malzeme ve su ile karıştırılması ve otoklavda doymuş buhar basıncı ile sertleştirilmesi yoluyla imal edilen
ve ısı yalıtım amacıyla kullanılan yapı malzemesidir[4].
Gazbeton ısı yalıtım levhaları, mineral esaslı, A1 sınıfı hiç yanmaz bir ısı yalıtım malzemesi olup, Türkiye’de TS 13729
standardına, Avrupa’da ise ETAG 005 dokümanına uygun olarak üretilmektedir. Yüksek ısı yalıtım performansı
sağlaması(düşük ısıl iletkenlik hesap değeri), yüksek darbe dayanımına sahip olması, gözenekli yapısı sayesinde
yaşam konforunu etkileyen nem, küf, rutubet ve mantar oluşumuna izin vermemesi sebebiyle yapılarda yangına
güvenli cepheler ve konforlu iç mekânların oluşumuna olanak sağlar.
Gazbeton ısı yalıtım levhası, binaların iç ve dış yüzeylerinde(mantolama), tavanlarda, çatılarda ve döşemelerde
kullanılan mineral esaslı ısı yalıtım malzemesidir.
Gazbeton ısı yalıtım levhalarının fiziksel özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.
Isıl İletkenlik Hesap Değeri

λh = 0,042-0,050 W/mK

Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörü

≤5

Kuru Birim Hacim Ağırlığı

80-180 kg/m3

Yangın Tepki Sınıfı

A1 sınıfı, hiç yanmazdır.

Basınç Mukavemeti

≥ 300 kPa

Eğilme Dayanımı

≥ 80 kPa

Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı

≥ 80 kPa

Tablo 1: Gazbeton Isı Yalıtım Levhası Fiziksel Özellikleri

Gazbeton yapı malzemeleri, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” Ek-2/C tablosuna göre “A1
sınıfı, hiç yanmaz” yapı malzemeleri sınıfındadır.
Gazbeton ısı yalıtım levhaları ile oluşturulan mantolama sistemi akredite yangın laboratuarlarında test edilmiştir.
Mantolama sistemlerinin yangına tepki sınıfı “yapıştırıcı, ısı yalıtım levhası, file ve sıva” ile birlikte oluşturulan sistem
ile belirlenmektedir. A1 sınıfı “hiç yanmaz” sistem oluşturabilmek için sistem elemanlarının her birinin yanıcılık
özellikleri önem arz etmektedir. Türkiye’de gazbeton ısı yalıtım levhaları ile oluşturulan sistemler “A1 sınıfı hiç
yanmaz” yangın tepki sınıfına sahip olabilmektedir.

2.1.Gazbeton Isı Yalıtım Levhası Yangın DAYANIM Testi:
Gazbeton ısı yalıtım levhaları ile ilgili 25/05/2016 tarihinde Bellaria-Igea Marina – İtalya’da gerçekleştirilen, yangın
dayanım testine ait bilgiler aşağıda verilmektedir. Yapılan deney EN 1363-1 ve 1364-1 standartlarına uygun
gerçekleştirilmiştir.
3200mm x 3170mm boyutlarında test düzeneği(çerçeve) içerisine, düşey delikli 250mm x 250mm x 80mm
boyutlarında tuğlalar ile duvar örülmüş, tuğla duvarın aleve maruz kalmayan yüzeyi 10mm kalınlıkta çimento harçlı
geleneksel sıva ile kaplanmış, aleve maruz kalacak duvar yüzey üzerine ise 600mmx390mmx60mm kalınlıkta
gazbeton ısı yalıtım levhası kaplanmıştır.
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Şekil 1. Test Düzeneği Önden Görünüş[6].

		

Grafik 1. Numuneye Etkiyen Sıcaklık[6].

Aşağıda Resim 7 ve Resim 8’de deney öncesi numunenin her iki yüzeyine ait durum görülmektedir. Aleve maruz kalacak yüzey
gazbeton ısı yalıtım levhaları ile kaplanmış olup, ölçümün yapılacağı yüzey tuğla duvar üzeri sıva ile kaplanmıştır.

		
Resim 7:Numunenin Aleve Maruz Kalan

		

Resim 8:Test Öncesi Ölçüm Yapılan Sıvalı Yüzeyi		

Aşağıda ise deney sonrası duruma ait resimler bulunmaktadır.

		
Resim 9: Test Sonrası Numunenin Aleve Maruz

		

Resim 10:Test Sonrası Ölçüm Yapılan Test

Gazbeton ısı yalıtım levhaları, 180 dakika boyunca bütünlük ve yalıtım özelliklerini korumuştur.
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3. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇERİSİNDE, CEPHELERDE
Yangın YalıtımI AÇISINDAN İSTENEN ÖZELLİKLER
Temmuz 2015’te değişikliğe uğrayan yönetmelik içerisinde “Tanımlar Madde 4” incelendiğinde, cephe kaplamaları
ile ilgili yeni tanımlar eklenmiş; dış yüzey cephe kaplaması, geleneksel cephe kaplaması ve giydirme cephe
tanımları konu yönetmeliğe ilave edilmiştir. Yönetmelikte en önemli değişikliklerden biri “Cepheler Madde 27”de
gerçekleştirilmiştir. Madde 27’nin anlaşılabilmesi açısından aşağıda yer alan Tablo 2 - BYKHY Ek-2/Ç Malzemelerin
yanıcılık sınıfı tablosu kullanılacaktır[5].

Tablo 2: Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e Göre Yanıcılık Sınıfları[5].

Aşağıda yer alan yönetmelik maddeleri altında, konu madde ile ilgili görüşlerimiz kalın yazı tipi ile belirtilmiştir.

MADDE 27- 1
Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m’den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise
en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki
katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe
elamanıyla dolu yüzey oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede
yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur[5].
Konu madde incelendiğinde, hiç yanmaz gazbeton ısı yalıtım levhaları bina yüksekliğinden bağımsız tüm
cephelerde kullanılabilmektedir.
Gazbeton ısı yalıtım levhaları ile kaplanan cephelerde, alevlerin bir kattan diğerine geçişini engellemek için
iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında 100cm yükseklik için ayrıca bir önlem alınmasına gerek
bulunmamaktadır.
Madde 27-2-a) ile uyumu açısından, bu maddede malzeme yerine sisteme atıf yapılması gerekmektedir. Böylece
Madde 27-2’de bahsi geçen deney sonuçları kullanılabilir olacaktır.
MADDE 27- 2
Geleneksel cephe sistemleri;
a) Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva ve benzeri diğer teçhizat kullanılarak teşkil
edilen ısı yalıtım sistemi uygulandığında, sistem, ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından
sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan sistem detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır[5].
Gazbeton ısı yalıtım malzemeleri ile oluşturulan sistemler hiç yanmaz ve zor yanıcı yangına tepki sınıflarına sahip
olabilmektedir.
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b) Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m’den az olan binalarda, tabii veya
tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6.50 m’den
fazla olan binalarda pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç
yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır[5].
Gazbeton ısı yalıtım levhaları ile kaplanan cephelerde, zemin kotu üzerinde yer alan 1,5mt mesafe ile pencere ve
benzeri boşlukların yan ve üst kenarları için ayrıca bir önlem alınmasına gerek yoktur.
c) Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdaki yapılarda, alçak binanın çatı hizasındaki yüksek bina katının dış cephe
kaplaması hiç yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalıdır[5].
Gazbeton ısı yalıtım levhaları ile yapılan dış cephe kaplamasında bitişik nizam yapıların çatı hizasındaki yüksek
bina katının dış cephe kaplamasında ayrıca bir önlem alınmasına gerek yoktur.

(3) Giydirme cephe sistemleri;
a) Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu
katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır[5].
b) Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve yalıtım malzemeleri en
az zor yanıcı olmalıdır[5].
Giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan gazbeton ısı yalıtım levhası gerekli yönetmelik şartlarını sağlamaktadır.

4. SONUÇ
Cephe yangınları hızlı yayılımı sebebiyle söndürülmesi oldukça güç yangınlardır. Özellikle yüksek yapılarda bu
yangınlara itfaiyenin ulaşması güç ve zordur. Yanıcı malzeme veya sistemlerden oluşturulan cephelere sahip
binalarda alt katlarda oluşan bir yangın üst katlara çok kısa zamanlarda ulaşabilmektedir. Bu tür yangınların
yayılımını önlemek amacıyla yönetmeliklerde malzemelerin yanıcılık sınıfları ile irtibatlandırılan malzeme ve
sistemlerin kullanım şartları tariflenmektedir.
Gazbeton ısı yalıtım levhaları “A1 sınıfı hiç yanmaz” özelliği, 180 dakika yangın dayanımı ve mantolama sistemi
olarak hiç yanmaz ve zor yanıcı özellikleri ile yönetmeliklerin tüm koşullarını fazlasıyla yerine getirmektedir.
Gazbeton ısı yalıtım levhaları ile kaplanan cephelerin enerji verimli, nefes alan ve aynı zamanda yangına güvenli
olması, günümüz yapı cephelerinde aranan önemli kriterleri sağlaması, sürdürülebilir yanmaz cephelerin
oluşturulmasına önemli katkı sağlamaktadır.
Yönetmeliklerde yangına tepki sınıfı yanında, cephelerde kullanılan malzeme ve sistemlerin büyük ölçekli yangın
dayanım testleri ile değerlendirilmesi, cephe yangınlarının yayılımını ve oluşmasını engelleyecek önemli etkenlerden
biridir.
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METROLARDA YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE SİSTEMLERİ VE
YENİ YAKLAŞIMLAR
FATİH AYDIN
İBRAHİM HALIL PAKİŞ
ABDULLAH BÜYÜKAKYÜZ
ÖZET
Toplu taşımacılığa ihtiyaç giderek büyümekte ve artmaktadır. Bu artan talebi karşılamak için toplu yaşam alanlarında
ulaşım sorununun çözümünde hız, zaman, sınırlı mekan gereksinimleri, çevreyi koruma, ilk yatırım maliyetleri gibi
nedenlerle raylı sistemler her geçen gün önemini hissettirmektedir. Bu yüzden raylı sistem projelerinde yangından
korunma ve diğer sistemlerinin ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda revize edilmesi ve maliyetlerinin
tekrar ele alınmasını kaçınılmazdır.
İstanbul Metrosunda mevcut ve yapılacak istasyonlarda yangından korunma ve mücadele sistemi projelerinde
yangın pompalarının, tünel havalandırma sisteminin, sabit sulu söndürme sistemlerinin ve kaçış olanaklarının
birlikte değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu bildiride metrolarda yangından korunma ve mücadele olanakları kapsamında merkezi yangın pompa sistemi,
sabit sulu söndürme sistemleri, tünel havalandırma sistemleri, acil durum tahliye olanaklarında yenilikler ve bunların
etkileri göz önüne alınacaktır. Ayrıca teknolojinin gelişimi ile yapılan tasarımlar tekrar ele alınarak sistemlerin hem
hızlı çözümlenmesi hem de uluslararası standartlar ile İstanbul Metrosunda gelinen son durum ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yangından korunma ve mücadele sistemi, merkezi yangın söndürme sistemi, tünel havalandırma,
acil durum tahliyesi, sabit sulu söndürme sistemleri

PROTECTION AND FIRE FIGHTING SYSTEMS AND NEW APPROACHES IN
SUBWAYS
Summary
The need for public transport is growing by increase. In order to meet this increasing demand, railway systems
day by day feel the importance of speed, time, limited space requirements, protection of the environment, initial
investment costs etc. in the solution of transportation problems in public places. Therefore, it is inevitable that
fire protection and other systems in railway projects should be revised according to national and international
standards and their costs should be reconsidered.
Fire pumps, tunnel ventilation systems, Standpipe and Hose Systems and egress facilities must be evaluated jointly
in fire protection and fighting system projects in existing and to be built stations on Istanbul Metro. In this notice,
innovations in central fire pump system, Standpipe and Hose Systems, tunnel ventilation systems, emergency
evacuation facilities and their effects will be taken into consideration in the scope of subway fire protection and
fighting facilities. In addition, the designs made with the development of the technology will be reviewed again and
it systems will be quickly resolved and the latest situations in Istanbul Metro with international standards will be
revealed.
Keywords: Fire protection and fighting system, central fire extinguishing system, tunnel ventilation, emergency
evacuation, Standpipe and Hose Systems.
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1. GİRİŞ
Günümüzde toplu taşıma, insanların en önemli sorunu hâline gelmiştir. İstanbul’da yaşayan insanlar her gün
bu sorunla yüz yüze gelmektedir. Yoğun nüfus, hava kirliliği, mekan gereksinimleri ve enerji sıkıntısı gibi büyük
sorunlar, ulaşımda raylı sisteme geçişi zorunlu hâle getirmiştir.
Raylı sistem taşımacılığı, yatırım maliyetleri yüksek olmakla birlikte, işletme maliyetleri karayolu taşımacılığına göre
daha düşüktür. Raylı sistem taşıma kapasitesi, karayolu taşımacılığına göre çok daha yüksektir. Bütün bu şartlar
günümüzde raylı taşımacılığın yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. Dolayısıyla İstanbul’da mevcut ve yapılacak raylı
sistem hatlarında yangından korunma ve mücadele sistemi projelerinde, yangın pompalarının, tünel havalandırma
sisteminin, sabit sulu söndürme sistemlerinin ve kaçış olanaklarının birlikte değerlendirilerek optimum düzeyde
mekan, ekipman ve işletme maliyetleri göz önüne alınarak tasarımlar yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Yukarıda sıralan ihtiyaç ve gereksinimlerden dolayı mühendislik metotları kullanarak metrolarda yangından
korunma ve mücadele sistemleri ele alınacaktır. Ancak ele alınan sistemlere farklı yaklaşımlar getirilecektir. Ayrıca
bu bildirinin metrolarda yangından korunma ve mücadele tasarımı yapacaklara bir kaynak olması hedeflenmektedir.

2. METROLARDA YANGINDAN KORUNMA VE YANGINLA MÜCADELE SİSTEMLERİ
Yangın yanıcı özellikte katı, sıvı, gaz halinde bulunan maddelerin denetim dışı yanma olayıdır. Yangının oluşumu için
aşağıda belirtilen koşulların oluşması gerekmektedir. Bu koşullar;
-

Yanan Malzeme (Yangın Yükleri))

-

Ateşleme / Tutuşturma enerjisi

-

Oksijendir.

Bir yapıda yukarıda sıralan üç bileşenin oluşması yangından korunma ve iyi bir yangın yönetim sistemiyle
engellenmektedir. Çevrede sürekli olarak yaklaşık %21 oranında oksijen bulunduğundan dolayı sadece yanıcı
malzeme ve tutuşma enerjisinin etkisi yangını önlemede hesaba katılarak yangının yayılımı engellenecektir.
Yapılarda yangından korunma için aşağıda belirtilen mühendislik metotları tasarım aşamalarına göre ele
alınmaktadır.
1.

2.

3.

3.
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Metro hatlarında duman ve yangının yayılması ve gelişimi hakkında temel verilerin belirlenmesi
-

Yapılarda ve mahallerde yangın gelişiminin hesaplanması

-

Binaların içinde ve dışında yangın yerinin ötesinde yangın yayılımının hesaplanması

-

Binalarda dumanın hesaplanması

Yangın etkilerinin hesaplanması
-

İnsanlara ve yapı bileşenlerine ısı ve duman gazlarının etkisi

-

Yapı konstrüksiyonuna ve yapı bileşenlerine mekanik etkiler

-

Bütünlük, yangın iletimi ve kendi taşıma kapasitesi bakımından yangına karşı konstrüksiyonun dayanımı

Bir yangın olduğunda yapı malzemelerinin davranışlarının değerlendirilmesi
-

Alevin yayılımı ve tutuşabilirliğin belirlenmesi

-

Yanma hızının belirlenmesi

-

Açığa çıkan enerji, yangın yükü

-

Toksik gazların ve dumanın gelişimi

Tahliye ve kurtarma önlemlerinin değerlendirilmesi ve ölçülmesi
-

Kaçış yollarının uzunluğu

-

Tahliye konsepti
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4.

5.

6.

Yangın bildiri konseptinin değerlendirilmesi ve planlaması
-

Bina kullanıcılarının, itfaiyenin ve korunma sistemlerinin aktive edilmesine kadar ki süre

-

Yangın ve duman tahliye sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi

-

Yangın ve duman algılamanın türü ve düzenlemesine göre alarma ve bildiri sürelerinin değerlendirilmesi

Yangınla mücadele konseptinin değerlendirilmesi ve gelişimi
-

Söndürme araçlarının etkinliği

-

Söndürme sistemlerinin ve tesisatlarının etkinliği

-

Yangınla mücadele ve diğer emniyet önlemleri arasında etkileşimin değerlendirilmesi

İşletmesel olarak yangından korunma önlemlerinin planlaması ve değerlendirmesi
-

Yangından korunma konsepti

-

Yangından korunma tüzüğü

-

Yangının önlenmesi

-

Yangın güvenlik görevlisi ... vb

2.1. Metro Hatlarında duman ve yangının yayılması ve gelişimi hakkında temel verilerin belirlenmesi
Metro istasyonlarında ve tünellerinde normal şartlar altında ve acil durumda yolcular, personel ve ekipman için uygun
olacak bir ortamın düzenlemesi için tünel havalandırma, istasyon yolcu bölümü ve yardımcı alanlar havalandırma
sistemi tesis edilmektedir.
Bir demiryolu aracında veya tünelde (Örneğin bir istasyonda) dış bir tutuşturma kaynağı yangına sebep olmaktadır.
Bundan dolayı enerji açığa çıkar ve yangın yüklerinin katı maddelerinin bir kısmı gaz haline dönüşür. Bu ısıl bozunma
sonucunda açığa çıkan gazlar (gaz halindeki hidrokarbonlar) çevrede bulunan hava ile karışır. Sürekli enerji açığa
çıkması yanan gaz karışımını ve havayı güçlü bir şekilde ısıtır ve ısıl bir kaldırma kuvveti ile yukarıya doğru hücum
eder. Sıcak gaz hava karışımı eğer yangın bir vagonun içinde çıkmış ise demiryolu aracının yan yüzeylere ve
tavana temas eder. Karışım ısısının bir kısmını radyasyon ve iletim ile çevrede bulunan yüzeylere iletir. Aracın
konstrüksiyonuna bağlı olarak (çelik yapıya sahip araçlarda tavan halen durmasına karşın çoğunlukla sadece camlar
patlar. Bundan dolayı tünel tavanında daha az ısıl yükleri oluşur.) özellikle aracın tavanının erimesine sebep olur.
Bu durumda büyük ölçüde ısınan gaz hava karışımı doğrudan tünelin en üst noktasından ve tüneli çevreleyen yapı
kompenentlerine temas eder ve aynı zamanda bunları ısıtır ve tünelde her iki tarafa doğru duman olarak hareket
eder. Böylece yangın kaynağından uzaklaşmasıyla sürekli bir soğuma gerçekleşir. Duman yoğunluğu ve birleşimi,
hava ile seyreltilmesi ve tüneldeki yüksekliği, tüneldeki bir yangında tahliye olanakları yanı sıra görüş bozukluğu ve
görüş mesafesini belirler.
Metrolarda çeşitli faaliyet durumlarında istenilen ortam şartlarının sağlanabilmesi için tünel havalandırma sistemi,
havalandırma şaftlarına, kaçış tünellerine ve giriş yapılarına sahiptir. Her istasyon için en az 2 adet fan veya 4 adet
tünel havalandırma fanı ile tasarım yapılmaktadır. Fanlardan bir tanesi çalışmadığı takdirde sitem kapasitesinin
%50’sini karşılayabilecek özellikte seçilmektedir.
Tüneldeki bir yangında ters katmanlaşma diye tabir edilen durumu engellemek için kritik hızın sağlanması gerekir.
Aşağıda belirtilen formüller kullanılarak iterasyon yoluyla birlikte çözülmesi, dumanın geri tepme yapmaması için
gerekli minimum hız olan kritik hızı belirler.
Vc= Kritik hız, TF= yangın mahalindeki gazların ortalama sıcaklığı, Kg= Eğim faktörü
g=yer çekimi ivmesi, H=tünel yüksekliği, Ec= konvektif yangın enerji açığa çıkarma değeri
ρ=hava akımının ortalama yoğunluğu, cp=havanın özgül ısısı, A=akışın dik kesit alanı
T∞=yaklaşan havanın sıcaklığı, Frc=4,5, Ec konvektif yangın yükü, ısı kayıpları sonucunda ortaya çıkmıştır.
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İstasyon platform katında ve bilet holü katında ise çöp yangını
esas alınarak duman tahliye sistemleri yapılmaktadır. Çöp
yangınları NFPA 204’e göre hesaplamalar yapıldığında duman
tabakası sıcaklığını hesaplayabilmek için;

yüksekliği Zo, bilinmesi gerekir.

a)

Alev yüksekliği L,

b)
Zs,

Duman tabakasının, yangın çıktığı mahale göre yüksekliği

c)

Sanal duman tabakasının, yangın çıktığı mahale göre

NFPA 204’teki yangın modeli incelendiğinde; Heskestad-Plume modeli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü noktasal
yangın kaynağından vazgeçildiği, bunun yerine sanal yangın kaynağı Zo tanımlanmıştır.
Buna göre Heskestad-Plume yangın modeli,

m= duman debisi [lb/sec], Qc= konvektif ısı çıktısı [Btu/sec]
Z>(Zo+0,166 Qc2/5) durumunda geçerlidir. Tam tersi durum içinse farklı bir formül kullanılmaktadır.
NFPA 204’teki yangın modeli incelendiğinde; Heskestad-Plume modeli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü noktasal
yangın kaynağından vazgeçildiği, bunun yerine sanal yangın kaynağı Zo tanımlanmıştır.
Ayrıca Heskestad-Plume modeli incelendiğinde bu konvektif yangın yükü, toplam yangın yükünün 0,6-0,8 arasında
bir katsayı ile çarpılacağı belirtilmektedir. NFPA 204’te bu değer en üst ve alt değerin ortalaması alınmıştır.
Mevcut metro uygulamalarında ise platform katında ve bilet holü katında çöp yangında 10 d/saat alınarak tasarım
yapılmaktaydı. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu büyük alanlarda değişim-saat yerine açığa çıkacak
duman miktarına göre tasarım yapılması daha doğru bir yaklaşım olur.
Yanabilen materyaller için konvektif yangın yükü hem Morgan, H.P hem de Heskestad-Plume modeline göre
toplam yangın yükünün %70’i olduğu belirtiliyor. Ancak bu konvektif değerin DIN 18232-2 ile uyuşmadığı belirtiliyor.
Konvektif yangın yükünü kesin olarak belirlenebilmesi için gaz bulutunun geometrisi, yangın gazları içindeki CO2
ve H2O emisyonları, yangın mahalinin boyutu, yangının çıktığı yerin, yangın mahali içindeki konumu, duman ve
yapı malzemelerinin rengi, yangının çıktığı mahalin sıcaklığı, yanma olayının durumu, duman gazı içerisindeki is
oluşumunun etkisi, yanan malzeme türü ya da cinsi, yangın büyüklüğü, yakma faktörü, yanan malzemenin korunmuş
olma durumu, duman bulutunun formu parametrelerin bilinmesi gerekir.
Yukarıdan da görüldüğü üzere; konvektif yangın yükünü belirleyebilmek için bir çok parametre bilinmesi gerekiyor.
Yangın bulunduğu mahalden uzaklaştıkça soğuma etkisi olacağı düşünüldüğünde yapılan çalışmalar toplam
yangın yükünün % 70-%80’i kadar olduğu belirtiliyor (Ec = (0.7-0,8) Q). İstanbul metro ihalelerinde ise bu katsayı 0,8
alınmaktadır.
Bir acil durumda, TVF (Tünel Havalandırma Fanı) devreye girerek istasyonlarda ve tünellerde hem dumanın tahliyesi
ve tünelin soğutulması, hem de dumanı yolcu tahliye yönünden aksi yöne iterek yolculara güvenli bir kaçış yolu
sağlanır.
Şekil-1 de örnek bir tünel havalandırma sistemi, piston ektisi boşaltma şaftları ve yolcu bölümü havalandırma şematik
görünümü bulunmaktadır. Bu şematik görünümde normal şartlarda tünel havalandırma by-pass damperleri kapalı,
piston etkisi boşaltma şaftları ise açıktır. Ayrıca normal işletme şartlarında istasyonda yolcu bölümü havalandırma
yeterli olmadığında TVF’ler istasyonda her iki uçta bulunan peron ucundan çek-çek modunda çalışarak hem tünel
hem de istasyon sıcaklıkları kontrol altına alınmaktadır.
Mevcut uygulamalarda istasyon içi araç yangını ve tünel içi araç yangını senaryolarında en az 2 adet fan ile platform
ucunda bulunan havalandırma şaftları birleştirilmeden gerekli kriterler sağlanabilmektedir. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken husus 2 adet fan kullanıldığında fanların yedeksiz olması gerekir. Aksi takdirde İstasyonlarda
%100 yedekliliğe sahip 2 adet Tünel havalandırma Fanı (TVF) platformda kullanılması, kapasitelerin yüksek olacağı
anlamına gelmektedir. Özellikle İstasyon içi araç yangınında kapasiteler arttığında %100 yedekli sistemlerde
fanların odaya sığdırılması ve fanların güçlerinin daha yüksek olacağı anlamına gelmektedir. İstasyonda %100
yedekli tek bir TVF grubu ile tünel havalandırama sistemin sağlanması sorun teşkil etmektedir. Önceden Tünel
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havalandırma ve yolcu bölümü havalandırma sistemi 4 adet TVF ve 4 adet yolcu bölümü havalandırma fanları ile
sistem çözülmekteydi.

		
		

Şekil-1 Tünel ve İstasyon Havalandırma Sistemi Şematik Görünümü

Makas bölgelerinde işletme zorluklarından dolayı jet fan kullanmadan ya makasa komşu tünellerde kritik hız
kavramı ya da 1,5 m/s hız kriterleri sağlanarak uygun ortam şartları sağlanmaktadır.
Her tünel havalandırma şaftında bulunan mekanik teçhizatlar; 250 0C dereceye 1 saat yangın dayanım değerine
sahip fanlar, by-pass ve yalıtım damperleri, panjurlar ve susturuculardan oluşmaktadır. Fanlar, besleme ya da
emme durumunda çalışabilen tamamen tersine çevrilebilir aksiyel akışa sahiptir.
İnsanlar (Yolcular, işletme personeli, hatta çalışanlar, ilkyardım ekibi, vb.) istasyonlarda meydana gelecek olası
yangınlarda termal etkiler, dumanın görüşü engellemesi, oksijen eksikliği ve zehirli yangın gazları ile zehirlenme
ve boğulma tehlikesine maruz kalırlar. İnsanların yaşam ve sağlığının tehlikeye maruz kalmaması için Tablo 1›de
belirtilen sınır değerlere uyulmasına yönelik tasarım yapılmaktadır.

NO

1

Tehlike Türü

Termal etkiler

Maruz kalma süresi

Sınır Değerler
Isı yayılımı

5 dk.
< 2,5 kW/m2

Duman sıcaklığı

15 dk.

30 dk.

2,0 kW/m2

1,7 kW/m2

500

500

600

2

Dumanın görüşü engellemesi

Optik yoğunluk

0,1-0,2 m-1

Görüş mesafesi

10-20 m

3

Oksijen eksikliği

Havadaki oksijen miktarı

4

CO-Konsantrasyonu
Toksik yangın gazları ile
zehirlenme ve boğulma CO2-Konsantrasyonu
tehlikesi
HCN-Konsantrasyonu

> %14-16
500 ppm.

200 ppm.

100 ppm.

%3

%2

%1

55 ppm.

40 ppm.

30 ppm.

Tablo-1 Yangınlarda insanların tehlikeye maruz bırakacak kategoriler ve sınır değerler

Kullanıcılar, sıcak gaz tabakası içerisinde ek yangından korunma önlemleri almaksızın yaşayamaz. Eğer istasyon
çok hızlı bir şekilde dumanla dolarsa, yeraltı istasyonlarında insanların tahliyesi artık mümkün değildir. Bu, peron
üzerinde soğuk gaz tabakasının yüksekliği 2,5 metreden küçük olduğunda ve yahut da bu dumandan yoksun tabaka
içerisinde optik yoğunluk 0,13 m-1 den büyük olduğunda oluşmaktadır.
İnsanların bu dumandan yoksun tabaka (Soğuk gaz tabakası) içerisinde bulunabilmesi için bu tabaka yeterli
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bir yüksekliğe sahip olmalıdır. Bu yükseklikteki sıcaklık (T<50°C) insanlar için dayanılır (Yapılan araştırmalar bu
sıcaklığa maksimum maruz kalma süresi 18,8 dakika olduğunu göstermektedir.) ve yeterli oksijen miktarı (>%14.)
barındırmalı ve ayrıca bu tabakada zararlı madde konsantrasyonları sınır değerleri aşmamalıdır (örneğin CO < 500
ppm). Tahliye güzergâhları boyunca herhangi bir nokta üzerinde minimum 2,5 m yükseklik korunmalı ve bu CFD
modellerinde gösterilmektedir.
Bunlardan başka yolcuların tahliyesi sırasında kaçış yolu üzerinde bu soğuk duman tabakası içerisinde 80 lx’de
yakılan bir işaretin 30 metreden görülebilir olmasını, kapı ve duvarların ise 10 metreden fark edilebilir olması
sağlanmalıdır[8]. Merdiven girişleri bu fazda mutlaka dumansız olmalıdır. Ayrıca tahliye, yangın başladıktan sonra
15. dakikaya kadar tamamlanmalıdır.
Binaların içinde ve dışında yangın yerinin ötesinde yangın yayılımının önlenmesi için şaftlar tasarlanırken genel
itibariyle giriş-çıkış yapılarından uzak olan noktalara konuşlandırılır. Ayrıca alınan diğer bir önlem ise şaft içerisine
duman dedektörleri konularak duman içeriye basılması engellenir.

2.2 Yangın etkilerinin hesaplanması ve yapı malzemelerinin davranışlarının değerlendirilmesi
Malzemenin yangın performansı, aracın yangın performansının değerlendirilmesinde çoğu zaman dikkate
alınmaktadır. Malzemenin yangın performansı tutuşabilirlik, enerji açığa çıkarma değeri, duman ve zehirli gaz
oluşumu bakımından ölçülür.
Demiryolu araçlarının içinde yangınların gelişimi iç kaplama malzemesinin yangın performansı, başlangıç yangın
yükünün büyüklüğü ve yeri, yangının olduğu yerdeki mahalin büyüklüğü ve mahalin havalandırmasına bağlı
olmaktadır.
Bir demiryolu aracının yangın yükü, içerisinde yanabilen materyallerin kütle (kg) ve ısıl değeri (Mj/kg) ile belirlenir.
Etkili ana faktörler;
1. Oturaklar ((ağaç/plastik/koltuk döşemeleri)
2. Tavan ve duvar kaplamaları, bazı durumlarda ısı yalıtım malzemeleri (Yapıştırma, ısı ve ses yalıtımında
kullanılan yalıtım malzemeleri/HPL (High Pressure Laminate) /GRP (Glass-fibre-reinforced Plastic))
3. İç bölmeler (Ağaç/HPL/Camlar)
4. Döşemeler (Ağaç/Kauçuk/PVC)
5. Aydınlatma ve kablolar (PVC), Boyalar (Vernik, cilalar)
6. Geçiş yerlerinde ve bağlantılardaki körükler (Kauçuk)
7. Kabinler (Head modules) (Bazı durumlarda plastik ya da fiber takviyeli glass plastik (GRP))
8. Ses izolasyon /Anti-gürültü kaplamaları (Organik malzemeler ve bazı durumlarda glass fiber)
9. Yapıştırıcı Malzemeler (Poliüretan)
Yangın yükleri aracın yapısına ve donanımına bağlı olmakla birlikte oldukça farklıdır. Her şeyden önce eski ve yeni
araçlar (DIN 5510’a uygun yangından korunma teknikleri bakımından) çelik veya alüminyum yapım şekline göre
farklılık gösterebilirler. Hem çelik hem de alüminyumda vagon gövdesinin yapısal kompenentleri ilave bir yangın
yükü getirmez. Çünkü alüminyumun kendisi yangında sadece erir ancak yanmaz.
Araçlarda, aracın uzunluğuna göre 1 metreye yaklaşık olarak 100-140 kg arasında yanabilen materyaller ve aracın 1
m2 yüzeyinde yaklaşık 35-60 kg yanabilir materyaller bulunmaktadır. Bunlar aracın uzunluğuna göre yaklaşık olarak
1800-3200 MJ (1W=1J/s ve 1 kWh=3.6 MJ) arasında ve metre kareye yaklaşık olarak 700-1300 MJ/m2 olmaktadır.
Metro yangınlarında genel itibariyle poliüretan malzemeleri yangın simülasyonu baz alınır. Bu malzemelerin yanması
sonucu enerji salınımı ile çok büyük bir yanıcı gaz birikimi meydana gelir ve yangın diğer yanıcı malzemelere
sıçramasına sebep olur. Poliüretan malzemeleri yanma sonucunda;
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•

Karbondioksit, Karbon monoksit, is, su buharı oluşur,

•

Polivinilklorid (Hidrojen klorid açığa çıkar bu da su buharı ile yada söndürme suyu ile bir araya gelerek
Hidroklorik asit yoğuşması oluşturur
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•

Fosgen izleri (COCI2) oluşur.

•

Polistiren (Aşırı is üretir, tutuşturma kaynağı söndükten sonra yanmaya devam eder

•

Politetrafloretilen (teflon) (PTFE yanma sırasında hidrojen florür gazı açığa çıkar. Hidrojen florür suyla çok
kolay birleşir ve hidroflorik asit haline gelir. (Çok aşındırıcı ve kemik dokusunu aşındırır.)

•

Poliüretan (İzosiyonid (kanserojen) duman üretimine neden olur ve Hidrojen siyanid açığa çıkar.) Ayrıca
Benzen, polisiklik ve polikarbonlu bileşenler (Çok kanserojendir) de açığa çıkabilir.

•

Plastikler bromin içeren yangına dayanıklı maddeler içerebilir. Bunun yanma sırasında Hidrojen bromit ve
poliklorlu benzodioksinler ve furanlar açığa çıkabilir. (Çok kanserojendir)

•

Renkli plastikler, toksik pigmentler (metal oksitler) içermektedir

•

Fosfor ve sülfürik bileşenler ve mutajen malzemeler açığa çıkar.

Alev yayılması ve yangın gelişimi, malzemenin tutuşabilirliğine, enerji açığa çıkarma hızına ve ayrıca başlangıç
yangınının şiddetine ve çevreleyen ortama bağlıdır. Standartlar daha çok gazete ve benzeri hafif tutuşturma
kaynağına sahip yangınları baz almaktadır. UIC 564-2 standardı maksimum tutuşturma kaynağı olarak gazeteyi ele
almış ve oturma grupları üzerinde yapılan bir yangın deneyinde ne yangın yayılımı ne de yolcuları tehlikeye atacak
bir durum ortaya çıktığı saptanmıştır.
Genellikle kundaklama sonucunda yaklaşık 6.000 kJ’a kadar küçük tutuşturma enerjisi kullanılmaktadır (Tablo-2).
Demiryolu araçlarının (DIN 5510’a uygun) böyle körüklenen yangınları normalde kendiliğinden söner. Yapılan bir
araştırmada yaklaşık 90.000 kJ bir tutuşma enerjisi bir 25kg’lık ağır karışık yangın yükünün (Örneğin bir bebek
arabasında alışveriş malzemesi) ilk yangını Frankfurt U 2 aracında simülasyonu yapıldığında bile aracın tamamen
yanmadığı saptanmıştır. Diğer taraftan 150.000 kJ tutuşma enerjisine sahip daha çok benzin veya izopropanol
(Örneğin Norveç’teki bir yangın girişimi) mümkün olduğunca oturaklar üstüne döküldüğünde tüm araç tipleri birkaç
dakika sonra tamamen yanmaya başlamıştır.
Tüm araçlar metre (m) ve metrekare (m2) başına yüksek yangın ve de yanabilen materyalde yüksek kütleli
olmasına rağmen uygulamada test sırasında tam bir yangın durumu olmadığı gözlemlenmiştir. Oturma gruplarında
kundaklamalarda geleneksel tutuşturma araçları ile yangın girişiminde bulunarak yangın çıkarmak 10 ila 12
dakikadan daha fazla bir sürede diğer araç parçalarında alev oluşmayacağı için mümkün değildir. Bu hem döşemeli
oturakların donanımlarında hem de plastik oturma gruplarında geçerlidir. Ancak her şeyden önce malzemelerin
yanma davranışları sadece bir dereceye kadar olan küçük yangınlara yani daha az yanma değerlerine ve daha
az açığa çıkan enerji değerlerine sebep olmaktadır. Yangın en sonunda kendisi sönmektedir. Yangın riski aracın
donanımına yönelik uygun materyal seçimi (DIN 5510 ‘a göre Yangın dayanımı Sınıf-3 olan) ile büyük ölçüde
sınırlandırılır.
Tablo-2: Çeşitli malzemelerin Enerji açığa çıkarma ve tutuşturma enerjisi arasındaki ilişki.

Nr.

Yangın Başlatıcı

Tutuşturma Enerjisi
(kJ)

Yangın
Süresi
(s)

Enerji Açığa Çıkarma
(kW)

1

Kibrit

2

12

0

2

Kıvılcım çıkarıcı

18

45

0

3

Çakmak

4

Aerosol Alev

5

Sıvı gaz brülör alevi

6

Tekstil ve parafinden yapılmış meşale

7

5 litrelik benzin koltuklara dökülmesi

84

300

0

2.700

180

15

900

900

1

5.400

1.800

3

161.000

150

1.000

Yorum

Kundaklamada kullanılan olası
yangın başlatıcılar

Büyük Yangın başlatıcılar

Vagonlar arasındaki bağlantılarda (körükler) dış yangınlara karşı özellikle savunmasızdır. Bazı vagonlar mafsallı
körüklerle birleştirilmektedir ve bunlar göreceli olarak ince, esnek ve yanıcı malzemelerden üretilmektedir.
Yangının bir araçtan bitişikteki araca yayılması tren yangınının toplam enerji açığa çıkma hızının önemli derecede
artmasına neden olabilir. Bu durum bir aracın dışındaki yangını bitişikteki aracı tutuşturmaya yetecek kadar ısı
yaydığı takdirde ortaya çıkabilir. Araçtan araca yayılma bir araç içindeki yangın parlama seviyesine (flashover)
ulaştığında ve pencerelerden ve kapılardan araç dışına yayılan alevler yakınındaki aracı tutuşturacak duruma
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geldiğinde de oluşabilir. Bunun için yapılan simülasyonlarda 1 vagon yanacağı kabul edilmektedir.
İstanbul›da bulunan metrolarda kullanılan araçlara ait yangın eğrisi Şekil-2 dedir. Burada yangın ilerleme hızı orta ve
yangın yükü 14 MW olarak alınmıştır. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte yeni yapılan metro hatlarında araç yangın
yükü 12 MW olarak alınmaktadır. Yangın ilerleme hızı ise 12 W/s2 alınmaktadır.

Şekil 2 Yangının ilerleme hızı

2.3 Kaçış Yollarının, yangın bildiri konseptinin değerlendirilmesi ve planlaması
Bir tren yangını fark edildiğinde tünelde bulunan tren olanak varsa ikinci istasyona doğru hareket etmeli böylece
yolcuların boşaltılması ile itfaiye girişi kolaylaştırılmaktadır. Acil durum yönetim planları;
•

Her hangi bir yangın ya da duman olayını hızlı bir şekilde değerlendirecek

•

Olayı bir iletişim merkezine bildirecek

•

Olay trenin yerini belirleyecek

•

Yangının yerini belirleyecek

•

Yolcuların en kolay tahliye edebileceği yolu belirleyecek

•

Duman kontrolü sağlamak üzere bir kontrol sisteminden acil durum fanlarını çalıştıracak olanakları
sağlamalıdır.

İstasyonlar için uygun ortam şartları oluşturmalıdır. Bu kriterlerin belirlenmesinde dikkate alınacak bazı faktörler
aşağıda verilmiştir.
•

Yangının tutuşması ve başlaması için gereken süre

•

Yangının fark edilmesi ve ihbarı için gereken süre

•

Yangın ihbarını alan kurumun yangın varlığını teyit etmesi ve müdahaleyi başlatması için gereken süre

•

İnsanların kendilerini kurtarmak için emniyete noktasına tahliyeleri için gereken süre

•

Acil müdahale ekibinin istasyon peronuna ulaşması için gereken süre

•

Acil müdahale personelinin kendilerini kurtaramayan insanları aramaları, yerlerini tespit etmeleri ve tahliye
etmeleri için gereken süre

•

İtfaiye görevlilerinin yangını kontrol altına almaları için gerek süre belirlenmelidir.

Yapılan bir araştırmaya dayanarak yangının başlangıcından yolcuların tahliyesine başlamasına kadarki sürelerin
belirlenmesi Şekil-3’deki gibidir.
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Şekil 3 Yangının başlangıcından yolcuların tahliyesine başlamasına kadarki sürelerin belirlenmesi

Diğer önemli hususlardan biri de perondaki maksimum yolcu sayısının belirlenmesidir. Bunun için NFPA 130’da
belirtilen hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen Alman Federal Demiryolu Bürosunun (EBA)
hesaplama yöntemine göre hesaplanabilmektedir. EBA’ya göre;
Eğer kesin sonuç bulunmuyorsa perondaki maksimum yolcu sayısı Pmax;
Pmax = n ( P1 + P2 ) + P3 formülü ile hesaplanabilir.
n = Perondaki hat sayısı
P1= eş zamanlı peronda duran en uzun tren(ler)in izin verilen oturanların sayısı
P2= eş zamanlı peronda duran en uzun tren(ler)in izin verilen ayakta duranların sayısı
P3 = P1 + P2 toplamının %30
İstasyonlarda kaçış olanaklarının tasarımı, yangın anında trendeki ve istasyondaki kullanıcıların en kısa sürede ve
sağlıklı şekilde güvenli alana ulaştırılması esas alınarak yapılmalıdır. İstasyonlarda her katta en az iki adet direkt
dışarıya çıkış veya bir diğer kata erişim noktası düzenlenmelidir. Peron sonundan, bu kata hizmet veren ilk çıkışa
erişmek için kat edilmesi gereken ortak seyahat yolu en fazla 25 m olmalıdır. Ancak “NFPA 130, A 5.3.3.6” gereği
Platform sonlarından ortak seyahat yolunun belirlenmesi, platformda olası bir tren yangına maruz kalan platformun
konfigürasyonu hesaba katılmalıdır. Yolcuların Tren yangınının radyasyon (ışıma) etkisine maruz kalmayacak
şekilde yeteri derecede genişliğe sahip platformlar, ortak seyahat yolu oluşturulmayan platformdan çıkış kabul
edilmesi uygun olmaktadır.
Yer altı tren istasyonlarında merdivenler ve yürüyen merdivenler, kapalı korunumlu merdivenler olmasa da kaçış
yolu olarak kullanılabilirler. Yürüyen merdivenler için, birbirine bağlanan kotlar arası mesafeden bağımsız olarak
ara sahanlık gereksinimi bulunmamaktadır. Ancak, yürüyen merdivenlerin kaçış yolu olarak kullanılması için ayrıca,
•

Yanmaz malzemeden yapılmış olması;

•

Kaçış yönünde çalışmakta olan yürüyen merdivenlerin yangın anında çalışır durumda kalabilmesi,

•

Kaçış yolunun tersi yönde çalışmakta olanların, durup diğer yönde çalışır duruma geçebilmesi gerekmektedir.

İstasyon Bilet Holü katındaki turnikeler, yangın anında enerji kesintisi durumunda veya uzaktan ve/veya kontrol
sisteminin aktive olması ile kaçış yönünde serbestçe hareket edebilecek şekilde düzenlenmelidir.
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Trendeki kullanıcıların platforma erişimi için PAKS varsa bu peron ayırıcı kayar kapılar, tren ile istasyon (peron) arasında
kaçış yolu olarak değerlendirilmektedir. Bu kapılar yangın anında, trenin normal duruş noktasından bağımsız olarak
en fazla 220 N kuvvet uygulanarak açılabilir nitelikte olmalı, pozitif ve negatif basınçtan etkilenmemelidir. Ayrıca
Bir yangın anında Acil durum planları ve uygun ortam şartları NFPA 101 standardı doğrultusunda yatay çıkış yolu
üzerinde bulunan İki veya daha fazla çıkış yolu gereken yerlerde çıkış yolunun yarısından fazla olmayacak şekilde
kayar kapılar (Sliding doors) veya dikey sarmal ızgara yada kapılar (Vertical Rolling Grills or Doors) ile donatılmasına
müsaade etmektedir. Bunun için peron ayrıcı kapılarda mutlaka panik barlı acil çıkış kapısı düzenlenmelidir.
Tren istasyonlarında kullanıcı yükü; tüm hatlarda normal trafik akış yönünde istasyona aynı anda ulaşan tren
kullanıcı yükü ile trene binmek üzere istasyonda bekleyen kullanıcı yükünün toplamından oluşmaktadır.
Tren kullanıcı yükü ve istasyonda trene binmek üzere bekleyen kullanıcı yükünün hesabında söz konusu kullanıcı
sayısının olabileceği en yüksek değer dikkate alınmalıdır.
Çok katlı ve/veya çok hatlı istasyonlarda, kaçış yollarının boyutlandırılması sırasında her bir platform için ayrı ayrı
değerlendirme yapılmalıdır. Bunun yanında, İstasyon içinde, yolcu ve teknik personele hizmet eden alanlar dışında
kalan mahaller için kullanıcı yükü, NFPA 101 kapsamında farklı kullanım sınıfları için belirlenen kullanıcı yükü
katsayıları esas alınarak değerlendirilmelidir.
İstasyonlarda çıkış sayısı ve çıkış kapasitesi, istasyon peronundaki kullanıcı yükünün en fazla 4 dakika içinde Peron
Katı’nı terk edebilmesi ve Peron Katı’nda en uzak noktadan güvenli alana ulaşma süresinin 6 dakikayı geçmemesi
esas alınarak belirlenmelidir. Aynı zamanda, kullanıcıların Peron Katı’nda herhangi bir noktadan itibaren ilk çıkış
olanağına kadar kat edecekleri mesafe 100 m’yi aşmamalıdır. Ancak; malzeme ısı yayma hızları, istasyon yapısı ve
acil durum havalandırma sistemlerinin değerlendirilmesi yoluyla yapılan bir mühendislik analizine dayanarak tahliye
süresinin ve seyahat mesafesinin değiştirilmesine izin verilir.
Boşaltma sürelerine ilişkin değerler, istasyon özelinde yapılacak CFD çalışmaları ile desteklenerek istasyon
geometrisi ve kullanıcı hareketi şekillendirilir.
İstasyon için yeterli çıkış kapasitesi belirlenirken dakikada bir milimetre genişlikten geçen kişi sayısı (kişi/milimetredakika) ve kullanıcıların koşma hızı ile bir dakikada aldıkları mesafe (metre/dakika) dikkate alınmaktadır. Bu
değerler, kullanıcıların peron, koridor, rampa, merdiven, yürüyen merdiven, asansör, kapı ve turnikeleri kullandıkları
durumlar için çeşitlilik göstermektedir.

2.4 Yangınla mücadele konseptinin değerlendirilmesi ve gelişimi
Yangın sınıflarına göre bir yangın çıktığında yangın güvenliği, yangından korunma ve yangınla mücadele aktif
ve pasif yangından korunma tedbirleri alınarak gerekli emniyet sağlanmaktadır. Aktif sistemler; bina içi hortum
sistemleri, bina dışı (hidrant, yangın muslukları) hortum sistemleri, otomatik sulu söndürme sistemleri, köpüklü
yangın söndürme sistemleri, yangın suyu depolaması, gazlı yangın söndürme sistemleri, otomatik kimyasal
söndürme sistemleri, mobil yangın söndürücüler ve duman yönetim sistemleridir.
Pasif koruyucu önlemler; bölmeler, kaçış yollarının düzenlenmesi ve malzemelerin yangına karşı dayanıklılıkların
düzenlenmesi ile gerçekleştirilir. Buna göre elektrik şaftları, mekanik şaftlar, kaçış koridorları, yangın merdiveni
alanlarıyla yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, yangın durdurucu ürünler kullanılarak yangın zonları
oluşturularak trene binen, gelen treni bekleyen ve gelen trenden ayrılarak istasyonu terk eden yolcuların ve teknik
personelin güvenliğini sağlamak için yangından korunma adına pasif koruyucu önlemler alınır

2.4.1 Aktif Yangından Korunma sistemleri
2.4.1.1 Sulu Söndürme Sistemleri
Bu bölümde; yukarıda bahsedilen yönetmeliklerden ve standartlardan yola çıkılarak Raylı Sistem Hatları Sulu
Söndürme Sistemi için gereken tasarım kriterleri belirlenmiştir.
Yolcu, personel ve yapının korunmasına yönelik ele alınan önlemler ile tüm alanları kapsayacak şekilde tasarım
yapılmaktadır. Tasarımı yapılan sistemler aşağıdaki gibidir:
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•

Otomatik sprinkler sistemi

•

Yangın dolabı sistemi

•

Hidrant sistemi (Yangın Musluğu)

•

Portatif yangın söndürme tüpleri

•

İtfaiye su verme ve su alma ağızları
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İstasyonlar, BYKHY Madde 15’e göre ‹Toplanma Amaçlı Binalar› kullanım sınıfına girmektedir. İstasyonlar içinde,
farklı kullanım amaçları için oluşturulan mahaller bulunabilmektedir.
Tüm sulu söndürme sistemine ait DN65 ve üstü borular yivli, DN50 ve altı borular dişli olarak bağlantısı yapılmaktadır.
Hidrant sistemi, yangın dolabı sistemi ve sprinkler sistemi için kullanılacak tüm borular galvanize çeliktir.
Yangını söndürmek için ne kadar su gerekli olacağı her zaman merak edilen soruların başında gelir. Ayrıca belirli bir
süre boyunca kullanılan su atma jetlerinden kaç adet açılacağı tartışma konularındandır. Dolayısıyla bu hususların
cevaplanması gereken önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Buna karşılık, bu jetler zor koşullar altında
çalışan belli sayıda itfaiyecinin kullanacağı da unutulmamalıdır. “NCHRP SYNTHESIS 415 Design Fires in Road
Tunnels” adlı yayında binalarda meydana gelen yangınların söndürme gerekliliklerine dayalı olarak bir tüneldeki
bir taşıtın yangınını söndürmek için gereken su miktarı Tablo 3’de verilmektedir. Bu bağlamda, araç yangınlarının
söndürülmesinin özellikle zor olduğunu ve su miktarları açısından minimum gereklilik olarak görülmesi gerekmektiği
unutulmamalıdır.

Araç Tipi
Binek
Araç
Kamyonet
Kamyon

Yangın Alanı

Açığa Çıkan
Isı

Gerekli
Söndürme Suyu

(m2)

(MW)

(l/dak)

10

5

226

35

15

462

200

100

1250

Tablo-3 Yangın yüklerine göre minimum yangın söndürme suyu miktarları

Tünelin alçak tavanından dolayı itfaiyecilerin yangınla mücadele etmek için yanan araca yaklaşması gerekmektedir.
Yangının söndürülmesi için su akış hızı önemli bir süre boyunca muhafaza edilmesi gerekir. Bir kamyonda bir yangın
söndürmek için yaklaşık 30 dakika boyunca en az 1,250 l / dakika miktarda söndürme suyu gerekebiliyor. Yangın
bölgesinde havalandırma fanları ile hava akışını artırarak yangın gazları yangın mahalinden uzaklaştırılır. Özelikle
tünel havalandırma ile dumanın ters katmanlaşmasının önüne geçilerek termal radyasyonun üstesinden gelinir.
Termal radyasyondan korunmanın bir şekilde geliştirilmesi, belki de su sisi jetleri veya su perdesi püskürtme uçları
kullanılarak bu tür yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak için gerekli olmaktadır.

2.4.1.1.1 Otomatik Sprinkler Sistemi
Otomatik sprinkler sistemi, yangına erken tepki verilmesinin sağlanması, yangının kontrol altına alınması ve
söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır.
İstasyonlarda, içerisinde yanabilir yükler taşıyan mahallerde (yangın pompa odaları, havalandırma fan odası (hücreli
fan), personel odaları, depolar, tesisat odaları vb.) ve otoparklarda otomatik sulu sprinkler sistemi tasarlanmaktadır.
İstanbul metrosunda yürüyen merdiven konstrüksiyonu içerisine, tünel ve istasyon genel alanlar havalandırma fan
odalarında ve tren yollarında sprinkler ile koruma yapılmamaktadır.
TS 12845 göre katlardaki asma tavan boşluğunun yüksekliği 0,8 m’yi geçmesi durumunda bu boşluklar sprinkler
ile korunmakta ve boşluk yüksekliği 0,8 m’den büyük değilse ve sadece yanıcı malzemeler içeriyor veya yanıcı
malzemelerden yapılmış ise bu gibi boşluklar da sprinkler korumalı olacaktır.
İstasyon içindeki elektrik odalarında aşağıdaki tüm şartlar sağlandığında NFPA 13 göre sprinkler koruması
yapılmamaktadır;
•

Odada sadece elektriksel ekipman olması

•

Sadece kuru tip ekipmanlarının kullanılması

•

Odanın duvarları 2 saat yangına dayanıklı yapıya sahip olması

•

İki saat yangına dayanıklı duvardan geçişlerde aynı derecede dayanım sağlanması

•

Odada hiçbir yanıcı maddenin depolanmaması
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Sprinkler tasarım debisi ve tasarım alanı mahal tehlike sınıfına göre değişiklik göstermektedir.
Sprinkler toplam su ihtiyacı belirmede kritik alan için su miktarına 100 lt/dk ve/veya 400 lt/dk su debisi eklenerek
hidrolik hesaplama ile bulunmaktadır. Pompa kapasite tayininde sprinkler bulunan mahal ile birlikte hangi sistemin
açılma olasılığı varsa hidrolik hesaplamalara o sistem eklenerek hesaplama yapılmaktadır.

2.4.1.1.2 Sabit Boru ve Yangın Hortum Sistemi
Sabit borulu sistemler itfaiye su alma ağzı, itfaiye su verme ağzı, yangın dolabı, içerisinde su alma ağzı olan yangın
dolabı ve hidrant (Standpipe) sisteminden oluşmaktadır.
İtfaiye su alma ağzı; yangın ile mücadelede rezerv su stokunun, itfaiye personeli veya eğitilmiş personel tarafından
kullanılması için tesis edilecektir.
İtfaiye su verme ağzı; yangın esnasında, itfaiyenin dışarıdan içeriye su takviyesi yapabilmesi amacıyla kullanılacaktır.
İtfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor ve sistemde çek valf bulunur ve çek valf ile itfaiye su
verme ağzı arasında bulunan borulardaki suyun otomatik olarak boşalmasını sağlayacak elemanlar konulacaktır.
Tünel içinde oluşturulacak hidrant sistemi ve istasyon içinde oluşturulacak yangın dolabı sistemi ıslak olmaktadır.

2.4.1.1.3 Yangın Dolabı Sistemi
Yangın hortum dolapları, yolcu ve istasyon personeli ve/veya itfaiye tarafından kullanılmak üzere 100 lt/dk ve 400
kPa basınç sağlanacak şekilde tasarlanmaktadır. Dolap içerisinde itfaiye su alma ağzı bulunması halinde tasarım
debisinin 400 l/dak ve tasarım basıncının en az 400 kPa olacak şekilde sistem tasarımı yapılmaktadır. Tasarım
basıncının 900 kPa değerini geçmesi durumunda basınç düşürücü vanalar kullanılmaktadır. Bir boyutu 60 m’yi
geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılmaktadır. Herhangi bir noktadan su alma ağzına olan
mesafe 60 m’den fazla olamamaktadır.
Yangın dolapları, her katta aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde yerleştirilmekte ve içerisinde 6 kg
kapasiteli ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüp bulunmaktadır.

2.4.1.1.4 Tünel Hidrant (Yangın Musluğu) Sistemi
Hidrantlar tünel boyunca her 45 m’de bir yerleştirilmektedir. Sistem tasarımı, iki hidranttan toplam 1900 lt/dk debide
ve vana ağzında minimum 700 kPa basınçta su almaya olanak sağlayacak şekildedir. Tasarım basıncının 12,1
bar değerini geçmesi durumunda basınç düşürücü vanalar kullanılmaktadır. Yakın ve uzak bölgelerde bulunan
hidrantlar için hidrolik hesap yapılarak gerekli basınç kriterleri belirlenmektedir.
Tünel girişlerinde ve istasyonlar arasında bulunan bağlantı tünellerinde hidrantlara hizmet verecek olan yangın
teçhizat dolapları bulunmaktadır. Bu yangın teçhizat dolaplarında anma çapı 50 mm, uzunluğu 20 m olan 2 adet
yassı bez hortum ile hortum nozulu bulunmaktadır.
İstasyonlar arasında bulunan hidrant hatları birbiri ile çapraz bağlantılıdır. Bu bağlantı ya istasyon girişlerinde ya
da her hangi bir bağlantı tünelinde yapılmaktadır. Ayrıca istasyonlar arasında tünel hidrant hattı üzerinde motorlu
kesme vanası kullanılmaktadır.

2.4.1.1.5 Taşınabilir Yangın Söndürücüler
İstasyondaki taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mahallerde var olan durum ve risklere göre
belirlenmektedir. BYKHY’e göre her 250 m2 kullanım alanı için, uygun tipte en az bir adet taşınabilir söndürücü
bulundurulmaktadır.
İstasyonlarda kullanılan yangın söndürme tüp kapasiteleri aşağıda belirtilmiştir;
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•

6 kg’lık ABC tipi kuru kimyasal tozlu yangın söndürücü (yangın dolabı içlerinde)

•

5 kg’lık CO2’li yangın söndürücü (elektrik odaları vb.)

•

50 kg’lık ABC tipi kuru kimyasal tozlu tekerlekli yangın söndürücü (otopark vb.)
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2.4.1.2 Yangın Suyu Depolama ve Basınçlandırma Sistemi
Yangın suyu depolama ve basınçlandırma sistemi, sulu yangın söndürme sistemlerinin, standartlarca belirtilen süre
boyunca ihtiyaç duyacakları su kapasitesini, debi ve basınç değerlerini sağlamaktadır.
Sulu söndürme sistemleri tasarımında bina kullanım sınıfı dikkate alınarak su deposu hacmi orta tehlike için 60
dakika esas alınır. Yangın söndürme sistemlerine su sağlayacak yangın suyu depo kapasitesi, sprinkler sistemi
su ihtiyacına, yangın hortumu sistemleri (tünel hidrant ve bina içi yangın hortum dolabı) için gerekli su rezervleri
eklenerek hesaplanmaktadır.
Yangın suyu basınçlandırma sistemi birleşik sistemdir. Yani hidrant (Yangın musluğu), sprinkler ve yangın dolaplarına
bir pompa seti ile hizmet eden sistemdir.
Tüm hatla ilgili yangın söndürme sistemi için basınç dengesi göz önünde bulundurularak yangınla mücadele
ve korunma sistemi tasarımı yapılmaktadır. Bir yangın pompa setinden beslenecek istasyon sayısı için basınç
değerleri, hattın yapısı (yükseltilmiş yapı, hemzemin ve yer altı yapısı gibi) ve imalat yöntemleri (maksimum boru
çapı DN 200 boru gibi) dikkate alınmakta ve yangın pompa istasyonu olmayan istasyonlarda hidrant, yangın
dolapları ve sprinkler tesisatı için bir kollektörden tüm sistem beslenmektedir. Bu kollektör, istasyonlarda bulunan
en az iki yangın pompasından beslenmekte ve beslendiği noktalarda motorize vanalarla kontrolü sağlanmaktadır.
Ancak yangın esnasında sadece gerekli debiyi sağlayan vana açık olmaktadır. Yangın suyu basınçlandırma şematik
görünümü Şekil 3’ de gösterilmiştir.

Şekil 3: Yangın suyu Basınçlandırma Şeması

Yangın su depoları betonarme ve sistemin susuz kalmasını önlemek amacı ile iki bölmeli olacak şekilde tasarlanmaktadır.
Her bir bölme toplam kapasitenin yarısı olacak şekilde dizayn edilmektedir. Yangın su deposu bölmeleri dışarıdan
birbiriyle irtibatlandırılarak kesme vanası ile bakım esnasında bölmelerin ayrı kullanılması mümkün olmaktadır.
Depolanan yangın suyunu basınçlandırmak amacıyla kullanılan yangın pompaları, elektrik motorlu olacak ve
elektrik beslemesi iki ayrı kaynaktan sağlanmaktadır. Bir adet asıl, bir adet yedek olmak üzere toplam iki adet
yangın pompası ile sistem çözümlenmektedir. Yangın söndürme sisteminin en temel elemanlarından olan yangın
pompaları UL /FM veya VDS onaylı olarak tercih edilmektedir.

2.4.1.3 Yangın Söndürme Sistemlerinin Sismik Koruması
Deprem gerçekleştikten sonra, yapı statik olarak ayakta kaldığında, söndürme sisteminin tahrip olmadan ayakta
kalması gerekmektedir. Deprem koruma tedbirleri, sistemlerin yapı ile eşlenik hareket etmesini sağlayabilmek için
alınır. Yapı bölümlerinin birbirlerine göre diferansiyel hareketi nedeniyle hasar görebilecek boru hatlarına esneklik
kazandırma için esnek kaplin kullanımı, dilatasyon geçişlerinde sismik bağlantı detayı uygulaması ve boruların yapı
elemanını geçiş noktasında boşluk bırakılması gibi tedbirler alınmaktadır.
Yangın söndürme sistemi borularının sismik koruması NFPA 13’e göre enine, boyuna ve 4-yollu deprem
sabitlemelerinde, hem basma hem de çekme kuvvetlerini taşıyabilen rijit elemanlar kullanılarak yapılmaktadır.
271

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

2.4.1.4 Otomatik Gazlı Söndürme Sistemi
İstasyonlarda aşağıda belirtilen odalarda otomatik gazlı söndürme sistemi tasarlanmaktadır:
•

Elektronik Ekipman Odaları

•

Sinyalizasyon odaları

Otomatik gazlı yangın söndürme sistemi koruyacağı mahalin hacmine ve korunacak malzemenin cinsine uygun
olarak belirlenen miktarda olan tüpler, tüm aksesuarlar, püskürtme nozulları, dedektörler, butonlar, ışıklı ve sesli
alarm cihazları, kontrol paneli ve yangına dayanıklı kablolardan oluşmaktadır.
Gazlı söndürme sistemi TS EN 15004 veya NFPA 2001 gereklerine uygun olarak tasarım yapılmakta ve kurulmaktadır.
TS EN 15004 veya NFPA 2001’ de tanımlı gazları ve bu gazların kombinasyonunu kullanan bu nedenle tedariki
dışa bağımlı olmayan, renksiz, kokusuz, elektriksel iletkenliği olmayan, sıcak yüzeylerle temasında dekompoze
olup, asitli ürünler açığa çıkarmayan, ozon delme potansiyeli sıfır olan, ileride yasaklanma ihtimali olmayan, insan
bulunan mahallerde kullanılabilirliği test edilip onaylanmış bir gaz kullanılmaktadır.
Tüplerin çıkış basınçları maksimum 42 bar ve işletme basıncının 1,5 katına basınçlandırılarak tasarlanmaktadır.
Kullanılan tüm malzemeler ve sistem (boru tesisat malzemeleri hariç) VDS (Verband Deutscher Sachversicherer)
onaylı, veya LPCB veya UL (Underwriters Laboratories) listeli/FM (Factory Mutual Research Corporation) onaylı
olmaktadır.
Bu odalarda yangın çıkması durumunda, havalandırma santrali, egzoz santrali ve kanal üzerindeki motorize
damperler otomatik kapatılarak, oda istasyonun diğer bölümlerinden izole hale getirilir. Yangın söndürme gazının
sadece ilgili mekâna boşaltılması sağlanacaktır. Söndürücü gazın oda dışına kaçışı, yapısal olarak yalıtılarak ve oda
sızdırmazlık testi ile kontrol edilerek engellenmektedir.

2.4.2 Pasif Yangından Korunma sistemleri
Yolcuların toplu olarak bulunduğu istasyonlarda olabilecek yangın riskine karşı, bina yapımında kullanılan
malzemelerin yangına dayanıklı seçilmesinin yanında yangın zonları oluşturularak yangından korunma önlemleri
alınmaktadır.
İstasyonlarında şaftlarda, merdiven boşluklarında, tesisatların boşluklarından ve diğer açıklıklardan baca etkisi ile
birlikte, alev, duman ve zehirli gazlar hızlı bir şekilde tüm katlara yayılabilir. Bu sebeple elektrik şaftları, mekanik
şaftlar, kaçış koridorları, yangın merdiveni alanlarıyla yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, yangın durdurucu
ürünler kullanılarak yangın zonları oluşturularak trene binen, gelen treni bekleyen ve gelen trenden ayrılarak
istasyonu terk eden yolcuların ve teknik personelin güvenliğini sağlamak için yangından korunma adına pasif
koruyucu önlemler alınır. Bu pasif koruyucu önlemler aşağıda belirtilen bölmeler, kaçış yollarının düzenlenmesi ve
malzemelerin yangına karşı dayanıklılıkların düzenlenmesi ile gerçekleştirilir.
i.

Bölmelere Ayırma
a) Duvarlar
b) Kapılar
c) Tavan Kaplamaları
d) Havalandırma Damperleri
e) Duman Bariyerleri

ii.

Kaçış Yollarının Düzenlenmesi

iii.

Malzeme Dayanıklıkları

Pasif yangın durduruculardan beklenen temel gereksinimler, yangın esnasında oluşan alev, duman ve zehirli gazları
bir alanda hapsederek, yayılmasını geciktirmek ve başka mahalleri etkilemelerini belirli bir süre engellemektir.

2.4.2.1 Bölmelere Ayırma ve Yangın Seperasyonu
Yangın zonlarının sayısı ve detayları yapı hizmet sınıfına, kat sayısına ve kat alanına göre değişiklik göstermektedir.
Yangına dayanıklı hale getirilmesi gereken en önemli bölümler; döşemeler ile yangın dayanımlı duvarların
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üzerlerindeki elektrik ve mekanik tesisat geçişleri, yüzeye açılan boşluklar, elektrik ve mekanik tesisat şaftları,
elektrik pano odaları, yangın kaçış merdivenleri ve holleri, asansörler, pompa ve kazan daireleri ile yanıcı ve patlayıcı
sıvıların bulunduğu hacimlerdir.
NFPA 130 gereği istasyon tasarımında ve inşasında yangından korunma amaçlı olarak kullanılan malzemeler
yanmayan özelliktedir. “NFPA 130” gereği İstasyonlarda oturma grupları yanmaz malzemelerden olmalı veya her bir
oturma yerinden en fazla 800 kW ısı açığa çıkmalıdır ve tek bir oturma biriminden ilk 10 dakika içinde en fazla 25
MJ enerji açığa çıkmalıdır.

Duvar

Kapı

Açıklık

Yangın Dolabı
Sistemi

Hidrant

Taşınabilir Yangın Söndürücü

Otomatik Sprinkler Sistemi

Oto. Gazlı Söndürme Sistemi

İtfaiye Su Alma
Ağzı

Duman Kontrol
Sistemi

Yangının binanın sınırlı bir kısmında hapsedilerek binanın kalan kısmına yayılmasını engellemek üzere, yangın riski
büyük olan mahallerin duvar, tavan, zemin ve tüm yapı açıklıklarının yangını durduracak nitelikte olması gerekir.
Tablo 4’de istasyonlarda genel olarak kompartıman seklinde düzenlenmesi gereken mahaller, sağlanması gereken
yangın dayanım değerleri belirtilmiştir. Bu tip mahallerde güvenli tarafta kalabilmek için standarttan genelde yüksek
olan değer alınmıştır.

1

Peron 1

-

-

-

ü

-

-

-

-

ü

ü

2

Peron 2

-

-

-

ü

-

-

-

-

ü

ü

3

Peron Bağlantı Koridoru

120

120

120

-

-

-

ü

4

Peron Bağlantı Tüneli

120

120

120

-

-

-

ü

5

Kontrollü Alan

-

-

-

ü

ü

-

ü

6

Kontrolsüz Alan

-

-

-

ü

ü

-

ü

7

Yolcu Holü

-

-

-

ü

ü

-

-

-

ü

8

ACİL ÇIKIŞ MERDİVENİ

120

120

120

-

-

-

-

-

ü

-

9

AKÜ ODASI

60

60

60

-

-

ü

-

-

-

-

10

BAY WC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

BAYAN WC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

BEBEK BAKIM ODASI

-

-

-

-

-

-

ü

-

-

-

13

DEPO

60

60

60

-

-

-

ü

-

-

-

14

DRENAJ POMPA ODASI

-

-

-

-

-

ü

-

-

-

-

15

PİS SU POMPA ODASI

-

-

-

-

-

ü

-

-

-

-

16

TEMİZLİK ODASI

-

-

-

-

-

-

ü

-

-

-

17

EKİPMAN BAKIM ODASI

-

-

-

-

-

-

ü

-

-

-

18

ELEKTRİK PANO ODASI

60

60

60

-

-

ü

-

-

-

-

19

ENGELLİ WC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

GSM SİSTEM ODASI

60

60

60

-

-

ü

-

-

-

-

21

HABERLEŞME ODASI

120

90

120

-

-

ü

-

ü

-

-

22

SİNYALİZASYON ODASI

120

90

120

-

-

-

-

ü

-

-

23

KATANER ŞALT ODASI

60

60

60

-

-

ü

-

-

-

-

24

KOMPRESÖR ODASI

60

60

60

-

-

-

ü

-

-

-

25

OG EKİPMAN ODASI

120

90

120

-

-

ü

-

-

-

-

120

90

120

-

-

ü

-

-

-

-

Yangın Dayanım Süresi (dk)
No

Mahal İsmi

26 PAKS PANO ODASI
Tablo-4 Yangın Bölmelerine Ayırma
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Duvar

Kapı

Açıklık

Yangın Dolabı
Sistemi

Hidrant

Taşınabilir
Yangın Söndürücü

Otomatik
Sprinkler
Sistemi

Oto. Gazlı
Söndürme
Sistemi

İtfaiye Su
Alma Ağzı

Duman Kontrol Sistemi
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-

-

-

ü

-

ü

-

-

-

-

28 TÜNEL HAV.FAN OD.

60

60

60

-

-

ü

-

-

-

-

29 UPS/C ODASI

60

60

60

-

-

ü

-

-

-

-

30 YANGIN POMPA ODASI

60

60

60

-

-

-

ü

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ü

-

-

-

120

120

120

ü

-

ü

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 YM PANO ODASI

60

60

60

-

-

ü

-

-

-

-

35 İST.HAV.FAN OD.

60

60

60

-

-

ü

-

-

-

-

36 İST.KONT.ODASI

-

-

-

-

-

ü

-

-

-

-

37 ŞAFTLAR

120

90

120

-

-

-

-

-

-

-

38 F/O Kablo

60

60

60

-

-

ü

-

-

-

-

39 Otopark

120

120

120

ü

-

ü

ü

-

ü

ü

40 PERSONEL KORİDORU

-

-

-

ü

-

ü

-

-

-

-

41 PERSONEL MERDİVENİ

-

-

-

-

-

ü

-

-

-

-

-

-

-

-

ü

ü

-

-

-

Yangın Dayanım Süresi (dk)
No

Mahal İsmi

27 TEKNİK ALAN KORİDORU

31 YEDEK ODA
32 YOLCU KORİDORU
33 YÜRÜYEN MERDİVENLER

42 PERSONEL DİNLENME ODASI
Tablo-4 Yangın Bölmelerine Ayırma (Devamı)

2.4.2.2 Yapı Malzeme Dayanıklıkları
Kapalı istasyonlarda, ilgili standartlarca belirtilen süreler içinde kaçış olanaklarının güvenli şekilde kullanılır
durumda kalmaları açısından, istasyon inşasında kullanılacak yapı malzemelerinin hiç yanmaz malzeme olması
gerekmektedir. Kapalı istasyonlarda iç duvar ve tavan kaplamalarının yanıcılık sınıfı A1, zemin döşemelerinin
yanıcılık sınıfı ise A1FL olacak şekilde dizayn edilmektedir. Yangın dayanımlı herhangi bir duvar ve döşeme üzerinde
bulunan açıklıklar, üzerinde bulundukları elemanla es yangın dayanımına sahip olacak şekilde yalıtılmaktadır.

3. Sonuç
Sonuç olarak İstanbul Metrolarında Tünel Havalandırma sisteminde, yangın pompaları tasarımında, sulu söndürme
sistemi hidrolik hesaplamalarında bu zamana kadar yapılan tasarımlardan farklı yaklaşımlar ele alınmıştır. Ayrıca
yangınla mücadele ve korunma yöntemlerine farklı mühendislik yaklaşımlarına değinilmiştir. Tünel havalandırma
sisteminin istasyonda 2 adet fan ile çözümlenmesi, istasyon genel alanlarda değişim-saat yerine NFPA 92B ve/
veya NFPA 204’e göre açığa çıkan duman kütlesine göre duman tahliye hesaplarının yapılması, her istasyonda
yangın pompası kullanarak sulu sitem çözümlenmesi yerine gerekli basınç ve debi değerleri sağlanarak sistem
çözümlenmesi açıklanmıştır.
Bu yeni yangından korunma ve mücadele sistemi yaklaşımları ile ilk yatırım ve işletme maliyetleri düşürülecektir.
Ayrıca ülkemiz kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

Kaynaklar
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1.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK/2009

2.

İstanbul Metroları Teknik Şartnameleri

3.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yangın Söndürme Sistemleri (MMO/2003/300/2)

4.

Yangın Söndürme Sistemleri Uygulama El Kitabı TUYAK (Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı)
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5.

UIC 779-9 Demiryollarında Emniyet

6.

EN 45545/1-7 Demiryolu Araçlarında Yangından Korunma

7.

DIN 5510 Demiryolu Araçlarında Önleyici Yangından Korunma

8.

BOStrab- (Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung) Alman Yönetmeliği

9.

EBA-Leitfaden für den Brandschutz in Personenver-kehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes

10. 2003 ASHRAE El Kitabı – Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Uygulamaları.
11. Subway Environmental Disign Handbook Volume I Principles and Applications kitabı
12. Schneider, Ingenieurmethoden im Brandschutz /2009
13. Brandschutz in Fahrzeugen und Tunneln des ÖPNV/2005
14. Yangın Söndürme Sistemleri ve Duman Kontrolü Atölye Çalışması (Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç) Kitabı
15. NFPA-130-2017 Sabit Kılavuz Yollu Transit ve Yolcu Raylı Sistemleri Standardı.
16. NFPA 101 Life Safety Code
17. NFPA-13 Standardı (Standard for the Instalation of Sprinkler System)
18. TS EN 12845-2007 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri – Otomatik Sprinkler Sistemleri-Tasarım, Montaj ve
Bakım Standardı.
19. NFPA-14 Standardı (Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems)
20. NFPA-20 Standardı (Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection)
21. NFPA-92B Standardı (Standard for Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Spaces)
22. NFPA 204 Standardı (Standard for Smoke and Heat Venting)
23. NCHRP SYNTHESIS 415 Design Fires in Road Tunnels
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YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ BORU TESİSATLARININ BASINÇLI
EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
ESER TEMİZ
ÖZET
Yangın söndürme sistemlerinde kullanılan boru tesisatları 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne göre
uygunluk değerlendirmesinden geçmesi gereken borulama sistemlerinden biridir. Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de
geçerli olan bu yönetmelik, yangın söndürme sistemleri boru tesisatlarındaki basınç kaynaklı tehlikelerin can ve mal
kaybını tehlikeye sokmaması amacı ile tesisatı kuran tarafa bazı sorumluluklar yüklemektedir.
Bu çalışmada 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında borulama sisteminin uygunluk
değerlendirmesinin nasıl yapılacağı ve tesisatı kuran tarafın malzeme cinsi, kaynaklı bağlantılar, testler, CE
markalama ve teknik dosya konularında uyması gereken yükümlülüklerin neler olduğu tariflenmiştir.
Anahtar kelimeler: Boru tesisatı, CE, basınç, basınçlı ekipmanlar yönetmeliği, kaynaklı bağlantı.

CONFORMITY ASSESSMENT OF PIPING IN FIRE EXTINGUISHING
SYSTEMS ACC. TO THE PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE
ABSTRACT
Piping in fire extinguishing systems should be assessed acc. to the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive.
The directive in force both in the European Union and Turkey puts some responsibilities to the manufacturer of the
piping to be able to protect life safety and property from pressure related hazards.
In this study, conformity assessment of piping in fire extinguishing systems is defined in accordance with 2014/68/
EU Pressure Equipment Directive and the responsibilities of manufacturers of piping are described regarding
material type, welded joints, tests, CE marking and technical documentation.
Keywords: Piping, CE, pressure, pressure equipment directive, welded joints.

1. GİRİŞ
Yangın söndürme sistemlerinde sistem performansının yanı sıra basınç gören borulama sisteminin güvenliğinin
garanti altına alınması ve ilgili mevzuat gereklerinin yerine getirilmesi göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konudur.
Yangın söndürme sistemi borulamasında basınç olması nedeni ile basınç kaynaklı risklerin değerlendirilmesi ve
uygun önlemlerin alınması gerekmektedir.
Basınç kaynaklı risklerin değerlendirilmesi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve tarafların sorumlulukları
Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de geçerli olan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği(PED, Pressure Equipment Directive) ile
tariflenmiştir. Bu yönetmelik sistemin performansını değil, sistemin emniyetli olmasını garanti altına alan kuralları
içermektedir. Boru tesisatlarının montajında kullanılan komponentlerin her birinin ayrı ayrı sertifikalarının olması
yönetmelik hükümlerinin yerine getirildiği ve sistemin güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. Komponentlerin
entegrasyonu, borulamadaki kaynak işlemleri de dahil olmak üzere borulama sistemi bir bütün halinde
değerlendirilmelidir.
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği1 ve bu yönetmeliğin ilgili kılavuzlarında2 yangın söndürme sistemleri borulamasının
PED kapsamına girdiği açık bir şekilde belirtilmektedir, ucu açık borulama tesisatları kapsam dışında tutulmamakla
birlikte özellikle yüksek basınçlı otomatik gazlı söndürme sistemleri borulamasında PED hükümlerinin
uygulanması sıkça karşılaşılabilecek bir uygulamadır. PED yönetmeliği borulama sistemleri de dahil olmak üzere
basınçlı ekipmanları risk seviyesine göre kategorilere ayırmaktadır ve her bir kategori için uygunluk değerlendirme
modülleri(prosedürleri) takip edilmelidir.
Bu çalışmada, yangın söndürme sistemleri alanında çalışmakta olan profesyonellerin borulama sistemlerine
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bakışında basınçlı ekipmanlar yönetmeliği’ne dair farkındalığın oluşturulması ve bu yönetmeliğin hükümlerinin nasıl
yorumlanacağı, yangın söndürme sistemleri boru tesisatlarına nasıl uyarlanacağı açıklanmıştır.

2. KATEGORİ SEÇİMİ
Borulama sisteminin risk seviyesi bir başka değişle kategorisi, PED’e göre aşağıdaki şekilde tayin edilmektedir.
HAYIR

MAX. IZIN VERILEN
BASINC > 0,5 BAR

PED
UYGULANMAZ

EVET

PED UYG ULANIR

AKISKAN
TESPITI

SIVI

GAZ
AKISKAN
GRUBU SEC

GRUP 1

TABLO 6

AKISKAN
GRUBU SEC

GRUP 1

GRUP 2

TABLO 7

TABLO 8

GRUP 2
TABLO 9

MAX IZIN VERILEN BASI NC [BAR] X DN

KATEGORIYI TAYIN ET

MO DUL
SECIMI

PED’e göre akışkanlar Grup 1 ve Grup 2 olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Grup 1 akışkan genel olarak yanıcı,
parlayıcı, zehirleyici, oksitleyici, organik peroksit vb. tehlikeli akışkanları içermektedir. Grup 2 akışkan ise Grup 1
haricinde kalan diğer akışkanları kapsamaktadır. Yangın söndürme sistemi borulaması içinden geçen söndürücü
akışkan Grup 2 olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla yangın söndürme sistemleri boru tesisatlarının kategori tayini
için PED’e göre iki tablo üzerinden değerlendirme yapılması gerekmektedir: Tablo 7 ve Tablo 9.
Sulu söndürme sistemleri boru tesisatı için Tablo-9, otomatik gazlı söndürme sistemleri boru tesisatları için Tablo-7
geçerli olacaktır.
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PED Tablo 7

PED Tablo 9

Borulamada göz önüne alınacak olan boru çapı DN olarak tesisatın en büyük çaplı boru ölçüsüdür. Basınç değeri ise
bar olarak borulamadaki en yüksek tasarım basıncıdır.
Sulu sistemlerde borulama, kategori I ve kategori II olmak üzere iki kategori olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomatik
gazlı söndürme sistemlerinde ise kategori I, II, III olmak üzere üç farklı risk seviyesi görülmektedir. Kategori I en
düşük risk seviyesini ifade ederken kategori III en yüksek risk seviyesini işaret etmektedir.
Tablolarda ‘SEP’ olarak görünen alana denk düşülmesi durumunda PED yönetmeliğinin bir çok hükmü uygulanmaz,
boru tesisatı için CE uygunluk değerlendirmesine gerek kalmaz, malzeme seçiminde, kaynaklı bağlantılarda ve
tesisatın muayenesinde genel mühendislik prensiplerine uyum sağlanması yeterli kabul edilmektedir.
Kategori I’e denk düşülmesi durumunda; PED hükümleri uygulanır, borulama sisteminin uygunluk değerlendirmesi
tamamen montajdan sorumlu firma tarafından gerçekleştirilir ve bu süreçte onaylanmış kuruluş görev almaz. Boru
tesisatı için CE uygunluk değerlendirmesi montajdan sorumlu firma tarafından gerçekleştirilir.
Kategori II veya III’e denk düşülmesi durumunda; PED hükümleri uygulanır, borulama sisteminin uygunluk
değerlendirmesi sürecinde onaylanmış kuruluş görev almak zorundadır ve boru tesisatı için CE uygunluk
değerlendirmesi onaylanmış kuruluş tarafından yapılmalıdır. Kaynaklı birleşimlere ait kaynak yöntem onayları
onaylanmış kuruluş tarafından verilmelidir, kaynakçı belgeleri onaylanmış kuruluş tarafından onaylı olmalıdır ve
kategori III olması durumunda bunlara ek olarak kaynaklı imalat kontrolleri için görev alacak olan NDT personeli
sertifikası onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Onaylanmış kuruluşlar, basınçlı ekipmanlar yönetmeliği alanında ülkelerin ilgili otoriteleri tarafından atanmış olan
ve AB komisyonuna ait Nando3 bilgi sayfasında ismi geçen uygunluk değerlendirme kuruluşlarıdır. Türkiye’de ilgili
otorite Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır.

3. MODÜL SEÇİMİ
Kategori tayini yapıldıktan sonra uygunluk değerlendirme prosedürü olarak modül seçimi gerçekleştirilmelidir. Her
bir kategori için seçilebilecek modüller aşağıda belirtilmiştir;
Kategori-I

: Modül-A

Kategori-II

: Modül-A2

		

Modül-D1

		

Modül-E1

Kategori-III
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Modül-B(Tasarım Tip) + Modül-F
		

Modül-B(Üretim Tip) + Modül-C2
Modül-B(Üretim Tip) + Modül-E
Modül-H

Uygunluk değerlendirme prosedürü olarak ilgili modüller kapsamında montajdan sorumlu firmanın ve onaylanmış
kuruluşların görevleri tanımlanmaktadır, hangi aşamalarda onaylanmış kuruluşun ne tip kontroller yapacağı seçilen
modüllerde tariflenmektedir. Bir kategori içerisinden hangi modülün seçileceği konusunda montajı yapacak olan
firma serbesttir. Kategori II’ye denk düşülmesi durumunda bir üst kategori olan kategori III’ten de modül seçimi
yapılabilmektedir.

4. HARMONİZE STANDART
Borulama sistemi tasarım ve imalat sürecinde PED’in Ek-I’inde belirtilen asgari temel emniyet gereklerine uyulması
zorunludur. Eğer harmonize standart kullanılır ise temel emniyet gereklerinin karşılandığı kabul edilir.
Harmonize standart Avrupa standardıdır(EN) ve CE, CENELEC, ETSI tarafından çıkarılan ve AB resmi gazetesinde
yayımlanan standartları ifade eder. PED alanında ilgili harmonize standartlar aynı zamanda Nando bilgi sisteminden
de görülebilir. Borulamada EN standardı haricine bir standart kullanılması durumunda (örneğin ASME B31.1) PED’in
temel emniyet gereklerinin karşılandığı garanti altına alınmalıdır ve dökümante edilmelidir.
Yangın söndürme sistemlerine ait borulama tesisatlarında kullanılabilecek harmonize standart EN 13480’dir.
Dolayısıyla kategori I, II, III olması durumunda bu standarda uyum sağlanmalı ya da PED’in temel emniyet gerekleri
yerine getirilmelidir. TS EN 13480-2 standardında kullanılabilecek boru malzemeleri, TS EN 13480-3 standardında
boru et kalınlığı hesabı, TS EN 13480-4 standardında imalat ve montaj, borulamadaki kaynakların muayeneleri ise
TS EN 13480-5 standardına göre gerçekleştirilebilir.

5. KAYNAKLI İMALAT
Kaynaklı borulama bağlantılarının güvenli hale getirilmesi ve mevzuat hükümlerine uyum sağlanabilmesi için
malzeme, personel, kaynak yöntemi ve kaynak muayenesi aşamalarının ilgili standartlara uygun bir şekilde
belgelendirilmesi gerekmektedir.
Kaynaklı bir bağlantı için ön görülen gaz altı kaynağı, örtülü elektrot kaynağı, amper, volt, paso sayısı, kaynak dolgu
malzemesi vb. parametreleri içeren metodun TS EN ISO 15609-1 standardına göre standart bir şartname(iş emri)
haline getirilmeli ve bu iş emrine göre kaynak personeli bağlantıyı gerçekleştirmelidir. Ön görülen iş emrinin uygun
bir metot olduğu ise TS EN ISO 15614-1 standardına göre doğrulanması ile sağlanabilmektedir.
Kaynak işlemini gerçekleştirecek personel ise TS EN ISO 9606-1 standardına göre vasıflı olmalıdır.
Kaynaklı bağlantıların muayenesi için TS EN 13480-5 standardı kullanılabilir. Bu standart malzeme cinsi ve borulama
tesisatının risk seviyesine(kategorisine) göre yapılacak olan muayene türlerini ve miktarlarını belirtmektedir.
Yangın söndürme sistemi boru tesisatlarında en çok kullanılan boru malzeme cinsine göre TS EN 13480-5
standardının ön gördüğü muayene metotları ve oranları için aşağıdaki tablo kullanılabilir.

Tüm
kaynaklar

CEN ISO/
TR 15608’e
göre

1.1
1.2
8.1

Kategori

Malzeme
grubu

Görsel
kontrol
%

Çevresel kaynaklar
Yüzey çatlak
kontrolü

Hacimsel
kontrol

MT/PT

RT/UT

%

I
II
III

100

0
(5)g

%
5
(10)g
10

Branşman kaynağı

Yüzey çatlak kontrolü
Boru çapı

Boru et
kalınlığı

Tümü
10

Soket kaynağı
Yüzey çatlak
kontrolü

Hacimsel kontrol

MT/PT
%

Boru
çapı

0
(5)g
>DN 100

Boru et
kalınlığı

Tümü
> 15

RT/UT
%

0

Boru et
kalınlığı
mm

Tümü
10

MT/PT
%

0

10
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g : Boru tesisatında hidrostatik basınç testi yerine pnömatik test(max. basıncın 1.1 katı ile) uygulanır ise
MT: Manyetik partikül testi
PT : Penetrant sıvı testi
RT : Radyografik test
Kaynak dikişlerinin kontrolleri TS EN ISO 5817 standardı kalite kabul seviyesi C’ye göre yapılmalıdır.
Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre kullanılacak olan boru malzemesi ve fitingler EN 10204 standardına göre
3.1 sertifikalı olmalıdır. Eğer harmonize standartta belirtilen malzeme kullanılmaz ise(örneğin ASTM A 106 gibi) bu
durumda malzemenin kopmadaki uzama(min. %14) ve kırılma enerjisi(20⁰C sıcaklıkta min. 27 Joule) değerlerinin
PED’e uygun olduğu testlerle ıspatlanmalıdır.

TEKNİK DOSYA
Borulama tesisatını kuran taraf, yapılan iş ile ilgili 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne göre teknik dosya
hazırlayarak kendi arşivinde 10 sene süresince saklaması gerekmektedir, ayrıca istenildiği taktirde ilgili taraflara
sunmak zorundadır. Teknik dosya içerisinde olması gereken dökümanlar;
-Tesisatın yönetmeliğe uygun olduğuna dair yazılı bir deklerasyon metni
-Kategori II ve III için onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen sertifika
-Komponentlerin sertifikaları
-Kaynaklı imalata yönelik kaynakçı belgeleri, kaynak yöntem onayları
-Yapılan tahribatsız muayene(NDT) raporları
-İşletme ve bakım talimatları
-Tesisatın detaylı teknik resmi
-Kullanılan standartların listesi
-Basınç testi raporu
-Harmonize standart kullanılmadı ise PED’in temel emniyet gereklerinin nasıl karşılandığına dair kanıt dökümanı
-Risk analizi

SONUÇ
Bu çalışmada yangın söndürme sistemleri boru tesisatlarında basınç kaynaklı risklerinin azaltılması ve sistemin
emniyetli hale getirilmesinin garanti altına alınmasına yönelik malzeme, kalıcı boru bağlantıları, muayene
aşamalarının ilgili harmonize standartlara uyularak gerçekleştirilmesi ve kayıtların mevzuata uygun bir şekilde
tutularak en az 10 yıl süresince saklanması, uygunluk değerlendirme sürecinde kategori II ve III borulama sistemleri
için onaylanmış kuruluşun değerlendirmesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi başlıca hususlar ifade edilmiş ve
ilgili standartlar hakkında bilgiler verilmiştir.
Uygulamacılar tarafından yerinde yapılacak her sistem kurulumu öncesinde Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Tablo
7 ve Tablo 9 kullanılarak yönetmelik kapsamına girilip girilmediği, yönetmelik kapsamına giriliyor ise ilgili kategori
ve modül isteklerinin dikkate alınarak montaj ve imalat sürecinin yürütülmesinin sağlanması gerekiyor, sistemin
güvenli hale getirilmesi ve mevzuata uyum aynı zamanda bina sahiplerini de bağlamaktadır.
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ÖZGEÇMİŞ

Eser TEMİZ
2000 yılında İTÜ Makina Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek basınçlı doğalgaz boru
hatları ve LPG tesisatlarının projelendirilmesi konularında kısa bir süre çalıştı. Ardından uluslararası bir firmada
sızdırmazlık elemanları ve kompansatörler üzerine proje ve satış bölümlerinde yaklaşık 6 sene görev yaptı.
Meslek hayatının yaklaşık son 10 yılında Türk Loydu bünyesinde yangından korunma sistemlerinin ve basınçlı
ekipmanların uygunluk değerlendirmeleri başta olmak üzere endüstriyel ürün ve sistemlerin belgelendirmesi
alanında çalıştı. 2017 yılı Temmuz ayından itibaren serbest çalışmaktadır. Yangın söndürme sistemleri ve basınçlı
ekipmanlar alanında TÜRKAK’ta teknik uzman olarak görev almaktadır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.
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YANGIN GÜVENLİĞİ KIRILGANLIKLARININ TESPİTİ

NILÜFER KIZILKAYA ÖKSÜZ
ALI MURAT TANYER
MEHMET KORAY PEKERİÇLİ
ÖZET
Yapı sistemlerinin karmaşıklığının, yapı performans girdilerinin ve kullanıcı aktivitelerinde çeşitliliğinin artması,
beraberinde birbirleriyle ortak çalışması gereken çoklu değişkenler ortaya çıkarmaktadır. Yapının ve kullanıcıların
güvenliğini az risk içermesine rağmen en çok tehdit eden ve felaketle sonuçlanan yangın performans parametreleri
ile diğer yapı tasarım girdilerinin birlikte çalışabilmesi gerekmektedir. Hem sayısal hem sözel veriler içeren çok girdili
yangın güvenliği sisteminde, tüm parametrelerin aynı anda tam performansla uygulanmasının mümkün olmadığı,
bazı performans değerlerinde tam değerden sapmalar görüldüğü durumlarda yapının maruz kaldığı risk seviyesinin
belirlenmesinde, kırılganlık analizinin tasarımın ilk aşamasından itibaren yapılması önemlidir. Bu durum, yapının zayıf
performans parametrelerinin belirlenmesi için, karar vericinin sezgi, muhakeme ve deneyimlerini kullanarak hızlı yanıt
verebilen değerlendirme yöntemlerini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada önerilen yangın kırılganlık analizi modeli ile
yapı elemanlarının yangın güvenliği açısından performans değerlendirmesinin yapılması, zafiyetlerinin tasarımın
ilk aşamasından itibaren belirlenmesi ve oluşabilecek uygunsuzlukların önleminin alınmasını hedeflemektedir.
Kırılganlık analizi modelinde, literatürde örnekleri görülen farklı değerlendirme modelleri ile yangın güvenliği ve
mimari tasarım için ortak olan en kritik parametreleri belirlenerek, her parametre için uzman değerlendirilmesine
olanak sağlayan değerlendirme tabloları oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yangın Güvenliği, Kırılganlık Analizi, Kaçış Yolu

IDENTIFICATION OF FIRE SAFETY VULNERABILITIES
ABSTRACT
The increase in complexity of building systems, diversity in building performance inputs and occupant activities
bring out interoperability of building multi variables. Fire performance parameters, although being at low risk,
include most life and property threatening factors including catastrophe events that should be compatible with
other building design parameters. Multi-attribute fire safety systems that have both numerical and linguistic inputs,
situations when all the parameters cannot provide full satisfaction can be frequently observed, in such cases in
order to designate the risk level that the building exposed to, performing vulnerability analysis from the preliminary
design stages becomes significant. Therefore, there is a need of quick-response evaluation methods based on the
decision-maker’s intuition, judgement, and experience. In this study, fire vulnerability analysis model is proposed
to evaluate fire safety performance of building components, to detect weakness from the preliminary design level,
and to get protection measures. In the vulnerability assessment model, by reviewing different evaluation models
from the literature, most critical parameters that are common parameters of fire safety and architectural design are
identified and expert evaluation tables for each parameter are proposed.
Keywords: Fire Safety, Vulnerability Assessment, Egress System

1. GİRİŞ
Yangın riski medeniyetin başladığından beri insanları ve yapıları tehdit etmekte, yapının yangına maruz kalma riski
düşük olmasına rağmen yangınların tekrarlanma sıklığı, yangını önemli tehlike unsurlarından biri yapmaktadır.
Yapılı çevrenin artışıyla artan yangın riski ve tekrarlanan yangın olayları, can güvenliği ve yapı elemanlarının
korunması amaçlı yönetmeliklerin ve yönetmeliklere dayanan değerlendirme sistemlerinin gelişimini sağlamıştır.
Bu değerlendirme sistemleri, yangını ve etkilerini kontrol etmeyi ve yapının yangın güvenlik seviyesini kabul edilebilir
risk seviyesinde tutmayı amaçlar.
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Mimari tasarım sürecinde alınan kararlar, finansal, fonksiyonel ve estetik kavramları da dikkate alarak, yönetmeliklerin
sınırları çerçevesinde, tasarım kriterleri arasında belirlenen önceliklere şekillenir [1]. Son yüzyılda oluşan ve kabul
edilebilir güvenlik seviyesinin sınırlarını belirleyen en önemli unsurlar olarak yer alan yönetmelikler, bazı mimarlar
tarafından aşırı kısıtlamalar getiren bir değerlendirme yöntemi olarak algılanabilmekte ve konu ile ilgili araştırmalara
tereddütlü yaklaşmaktadırlar [2]. Bu yaklaşım, dayanakları eskilere dayanan ve geçerliği kalmamış olan kuralların
deterministik yaklaşımlarının süregelmesi ve halen belirleyici olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun
yanında, yangın güvenliği sistem parametreleri, bütüncül yapı tasarımın ek parametreleri olarak görülmekte ve yapı
tasarım sürecinde öncelikli olarak değerlendirilmemektedir. Ancak, tasarım sürecinde karar verilen malzeme seçimi,
kompartımantasyon, kullanıcı yoğunluğu, yön bulma tasarımının dâhil olduğu mimari tasarım kriterleri, yangın
güvenliği parametrelerinin ortak noktalarını oluşturmaktadır. Mimari tasarım ve yangın güvenliği ortak parametreleri,
yapı sistemindeki sistemlerinin, yapı ve yangın performans girdilerinin ve kullanıcı çeşitliliğinin artması ile ölçülebilen
ya da ölçülemeyen, bulanık ve çoklu değişkenleri ortaya çıkarmakta, bu değişkenlerin değerlendirilmesi mevcut
deterministik yöntemlerle yapılamamaktadır [3]. Çoklu değişkenli yangın güvenliği tasarımı parametreleri, yapının
zayıf performans kriterlerinin belirlenmesi için, karar vericinin sezgi ve muhakeme deneyimlerini kullanarak hızlı
yanıt verebilen değerlendirme yöntemlerini gerekli kılmaktadır.
Bu çalışmada mimari tasarım ve yangın güvenliği ortak parametrelerinin kural tabanlı sayısal ve dilsel değişkenleri
ortak kullanarak kırılganlık analizi yöntemi olarak bulanık mantık modeli önerilmektedir. Bulanık mantık yönteminde
klasik mantığın iki yönünün aksine, değerlendirilen her şeyin bir derecesi olduğu düşüncesine dayanmaktadır [4].
Bilgi temsilini üyelik fonksiyonları üzerinden yapan bulanık mantık yöntemi, insan düşüncesinin değerlendirmesi,
iletişimi ve soyutlanması açısından önemli bir role sahiptir. Önerilen yöntemle tespit edilen yapının zayıf noktaları,
yapının ilk tasarım aşamasından itibaren yangın güvenliği önlemlerinin yapı sistemine entegre olmasını ve bütüncül
performans değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.

2. YANGIN GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ
Mutlak bir yangın güvenliği mümkün olmadığından, yangın güvenliği tasarımının “yeterli güvenlik” seviyesinde
olması hedeflenir. “Ne kadar güvenli, yeterince güvenlidir?” sorusunun kararı ise “risk değerlendirilmesiyle” alınabilir
[5]. Yangın riskini belirlemek için kalitatif, yarı-kantitatif ve kantitatif yöntemler bireysel ya da birlikte kullanılabilir.
Nokta dizini yöntemi veya sayısal derecelendirme sistemleri yarı-kalitatif metoda örnek verilebilir [6]. Dizin sistemleri,
yangın bilimi ve güvenliği arasında bağlantı oluşturarak, detaylı analizlerle incelenmesi pahalı ve zaman alıcı olan
faktörlerin pozitif ve negatif yönlerinin çok yönlü ve uzman bilgisine dayalı olarak değerlendirilmesine olanak tanır.

2.1. Dizin Değerlendirme Sistemleri
Dizin sistemlerin en çok kullanılan örneği Yangın Güvenliği Değerlendirme Sistemi (FSES), Gretener metodu ve
Edinburgh metodudur [7]. FSES sistemi NFPA-101 (National Fire Protection Association, Can Güvenliği Yönetmeliği)
temel alan ve 1970’lerde geliştirilen yangın güvenliği değerlendirme tekniğidir [5]. Hiyerarşik bir metot kullanan
bu sistemde, değişkenlere nicelikleri ve fiziksel özelliklerine göre değerler tanımlanır. Bu tanımlama değerler,
istatistiksel ya da ekonomik verilerden bağımsız olarak “Ne kadar güvenli, yeterince güvenlidir?” sorusuna karşılık
gelen mutabakatla belirlenir [8]. FSES yönteminin ilk olarak hastane projeleri için uygulanan örneğinde, yangından
koruma, yangın söndürme, insan hareketi ve genel güvenlik parametre değerlerine üç ayrı aşamada uzman görüşleri
alınarak karar verilmiştir [9].
Dizin değerlendirme sistemlerinin diğer örneği olan Gretener Metodu, geçmiş yangınların raporlarına dayanan
istatistiksel metotların etkin olmadığını görüşüne dayanarak, deneyimsel çalışmaların sorucunda ortaya çıkan
değer atama yöntemiyle risk sıralaması yapmaktadır. Gretener metodunda kullanılan parametreler, tutuşma, yangın
yayılımı ve yangından korunma değerleridir. Hiyerarşik noktasal dizin yaklaşımına dayanan bir diğer model olan
Edinburgh modeli İngiltere’de hastanelerin yangın güvenliğinin değerlendirilmesi için oluşturulmuş, daha sonraki
uygulamalarında konutların değerlendirilmesi için geliştirilmiştir [7]. Edinburgh modeli yangın güvenliği hedefleri
ve parametrelerini ortaya çıkarmayı öneren matris sistemini temel alarak, karşılaştırmalı matrislerle hedeflerin
genel politikayla, stratejilerin hedeflerle ilişkilerini inceler ve görece önemlerini belirler. Sonuç olarak yapının her
parametresine verilen dereceler toplamı yangın güvenliği seviyesini belirler [5]. Dizin sistemleri, yapının bütüncül
sistemine etki eden çok-yönlü değişkenleri tek bir değerle ifade ederek değerlendiren deneysel sistemlerdir.
Dizin sistemlerinin eleştirisi senaryo değil, tehlike odaklı olmaları ve grup ortak kararı dışında sübjektif yaklaşım
kullanmalarıdır [10].
Bilginin dijital ortama transferi sürecinin başlamasıyla, değerlendirme sistemlerinin yönetmelik girdilerini otomatik
yönetmelik uygunluk kontrol sistemlerine dönüştürmesi önerileri literatürde yerini almıştır. 1987’de Yeni Zelanda’da
yapılan yangın güvenliği kod kontrol sistemi, 1988’de Amerika’da mimari planların yönetmelik uygunluğunu kontrol
amaçlı tasarlanan kural tabanlı kontrol sistemi (Life Safety Code Advisor) yangın yönetmelikleri ile ilgili kural
denetim sistemleridir [11]. Delisi & Delis, (1995) 3 boyutlu yapı modelini kullanarak tahliye sistemini ve yangından
koruma sistemlerini çeşitli yönetmelik gerekliliklerine göre uygunluğunu inceleyen sistem önermişlerdir [12]. Yerel
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yönetmelik tabanlı çalışmalara örnek olarak tahliye sistemleri için bilgisayar programı tabanlı otomatik kod kontrol
sistemi çalışması verilebilir [13]. Bilgisayar tabanlı kontrol sistemleri, standart kontrol listelerine göre avantajlı
sistemler olmasına rağmen, performansa dayalı uzman değerlendirme çeşitliliğini yansıtmamakta, bir kuralı
değerlendirirken deterministik yönteme dayalı bir sistem kullanmaktadır.

2.2 Bulanık Mantık Değerlendirme Yöntemi
Deterministik yöntemler belirsiz durumlarda doğru modelleme imkânı veremeyebilirler [14]. Yangın değerlendirme
sistemleri, deneyimli araştırmacılar tarafından yapıldığında dahi sübjektif ve belirsiz yöntemler olarak değerlendirilmektedir
[15]. Bu durum insan akıl yürütme sistemi genellikle yaklaşık aralıkta sonuç vermesinden kaynaklanmaktadır [16]. Yapılan
çalışmalarda sübjektif karar verme yapması istenen kişilere, sayısal değerlere sabit kalmadan sözel değerlendirmeler
yapmaları istendiğinde, sayısal değerlere göre daha doğru ortaya çıktığı gözlemlenmiştir [17].
Uzman görüşlerinin dilsel değişkenler ve üyelik fonksiyonları yardımıyla tanımlanması temeline dayanan Bulanık
mantık (fuzzy logic) yöntemi ölçülemeyen, tamamlanmamış ve belirlenemeyen bilginin karar verme sürecine
entegre olmasına, saklı kalmış bilgi yapısının işlenebilir algoritmalara tanımlanmasına olanak vermektedir. İlk olarak
Zadeh (1965) tarafından bulunan bulanık kümeler teorisi, belirsiz modellenmesi için kullanılmıştır. Bulanık kümeler
teorisi ve bulanık mantık karar verici tarafların düşüncelerindeki belirsizliğin ifadesinde üç şekilde kullanılmaktadır;
(1) Sayısal veri aralığı, (2)Dilsel değişkenler, ve (3) Argümanlar. Sayısal veri aralığı için belirlenen girdiler doğrudan
belirlenebilirken, sözel değişkenler için karşılık gelen üyelik fonksiyonları belirlenmesi gereklidir. Argümanlar ise
bulanık mantık operasyonları ve eğer-ise kurallarından oluşan bulanık çıkarım sistemleri ile tanımlanır [18].

		

Şekil 1. Bulanık Uzman Sistem Şeması [19]

Değerlendirme için kullanılacak sözel değişkenler her bir alt parametre için oluşturulacak üyelik fonksiyon grafikleri
ile tanımlanmaktadır. Bu süreç bulanık uzman sistem sürecinde bulandırma evresi olarak tanımlanmaktadır.
Literatürde ve yönetmeliklerle belirlenen değerlerin sözel değişkenlere aktarılması ile elde edilen üyelik fonksiyonları,
yeterli değerlendirme verilerinin bulunmadığı durumlarda uzman görüşlerine başvurularak belirlenmektedir. Bulanık
uzman sistem yaklaşımında bulanık girdilerin çıkarım süreci her bir varsayım için doğru değerlerin hesaplanmasıyla,
durulama evresi ise bulanık çıkış sürecinin kesin sayılara dönüştürülmesiyle yapılan işlemdir (Şekil 1).
Toplanan bilginin belirsiz doğasından dolayı bulanık mantık teorisinin yangın güvenliği çalışmalarında kullanılabileceği
ilk olarak Watts (1995) tarafından önerilmiştir [20]. Bulanık mantık modelini yangın güvenliği değerlendirmesinde
kullanan güncel çalışmalara; yüksek yapıların yangın değerlendirmesi için bulanık mantık model önerişi [21],
oksijen hacmini ve yanma hızı üyelik fonksiyonlarını tanımlayarak yangın yayılım süresini hesaplamayı öngören
bir bulanık mantık modeli [22], pişirme yangın söndürme sisteminin bulanık mantıkla değerlendirme modeli [23]
örnek verilebilir. Ek olarak, bulanık mantık ve olay ağacı analizini birleştiren belirlenen yangın senaryolarının oluşma
olasılığına ve can güvenliği riskine karar verme modeli bulunmaktadır [24].
Literatürde yangın güvenliği değerlendirilmesinde bulanık mantık yönetimi öneri olarak sunulmakta ve çeşitli
parametrelere uygulanmakla birlikte, yangın güvenliğinin mimari tasarım sürecine etki eden parametreleri ve tahliye
sistemi elemanlarına uzman değerlendirmesi alınarak yapılmış bulanık mantık uygulaması bulunmamaktadır.
Yangın güvenliğini bütüncül yapı performans sisteminin bir parçası olarak tanımlayarak, mimari tasarımın ilk
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aşamalarından itibaren yangın güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlayan bir değerlendirme sistemine ihtiyaç
duyulduğu görülmektedir. Bu çalışmada mimari tasarım ve yangın güvenliği ortak parametrelerinin kural tabanlı
sayısal ve dilsel değişkenleri ortak kullanarak kırılganlık analizi yöntemi olarak bulanık mantık modeli önerilmektedir.

3. SONUÇ
Yangın güvenliği sistem parametreleri, bütüncül yapı tasarımın ek parametreleri olarak görülmekte ve yapı tasarım
sürecinde öncelikli olarak değerlendirilmemektedir. Ancak, tasarım sürecinde karar verilen malzeme seçimi, yapı
kompartımantasyonu, kullanıcı yoğunluğu, yapı içerisinde yön bulma tasarımının dâhil olduğu mimari tasarım
kriterleri, yangın güvenliği parametrelerinin ortak noktalarını oluşturmaktadır. Mevcut dizin değerlendirme sistemleri
ve bulanık mantık değerlendirme sistemleri literatür araştırması sonucunda, yangın güvenliğini bütüncül yapı
performans sisteminin bir parçası olarak tanımlayıp, yapı tasarımının ilk aşamalarından itibaren yangın güvenliği
önlemlerinin alınmasını sağlayan bir değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Bu çalışmada
mimari tasarım ve yangın güvenliği ortak parametrelerinin kural tabanlı sayısal ve dilsel değişkenleri kullanarak
değerlendirilmesi için bulanık mantık kırılganlık modeli önerilmektedir. Çalışmanın devamında kural tabanlı
modelin otonom kural tanımlayıcılarla sinir ağları modeli üzerinden geliştirilmesi ve yeni parametrelerin eklenmesi
hedeflenmektedir.
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YANGIN ALARM SİSTEMLERİNDE UYARI CİHAZLARI TASARIMINA İLİŞKİN
STANDARTLAR
AKIN ALTIN
Özet
Yangın algılama sistemlerinde algılama yapıldıktan sonra uyarı cihazlarının doğru bir şekilde devreye girmesi
ve yapıdaki insanların tahliyesini başlatması oldukça önemlidir. Bu uyarı cihazlarının projelendirilmesi yapılırken
mevcut standart ve yönetmelikler baz alınmalıdır.
Bu bildiride bu uyarı cihazları ele alınacak ve cihazlara ilişkin standartlar ve yönetmelikler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Uyarı Cihazları, EN54-23, Acil Anons, Siren, Flaşör

STANDARDS FOR DESIGNING WARNING DEVICES IN FIRE ALARM
SYSTEMS
ABSTRACT
After detection in fire detection systems, it is very important that warning devices becoming active correctly and
initiate the evacuation of people in the building. When designing these warning devices, the existing standards and
regulations must be taken into consideration.
This notification will address these warning devices and will review standards and regulations for devices.
Keywords: Warning Devices, EN54-23, Emergency Announcement, Sounder, Beacon

1. GİRİŞ
Yangın anında uyarı cihazlarının devreye girerek tüm insanların yangından haberdar edilmesi ve güvenli bir şekilde
tahliyesi amaçlanmaktadır. Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Madde 81’de
Sesli ve Işıklı Uyarı Cihazları başlığı altında bu uyarı cihazlarının kullanımının zorunluğu olduğu yerler ve bu uyarılarda
aranan nitelikler açık bir şekilde ifade edilmektedir. Yönetmeliğe göre işitme engelli kişilerin bulunma ihtimali
olmayan alanlarda ışıklı uyarı cihazı kullanılması mecbur kılınmaz iken, sağlık hizmeti amaçlı binalarda öngörüldüğü
takdirde sadece ışıklı uyarı cihazı kullanımına izin verilmiştir. Burada ışıklı uyarı cihazları için yakın zamanda yürürlüğe
giren EN54-23 normu görsel uyarı cihazlarında bazı performans ve tasarım kriterleri oluşturmuştur. Üreticiler EN5423’e uygun olarak üretmiş olduğu görsel uyarı cihazlarında cihazın montaj yerini, montaj yüksekliğini ve kapsama
yapacağı alanı açık bir şekilde belirtmek durumundadır.
Duvar Tipi: W-x-y
EN54-23 standartına uygun üretilmiş duvar montaj tipi bir flaşörde W-x-y
şeklinde bir ibare bulunmalıdır ve x montaj yüksekliğini, y ise ilgili
yükseklikte montaj yapıldığı zaman oluşan kübik şeklin döşemede
taradığı karenin boyutudur.
Örnek olarak W-2,4-12 ürünü 2,4 m yükseklikte montajı yapıldığı zaman
12m uzaklıkta ölçülen değer 0,4 lux ’dur.
EN 54-23 tarafından izin verilen minimum montaj yüksekliği 2,4m’dir.
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Tavan Tipi: C-x-y
Tavan tipi flaşörlerde (C), x montaj yüksekliği olup y çevrelenen silindirik
hacmin taban çapıdır.
C-3-15 olarak tanılanmış bir görsel uyarı cihazı 3 m yükseklikte montaj
yapıldığında 15 m çapında bir alanı kapsayacaktır. Tavan tipi ışıklı uyarı
cihazının kare tabanlı bir alanda yaptığı kapsama boyutu y(çap)/ 1,414
olarak formüle edilebilir.

Açık Alan Tipi Flaşör
Açık alan tipi cihazlar için standartlarda montaj yüksekliğine ilişkin bir kısıtlama belirtilmediğinden üreticiler ürüne
göre belirli montaj yüksekliğine dair özel kapsama hacmi ve kapsama şekli belirtebilmektedir.
Görsel uyarı sistemi dizaynında diğer bir dikkat edilmesi gereken husus ise ortamdaki ışık miktarıdır. Ortamdaki ışık
seviyesi yükseldikçe flaşörün fark edilmesi azalacağı için kapsama alanıda düşmektedir. Bu nedenle özellikle ışık
seviyesinin yüksek olduğu mahallerde doğrudan görüş tercih edilmelidir.

Örneğin 150 Lux ortam aydınlatması olan bir mahalde dolaylı görüş sağlanan C-3-8.5 özelliğinde bir tavan tipi
flaşör kullanıldığında aşağıdaki tabloya göre 1.2 katsayısı ila çarpılarak 8.5m olan kapsama çapını 10.2 olarak
hesaplamak gerekecektir.
Yangın yönetmeliği 81.maddeye dönecek olursak ; 7.kısımda binadaki yatak sayısı 200’ü geçen otel, motel ve
yatakhanelerde, yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık
binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve benzeri binalarda ve yapı yüksekliği
51.5m geçen bütün binalarda anons sisteminin kurulması mecburi kılınmıştır. Anons sistemlerinde merkez
ekipmanlar için EN54-16 , saha ekipmanları için ise EN54-24 standartı mevcuttur. Yönetmelik gereği sesli uyarı
cihazları binanın her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin
en az 15 dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir. Uyuma maksatlı bölümler ile banyo ve duşlarda, ses seviyesinin
en az 75 dBA olması gerekir. Db hesabı yapılırken dB (azalma) = 20 x log m (mesafe) formülü ile ses kaynağından
belirli mesafe uzaklıkta duyulan ses seviyesi hesaplanabilir. Formülden de anlaşılacağı üzere Ses basınç seviyesi
mesafeye göre logaritmik olarak azalır.
Uyuma maksatlı mahallerde 75db sesli uyarı sağlanması dedektörlerin buzzerlı olarak seçilmesi durumunda
sağlanabilmektedir. Dedektör alarma geçmesi durumunda buzzer aktif hale gelerek mahaldeki kişilerin işitsel
olarak uyarılmasını sağlar.
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2. Sonuç
Uyarı cihazlarının dizaynında öncelikle kullanılacak uyarı cihazının tipi yapının özelliklerine göre belirlenmelidir.
Daha sonra kullanılacak ürün ilgili standart ve yönetmeliklere göre uygun olarak dizayn edilmelidir.

KAYNAKLAR
1.

2015 Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği

2.

http://www.elektriktesisatportali.com/en-54-23-gorsel-alarm-cihazlari/ ; Uğurcan YILDIRIM

3.

ACİL ANONS SİSTEMLERİNİN PrCEN/TS 54-32, EN 54-16 ve EN54-24 STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA
TASARIM VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ; Aytekin DURMUŞ

4.

LPCB CoP 0001 Issue1.0 Code of Practice for visual alarm devices used for fire warning

ÖZGEMİŞ
1990 yılında İzmir Atatürk Lisesinden, 1994 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden
mezun oldu. EMO Teknik Malzeme ve EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri firmalarında yaklaşık 10 yıllık bir
tecrübeden sonra Matriks Bina Kontrol Sistemleri Ltd. Şti. firmasının kurucu ortağı olarak 2005 yılından bu yana
sektörde yer almaktadır. 20 yıllık yangın, güvenlik ve otomasyon sistemleri tecrübesine sahiptir. Bu sistemlere
ilişkin projelendirme ve uygulama konularında yerel ve uluslararası standartları takip eden, içinde bulunduğu
projelerde değer mühendisliği çerçevesinde kalıcı ve optimum çözümler sağlamaya gayret gösteren bir çalışma
modeli benimsemiştir. Yangın Algılama, Acil Anons, Elektronik Güvenlik ve Otomasyon (Aydınlatma, HVAC, Enerji)
sistemlerinde; bina uygulamaları, endüstriyel tesis uygulamaları ve açık saha uygulamaları ile ilgili projelendirme ve
saha tecrübesine sahiptir.
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VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ İLE YANGIN ALGILAMA

İlker Özzorlu

ÖZET
Yangın algılama sistemlerinde yangının her fazı için farklı algılama teknolojileri kullanılmaktadır. İyon fazı için
iyonizasyon dedektörü (Avrupa’da yasak olmasına karşın Amerika’da halen kullanılmaya devam ediliyor); duman
fazı için optik duman dedektörü ve ışın tipi dedektör; ısı fazı için sabit ısı ve ısı artış dedektörleri; alev fazı için de
alev dedektörleri en sık kullanılan cihazlardır.
Yangın algılama ve alarm sistemlerinin başlıca amacı can güvenliği olduğu için yasal zorunluluklar çok önemlidir.
Bu zorunluluklar ve regülasyonlar nedeniyle test ve sertifikasyon süreçleri daha uzun sürebilmekte; dolayısıyla
yangın algılama sistemlerinde yeni ürün sunulması daha uzun zaman alabilmektedir. Fakat bu demek değildir ki
yangın algılama sektöründe hiç yenilik olmuyor ya da yeni ürün sunulmuyor.
Amerika’da bir süredir kullanılmakta olan fakat Avrupa ve ülkemiz için yeni sayılabilecek bir diğer teknoloji de
video görüntüleme sistemleri ile yangın algılamadır. Bu sistemin temel prensibi kamera görüntüsündeki piksellerin
video analiz yöntemiyle incelenerek alarm durumunun tesbitine dayanır. Sistemlere ve üreticilere göre çeşitlilik
göstermesine karşın günümüzde bu teknoloji ile duman, alev, yansıyan alev ve yağ kaçaklarını bir kamera ve merkez
sunucu ile algılamak mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Yangın Algılama, Yangından Korunma, Video Analiz, Duman Algılama, Alev Algılama, Yağ
Kaçaklarını Algılama

FIRE DETECTION WITH VIDEO IMAGING TECHNOLOGIES
ABSTRACT
According to the different phases of fire, various detection technologies can be used for fire alarm detection.
Ionization detectors (although it is forbidden at Europe and Turkey, US still uses) for ionization phase; optical
smoke detectors and beam detectors for smoke phase; constant heat detectors and rate of rise heat detectors for
heat phase; flame detectors for flame phase are the most used devices for fire alarm detection.
As life safety is the main purpose of fire alarm detection systems, regulations and laws have high importance.
Because of these laws and regulations test and certification phases can take time so new product developments
and launches are slower than other systems. But this doesn’t mean there is no new technologies or products in
fire alarm systems.
Video Image Detection is one of the new technologies that has already been used in US but new to Europe and
Turkey. Video image detection systems are based on analyzing of video pixels in video image and determining fire
alarm situation. Although it can differ according to the manufacturers and systems, today it is possible to detect
smoke, flame, reflected flame and oils mist with a video camera and a server.
Keywords: Fire Alarm Detection, Fire Protection, Video Analyses, Smoke Detection, Flame Detection, Oil Mist
Detection

1. GİRİŞ
Kanada’da yapılan bir araştırmaya göre 9300m2’lik bir alana sahip ticari bir işletmede yangın olasılığı %1,8 olarak
tespit edilmiştir. Hong Kong’da yapılan bir diğer çalışmada da 2002 ile 2007 arasındaki yangın istatistikleri toplanmış
ve 10.000m2’lik alanda yer alan bir endüstriyel tesiste yangın olasılığı %4,8 olarak belirlenmiştir. Yakın zamandaki
istatistiklere göre Amerika Birleşik Devletler’indeki konut dışındaki ticari işletme ve endüstriyel tesislerde oluşan
yangınların %72’sinde; Birleşik Krallık’taki yangınların ise %68’inde tutuşmanın başladığı alanda yangın algılama
sisteminin bulunmadığına dair bir çalışma ortaya çıkarılmıştır [1]. Bu rakamlar yangın nedeniyle can ve mal kaybının
oluşturduğu maddi ve manevi zararları özetlemekte ve yangını erken algılamanın önemini ortaya koymaktadır.
Sinyal işleme ve video görüntüleme teknolojileri son yıllarda hızlı bir şekilde gelişimini sürdürmektedir. Bu teknoloji
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gelişiminin sayesinde çeşitli alanlarda kullanım oranı da artmakta ve bir çok endüstride karşımıza çıkmaktadır.
Yangın algılama sistemlerinde video görüntüleme teknolojisinin kullanılması da hızlı bir şekilde gelişimini sürdürerek
uluslararası standartlarda yerini almıştır. İlk olarak NFPA 72’nin 2007 versiyonunda tanımlanan video görüntüleme
ile yangın algılama sistemleri günümüzde tamamlayıcı sistem olmaktan çıkmış, birincil algılama sistemi olarak
kullanılmaya başlamıştır. Özellikle geniş alan, algılama mesafesi, yükseklik, toz/kir gibi etkenlerden dolayı noktasal
tip algılama dedektörlerinin kurulum ve kullanımının zor olduğu alanlarda video görüntüleme teknolojileri ile
algılama başarılı sonuçlar ortaya koymuştur.

2. TEKNOLOJİ
Temel olarak video görüntüleme ile algılama sistemi (VGA) bir görüntüleme cihazı (kamera) içerisine ve/veya
merkez sunucuya entegre edilmiş video tabanlı analiz algoritmasına ve merkez donanım cihazlarından oluşur.
Analog veya IP kamera ile alınan görüntü kamera içerisindeki özel yazılım tarafından işlenerek yangın durumunda
ortaya çıkabilecek duman, alev ve yansıyan alev durumları tespit edilir. Algılama algoritmaları duman ve alev
karakteristiklerini tanımlamak için farklı teknikler kullanır ve temelde görüntüdeki piksellerin spektral, uzamsal
ve zamana bağlı değişkenlik özelliklerinin takbine dayanır. Bu algoritmalar aynı zamanda parlaklık, kontrast,
hareket, dinamik frekanslar, duman modellemesi ve renk eşleştirme farklılıkları gibi değerlendirmeleri de içerir.
Geçmişten bugüne Fujiwara ve Terada, Kopilovic, Töreyin, Vicente ve Guillemant, Grech-Cini, UTC Resaerch Center
farklı yöntemlerle araştırmalar yürütmüş; bu çalışmalarda arkaplan kesintisi, titreşim çıkarımı, dış çizgi başlatımı
ve sınıflandırması gibi bileşenler kullanılarak Bayesian analizi veya kural tabanlı analiz yöntemleriyle duman
modellemesi yapılmıştır. [2]
Duman algılama algoritması kullanan VGA sistemleri az da olsa ortamda bir ışık kaynağı ihtiyacı duyar. Günümüz
teknolojisinde 0 lux seviyesinde bile IR ışık kaynağı sayesinde başarılı görüntü verebilen görüntüleme sistemleri
olduğu için bu durum bir sorun teşkil etmekten çıkmıştır. Diğer yanda alev algılama algoritması zifiri karanlık
ortamlarda bile ışık kaynağına ihtiyaç duymadan sonuç verebilir.
VGA sistemleri ilk olarak 2000’li yıllarda sadece alev algılayan cihazlar olarak karşımıza çıktı. 2002’lere gelindiğinde
ise sadece duman algılayan video görüntüleme sistemleri piyasaya sürüldü. 2005’lerde iki algılama algoritması
birleştirildi ve tek sistem olarak kullanılmaya başlandı. 2008’lerde ise her iki algoritmayı merkez yerin uç birimde
gerçekleştiren, tek başına bir sistem olarak da adlandılabilecek kamera’lar meydana çıktı [3]. İlk tasarlanan VGA
sistemlerinde video işleme teknolojilerinin sınırlarından dolayı kamera aldığı ananlog görüntüyü merkez ekipmana
aktarmakta ve yangın algılama algoritması merkez işlemci üzerinde çalıştırılmaktaydı. Dolayısıyla merkezde yer
alan sunucu/işlemci üzerinde yer alan çıkışlar yangın alarm paneline alarm bilgisini aktarmaktaydı. Ancak gelişen
teknoloji sayesinde analiz artık uç birim yani kamera üzerinde de yapılabilmekte ve alarm bilgisi direk kamera
üzerindeki çıkışlar sayesinde merkez yangın alarm paneline aktarılabilmektedir. Yani kamera kendi başına çalışabilen
4-telli bir optik alev dedektörüne benzer işlevi yerine getirebilmektedir. VGA duman algılama algoritması 90° görüş
açısıyla 30,48 metre mesafedeki bir dumanı 4 dakikada algılayacak şekilde onaylanmıştır [4]. Bu da yaklaşık olarak
724 m2’lik bir alanın izlenmesi anlamına gelmektedir.
Endüstriyel tesislerde kullanılan konvansiyonel optik alev dedektörlerinde rastlanan en sık hatalı alarm nedenleri
direk ve dolaylı olarak radyant enerji yayan sıcak çalışma, kaynak çalışması, tahliye bacaları gibi kaynakların
oluşturduğu durumlardır. VGA teknolojisinde görüntü içerisinde bu kaynakların yerleri tespit edilip hassasiyetleri
ayarlanabilir veya tahliye bacası gibi sürekli hatalı alarm durumu oluşturabilecek bir alan komple maskelenerek
alarm oluşturması engellenebilmektedir. Ayrıca doğrulamasının sağlanması açısından belirli süre alarm gecikmesi
de uygulanabilmektedir. Klasik yangın algılama sistemlerinin önemli bir parçası olan yazılımsal bölgeleme özelliği
de VGA sistemlerinde kullanılabilmektedir. Hatta bir adım daha ileri giderek bu bölgelerin belirli zaman dilimlerinde
farklı şekillerde çalışması sağlanabilmektedir. Örneğin yoğun buhar tahliyesinin olabileceği bir endsütriyel
tesiste gündüz saatlerinde sadece alev; akşam saatlerinde ise duman, alev ve hareket algılama özellikleri aktif
edilebilmektedir. Ya da buhar çıkışının olacağı zaman dilimlerinde o bölgenin duman alarmı vermesi geçici olarak
engellenebilmekte ve diğer zaman dilimlerinde tümü otomatik olarak çalıştırılabilmektedir.
Bazı endüstriyel tesislerin hareket algılama özelliğini de güvenlik amaçlı olarak kullandığı görülmektedir. Sistem
7/24/365 şeklinde çalıştırıldığı için sürekli bir görüntü alma, merkeze aktarma ve arşivlenme söz konusudur. Bir
görevi de görüntüleme olan video kamera sistemi bu sayede hem güvenlik ve izleme amaçlı hem de yangın algılama
amaçlı kullanılabilmektedir. Şekil-1 temel sistem mimarisini göstermektedir.
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Uzak İzleme
İstasyonu

Merkez İşlemci
ve Kayıt Ünitesi

Network Switch

İzleme/Monitör
/Giriş Modülü

Yangın Alarm
Paneli
Şekil-1: VGA Temel Sistem Mimarisi

3. VGA SİSTEMİNİN ULUSLARARASI STANDARTLARDAKİ YERİ
VGA sistemleri ile duman ve alev algılama ilk olarak 2007 yılında NFPA 72’de yayınlanarak uluslararası standartlarda
yer almaya başlamıştır [5]. VGA ile alev algılama radyant enerji algılayan yangın dedektörleri sınıfına sokulmuştur
yani günümüzde sık kullanılan optik alev dedektörleri ile aynı sınıfta yer almaktadır. Sistemlerin üreticilere göre
farklılıkları ve yapabildikleri değişkenlik gösterebileceğinden NFPA 72 sistemlerin denetlenmesi, test edilmesi ve
bakımlarının yapılması konusunda üretici kaynaklarına uyulması gerektiğini belirtilerek performansa dayalı tasarıma
izin verilmiştir. NFPA 72 2016 baskında tanımlar aşağıdaki gibi yer almaktadır:
3.3.306 Video Image Flame Detection (VIFD)
3.3.307 Vıdeo Image Smokte Detection (VISD)
Bölüm 17 – Alarm Başlatan cihazlar kısmında da 17.7.7 ve 17.8.5’de de detaylandırılmıştır [6].a
VGA sistemleri UL ve FM kuruluşları tarafından da kabul görülerek sınıflandırılmıştır.
“ANSI/UL 268 - Smoke Detectors for Fire Alarm Signaling Systems” UL’in duman algılama cihazları için oluşturduğu
standart maddesidir. Bu standartta 10,9 m x 6,7 m x 3,1 m boyutlarında bir odada 15,2 cm x 15,2 cm tahta şerit
yangını, parçalanmış kağıt yangını ve 15,8 cm çapında daire şeklinde toluen/heptan yangını gibi farklı tiplerde
yangın oluşturularak sistem testleri gerçekleştirilir. Bu testlerde dumanın cihaz içerisinde oluşturduğu engelleme
(obscuration) faktörü takip edilerek sertifikasyon verilir. Ancak VGA sistemlerinde böyle bir faktör yer almadığı için
aynı test ortamında ve koşullarda engelleme yerine algılama süresi baz alınarak “UL268B – Outline of Investigation
for Video Image Smoke Detectors” standartı oluşturulmuş ve VGA sistemlerinin sertifikasyonunda kullanılmaya
başlanmıştır [7].
FM kısaltmasıyla bilinen Factory Mutual kuruluşu da VGA sistemlerini ilk başlarda “FM3260 - Radiant EnergySensing Fire Detectors for Automatic Fire Alarm Signaling” maddesi altına sokmaktaydı. FM3260, dedektörlerin
testinde üretici tarafından bildirilen hassasiyetlere göre yönergeler koyar ve ayrıca dedektör hassasiyetinin aşağıda
belirtilen bir veya daha fazla yangın testini geçmesini şart koyar:
•
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•

0,3 x 0,3 m alkol testi ~ 27 kW

•

0,3 x 0,3 m JP4 jet yakıtı testi ~ 146 kW

•

0,53 mm orifisden 127 mm propan alevi testi ~ 0,32 kW

Fakat FM kuruluşu da 2013 yılından itibaren geçerli olacak şekilde VGA sistemleri için “FM3232 – Approval Standart
for Video Image Fire Detectors for Automatic Fire Alarm Signalling” adı altında yeni bir standart yayınlamıştır. Böylece
bu madde ile birlikte VGA sistemi ile hem duman hem de alev algılama gereksinimleri tek noktada toplanmıştır.
Amerikan standardizasyon ve sertifikalandırma kuruluşları VGA sistemlerine literatürlerinde yer vererek ileride
yaygın şekilde kullanımının artacağının sinyallerini verirken Avrupa standardizasyonu olan EN’de henüz bir karşılık
bulamamıştır. EN bu konudaki çalışma ve testlerini sürdürmekte ve VGA sistemlerine EN-54’ün ileriki revizyonlarında
yer vermeyi düşünmektedir.
Birleşik Krallık standartdı olan BS ise VGA sistemlerine “BS5839-1:2002+A2:2008 – Code of Practice for System
Design, Installation, Commissioning and Maintenance” standartının “Bölüm 21.1.3 Duman Dedektörleri” kısmında
yer vermiştir. Bu maddede korunan alandaki kapalı devre kamera sistemi kullanılarak görüntüleme teknikleri ile
dumanın algılanabileceği belirtilmiştir.

4. KULLANIM ALANLARI
Video noktasal tip dedektörün aksine üç boyutlu hacimsel algılama yapmaktadır. Noktasal bir dedektör alanda
sadece bir noktaya bakar ve dumanın kendisine gelmesini bekler. Eğer yangın kaynağı olan duman o noktaya
ulaşmazsa algılama mekanizması aktif olmaz. Hacimsel algılama dedektörü ise daha geniş bir alanı izler ve duman
ve/veya alev algılama olasılığı meydana getirir.
VGA sistemleri yaygın kullanım alanlarına sahip olabilmektedir. Örneğin geniş bir alana sahip bir depo/hangar’da
yangın algılama sistemi kurulmak istenildiğinde farklı tiplerde cihazlarla çözüm oluşturulabilir. Ancak tavan
yüksekliği, kullanılacak cihaz miktarı, kablolama ve kurulum gibi nedenlerden ötürü VGA sistemi ile çözüm sunmak
fayda-maliyet açısından daha avantajlı olabilir. Ayrıca kullanılacak cihaz miktarı da daha az olacağı için olası arıza
noktası miktarı daha düşecektir. Yaklaşık 20 adet noktasal tip duman dedektörüyle algılama yapılacak alanda tek
bir VGA cihazıyla çözüm sağlanabilir [4]. Dolayısıyla daha az cihazla daha geniş alanda algılama olasılığı sağlar.
Çevresel koşullar da algılama sistemini etkileyen bileşenlerden birisidir. Toz, kir ve hava koşulları dedektörün
normal çalışma performansını düşüren koşulların başında gelir. VGA sistemlerinde kullanılan cihazların çevresel
koşullardan etkilenmesi ise fark edilir derecede daha düşüktür. Sahaya yerleştirilen kameralar bulunduğu ortama
göre koruyucu muhafaza içerisinde yer aldığından dumana ve ısıya direk maruz kalmamakta dolayısıyla daha az
etkilenmektedir. Sistemlerin hem dahili hem de harici ortamlarda kullanılabilir olması da artı yönlerinden birisidir.
VGA sistemlerinin bir izleme sistemi olarak da kullanılabilmesi kullanıcılar açısından da kolaylık sağlayabilmektedir.
Sistem hem bir kapalı devre kamera sistemi gibi hem de yangın algılama sistemi olarak kullanılmaktadır. Canlı
izleme sayesinde alarm doğrulaması ekran başındaki operatör tarafından hızlıca yapılabilir ve yangında büyük
önem arz eden müdahale süresini kısaltır. Alınan görüntülerin merkez cihazlarda saklanması, arşivlenerek ileride
kullanılabilir olması da kanıt açısından avantaj sağlayabilir.
Hangar ve Depo gibi yüksek tavanlı alanlar, stadyumlar, havalimanları, atriumlar, endüstriyel tesisler, müze ve tarihi
binalar klasik algılama sistemlerinin yerine VGA sistemlerinin tercih edildiği yerlerden bazılarıdır. Belirtilen alanlarda
uygulamaları standartlara uygun olarak yapılmış olup; halihazırda başarılı sonuçlar vermektedir.
Sistemin Avrupa standartlarında henüz yer bulamamasından dolayı bilinirliğinin düşük olması kullanım oranını da
standart sistemlere göre daha düşük kılmaktadır. Ayrıca sistem devreye alındıktan sonra uygulama alanına göre
belirli bir izleme süresi tespit edilmekte ve hatalı alarm oluşturacak tüm kaynaklar belirlenmelidir. Bu da kurulum
sürecindeki mühendislik çalışmalarını uzun tutmaktadır.
Duman algoritmasının tanımlanmasında doğası gereği güçleştirici etmenler de bulunmaktadır. Yangın esnasında
duman dağılımının belirli bir şekle sahip olmaması, aydınlatma, duman yoğunluğu arkaplan gibi dış etkenlerde
meydana gelen değişiklikler ve standart bir test verisinin bulunmaması gibi etkenler algoritmanın çalışmasını
zorlaştıran etkenlerden başlıcalarıdır. [2]
VGA sistemlerinde hatalı alarmların önüne geçilmesi ve en az indirgenmesinde önemli olan bir etken de bakımdır.
Kamera lensinin kirlenmesi, engellenmesi, görüş alanının kapanması, güç kaynağının kesilmesi, haberleşme ve
iletim hattının kesilmesi gibi durumlar sistemin doğru ve kararlı çalışmasını etkileyen noktalardır. Bunların önüne
geçilmesi için düzenli bakımların planlanması ve yapılması gerekmektedir. Tabi yukarıda saydığımız etkenlerin her
biri sistemde bir alarm olarak tanımlanmakta ve operatörlere sesli veya görsel uyarı verebilmektedir.
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5. SONUÇ
Video görüntüleme ile yangın algılama teknolojisi çok eskiye dayanmamakla birlikte son yıllarda hızlı bir
gelişim göstermektedir. Görüntüleme sistemlerindeki hızlı gelişim sayesinde bu teknolojilerin yangın sistemleri
içerisinde de hızlıca ilerleyeceğini ortaya koymaktadır. Alınan görüntü içerisindeki piksellerin farklı algoritmalar ile
değerlendirilmesi sonucu yangın kararının verilmesi prensibine dayanan teknoloji uluslararası standartlarda yerini
almıştır. Kullanım alanlarının yaygınlığı ve klasik sistemlerine iyi bir alternatif olması nedeniyle önümüzdeki süreçte
daha yaygın kullanım oluşturacağı aşikardır. Avrupa standartlarında da yer bulması sonucu sistem daha hızlı bir
yayılım göstererek klasik sistemler arasında yerini alacak gibi görünmektedir.

KAYNAKLAR
1.

Mac Mottley, “Risk Management of Fire Using Video Based Detection”, www.fike.com, Fike Video Image
Detection, 47 Loveton Circle, Suite F Sparks, MD 21152

2.

Ziyou Xiong, Rodrigo Caballero, Hongcheng Wang, Alan M. Finn, Muhidin A. Lelic, and Pei-Yuan Peng, “Videobased Smokes Detection: Possibilities, Techniques and Challenges”, United Technologies Research Center,
East Hartford, CT, 06109

3.

Bob Elliott, “Video Image Detection No Longer a Supplemental System”, SUPDET 2010 – February 16th, 2010,
FM Approvals 1151 Boston-Providence Turnpike Norwood, MA 02062

4.

Rick Jeffres, “Breakthroughs In Video Image Fire Detectıon For The Oil And Gas Industry”, www.fs-world.com,
Fall 2011 edition

5.

NFPA 72, National Fire Protection Association, The National Fire Alarm Code (2007 ed.)

6.

NFPA 72, National Fire Protection Association, The National Fire Alarm Code (2016 ed.)

7.

UL 268B, Underwriters Laboratories, Outline of Investigation for Video Image Smoke Detectors, www.ul.com

8.

FM 3260, American National Standards Institute, Radiant Energy-Sensing Fire Detectors for Automatic Fire
Alarm Signaling, August 2010, www.fmapprovals.com

9.

FM 3232, “Aproval Standart for Video Image Smoke Detector for Automatic Fire Alarm Signaling”, December
2011, www.fmapprovals.com

10. “Video Detection Technology, Codes and Applications Update”, IFP International Fire Protection Magazine, 24
February 2011
11. Daniel T. Gottuk, Ph.D., P.E., “Video Image Detection Systems Installation Performance Criteria”, Hughes
Associates, Inc. 3610 Commerce Drive, Suite 817 Baltimore, MD 21227-1652
12. Alan J. Kouchinsky and James A. Milke, “Analysis of Response Characteristics of CCTV Surveillance for Fire
Detection”, Department of Fire Protection Engineering University of Maryland, College Park, May 31, 2007

KISA ÖZGEÇMİŞ

İlker Özzorlu
2002 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, 2005 Yılında da İstanbul
Teknik Üniversitesinde İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programını bitirmiştir. 2002 yılında ERA Endüstriyel’de
İstanbul Satış ve Destek Mühendisliği, 2003-2005 yıllarında İzoform Endüstriyel Otomasyon Ltd.’de Sistem
Mühendisliği, 2007-2010 yıllarında Honeywell Otomasyon & Kontrol Çözümlerinde Proje Mühendisliği, 2010-2011
yıllarında GE General Elektrik Güvenlik Sistemlerinde Sistem Mühendisliği , 2011-2014 yıllarında UTC Fire&Security
Yangın ve Güvenlik Sistemleri Sistem Satış Mühendisliği , 2014 -2016 yıllarında UTC BIS-Fire&Security Yangın ve
Güvenlik Sistemleri Teknik Müdürlüğü, 2016 yılında UTC BIS-Fire&Security Yangın ve Güvenlik Sistemleri Satış
Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. 2016 yılından itibaren Fike firmasında bölge satış müdürü olarak görevini
sürdürmektedir.

294

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİNİN YANGIN ANINDA
UYUMLU DAVRANIŞ GÖSTEREN DİĞER MEKANİK, ELEKTRİK, ELEKTRONİK
SİSTEMLER İLE ETKİLEŞİMLERİNİN MERKEZİ OLARAK İZLENMESİ VE
KONTROL EDİLMESİ
Özcan Uğurlu
ÖZET

Mimari, mekanik ve elektriksel olarak karmaşık olan, genelde yüksek ve topluma açık binalarda yangın algılama
ve alarm sistemleri, yangını erken algılama ve uyarı yapma işlevlerinin yanı sıra, binalardaki diğer mekanik, elektrik
ve elektronik istemler ile uyumlu olarak yangını bertaraf etme eyleminin önemli bir kısmını yönetmektedirler.
Bu bağlamda, yangın algılama ve alarm sistemleri, yangınla mücadelede yönetici görevini üstlendiği gibi çevre
sistemler ile karşılıklı veri alışverişi yapmaktadırlar. Yangın alarm santrallarının üzerindeki göstergelerden, yangınla
oluşan alarmlar ve giriş-çıkış ekipmanları konum bilgilerinin izleme girdilerinin yanı sıra, kontrollerin sonuçlarının
izlenebilmesi ve yönetilebilmesi karmaşık yapılarda güç olabilmektedir. Bu durum, tekil ya da ağa bağlı çalışan
yangın alarm santrallarının, merkezi izleme ve kontrol birimlerince, görüntülenmesi ve kontrol edilmesini ihtiyaç
haline getirmiştir. Her ne kadar bugüne kadar standartlarda LED matrisi yani mimik göstergelerle bu ihtiyaç
karşılanmaya çalışılmış olsa da günümüz teknolojisinde geliştirilen yazılımlar ve donanımlar, bu ihtiyaca daha üstün
teknolojik çözümler sunulabilmektedir. Keza, BS5839-1 Standardı’nın yayınlanan son halinde Görsel Görüntüleme
ve Kontrol Birimleri’ne bu anlamda yer verilmiştir. Bu bildiride, yangın algılama ve alarm sistemlerinin, karmaşıklaşan
alarm, izleme ve kontrol durumlarında, sistemlerin tekil ya da ağa bağlı yapıda, merkezi olarak izlenmesi ve kontrol
edilmesine ilişkin teknolojik gelişmeler derlenmiştir.

CENTRALIZED MONITORING AND CONTROL OF FIRE DETECTION AND
ALARM SYSTEMS WITH OTHER COMPATIBLE MECHANICAL, ELECTRICAL
AND ELECTRONIC SYSTEMS IN THE EVENT OF FIRE
ABSTRACT
Fire detection and alarm systems in buildings with complex architectural, mechanic and electrical systems which
are generally high and public buildings, manage a significant part of the fire-fighting action in accordance with
other mechanical, electrical and electronic requirements in the buildings, as well as early fire detection and warning
functions . In this context, fire detection and alarm systems undertake managerial role in fire fighting and exchange
data with environmental systems. From the indicators on the fire alarm control panels, fire alarms and monitoring
inputs of input-output equipments location information, as well as the ability to monitor and manage the results
of the controls can be complicated. This has made it necessary to view and control single or networked fire alarm
control panels in central monitoring and control units. Although until recently, the standard has tried to meet this
need with the LED matrix, mimic display; the software and hardware developed in today’s technology can offer
superior technological solutions. Likewise, in the case of the last published BS5839-1 Standard, the Visual Imaging
and Control Units are introduced in the same manner. This paper compiles technological developments for the
central monitoring and control of fire detection and alarm systems in complex, alarming, monitoring and control
situations, for singular or networked structures.

GİRİŞ
Yangın ile ilgili algılama, hata, giriş ve kontrol gibi mesajlar yangın alarm santrallarının ekranlarında Şekil 1’deki gibi
görüntülenmektedir. Tekil mesajlarda santrale bakan kişinin mesajı okuması ve gerekli işlemlere karar vermesi kolaydır.
Ancak, birden fazla alarm mesajının oluşması ve bu alarmlara bağlı sebep-sonuç senaryolarının devreye girmesi sonucu
kontrol mesajlarının oluşması, santral ekranında ardışık birçok mesajın oluşması ve geçmesi anlamına gelmektedir.
Her ne kadar santralin gösterge kontrol tuşları ile geçen mesajlara dönüp bakmak mümkün olsa da gerçek bir yangında
mesaj yığılmalarına bağlı olarak, olayı tam olarak analiz etmek, karar vermek ve yönetmek güçleşmektedir.
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Şekil 1. Yangın alarm santrali ekranı

Gerçek bir yangın durumunda, oluşacak mesaj yığılmalarına bağlı olarak, olayı daha net analiz edebilmek için
santrale gelen mesajları bir ara yüz ve yazılım ile bilgisayar ortamına aktararak büyük ekranda ya da ekranlarda
görüntülemek mümkündür. Şekil 2’de görüldüğü gibi yangın alarm sisteminin santralinde oluşan tüm bilgiler yakın
mesafelerde doğrudan kablo ile RS232 ve RS485 haberleşme yöntemi ile uzak mesafelerde ise TCP/IP ve GPRS
gibi haberleşme yöntemleri ile grafiksel izleme ve yönetim yazılımına aktarılır.

Şekil 2. Yangın alarm santrali verilerinin haberleşme modülleri ile grafik izleme ve yönetim yazılımına aktarımı

Bilgisayar ortamında çizilmiş olan binanın dış görünüşü, üstten görünüşü, kat planları gibi detaylar resim formatı
fark etmeksizin harita olarak yazılıma eklenir. Olası mesajların harita üzerinde hangi katta, nasıl görüntüleneceği
önceden yazılım üzerinden haritalara işlenir. Oluşan mesajlar Şekil 3’de görüldüğü gibi önce hangi katta, sonrasında
açılan pencerede ise o kat içindeki detayı şeklinde, haritalar arası geçiş yapılarak görüntülenebilir. Bu sayede
oluşan mesajlara bağlı görsel algı oluşturularak, yangına hızlı ve doğru müdahaleye kolaylık sağlanır. Yangın anında
haritalar arası otomatik veya elle seçerek gezebilmek mümkündür.

Şekil 3. Grafik izleme ve yönetim yazılımı ile kat planları ve bina görüntüsü üzerinden mesajların görsel olarak algılanması
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Özellikle birden çok bağımsız ve karmaşık binanın aynı kampüs içerisinde olduğu durumlarda, yangın alarm
santrallerinin ağ olarak bağlanması ve bir ya da birden fazla merkezden izlenmesi ve kontrol edilmesi ihtiyaç haline
gelmektedir. Santraller arası kablo ile bağlantı mesafesi yaklaşık 1200 metre sınırı içerinde ise bakır kablo ile
haberleşme sağlanabilmektedir. Uzun mesafelerde ise fiber optik kablo ile haberleşme sağlanabilmektedir.

Şekil 4. Ağa bağlı birden çok santralden oluşan sistemlerin bir ya da bir den çok noktadan merkezi olarak izlenmesi ve yönetilmesi

Merkezi izleme ve kontrol bilgisayarları üzerinden izlenmekte olan santrallerin her bir ayrı ayrı kumanda edilebilir.
Şekil 5’de görüldüğü gibi santral göstergelerinin ve kontrol tuşlarının aynısı monitörde oluşmakta ve buradan
gerekli kontroller sağlanabilmektedir. Yangın ve hata durumlarını anlık veya belirlenen periyodlarda önceden
tanımlanabilen e-mail adreslerine veya GSM numaralarına otomatik olarak gönderebilmek mümkün olabilmektedir.
Sistemde meydana gelen her türlü olay kaydını tarih ve zaman bilgisi ile görüntüleme, filtreleme, yedekleme ve
yazdırma özellikleri kullanıcılara işletme kolaylığı sağlamaktadır. Merkezi izleme ve kontrol yazılımı ile santrallere
bağlı tüm adresli cihazların kirlilik denetimini uzaktan yaptırabilme özelliği ile bakım işlemleri en doğru şekilde
yönetilebilmektedir.

Şekil 5. Santrallere uzaktan komut verebilme

ONVIF standardı ile çalışan IP kamera sistemleri ile bağıntı sağlanarak sebep-sonuç senaryolarına bağlı olarak
yangın anında, yangın alarmının geldiği noktadaki IP kameranın otomatik olarak açılabilmesi ve ya kameraların
manuel olarak kontrol edilebilmesi, kameraların ilk açıldığı andaki görüntülerinin Jpeg formatında olay kaydı
hafızasına kaydedilmesi sağlanabilmektedir. Günümüzde IP Kamera sisteminin yangın alarm sistemi ile birlikte
tasarlandığı binalarda yangın oluşan mahal görüntüsünün otomatik olarak merkezi izleme ve yönetim monitöründe
görüntülenmesi, yangının oluş anını yakalama ve hızlı müdahale olanaklarını sağlamaktadır.
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Şekil 6. IP kameralar ile yangın alarm sistemi bağıntısı

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 80. Maddesinde “(1) Bir binada duman kontrol ve
basınçlandırma sistemleri kurulması hâlinde, bu sistemler ile ilgili arıza ve konum değiştirme sinyalleri ayrı bir
bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluşturularak
izlenir ve kontrol edilir. Duman kontrol ve basınçlandırma sistemlerinin el ile kontrolleri ayrı bir kontrol panelinden
yapılabileceği gibi, yukarıda belirtilen izleme panelleri ile birleştirilerek yangın alarm sistemi bünyesinde de
gerçekleştirilebilir.” Şeklinde duman kontrol ve basınçlandırma sistemlerinin yangın alarm sistemleri tarafından
yönetilebileceği belirtilmiştir. Grafik izleme ve yönetim yazılımının bağlı olduğu ikinci bir monitörde duman kontrol
ve basınçlandırma sistemlerinin kontrol ve konum bilgileri Şekil 7’de görüldüğü gibi izlenebilir ve yönetilebilir.

Şekil 7. Duman kontrol ve basınçlandırma sistemlerinin ayrı bir monitörden konum bilgilerinin izlenmesi ve kontrolü

Merkezi izleme ve kontrol yazılımı ile yangın alarm sisteminde oluşan yangın alarm mesajı, programın kurulu olduğu
bilgisayarın bağlı olduğu domaindeki tüm bilgisayarlara veya IP adresi girilen bir veya birden fazla bilgisayara uyarı
mesajı gönderilebilir (Şekil 8). Yazılım aracılığıyla uyarı mesajının olay anında otomatik olarak harita şeklinde
gönderimi sağlanabilir. Filtreleme özelliği ile hangi ağa bağlı santralde meydana gelen yangın olayının hangi
bilgisayarlara uyarı mesajı olarak gönderileceği seçilebilir.
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Şekil 8. Merkezi izleme ve yönetim yazılımının bulunduğu ağdaki diğer bilgisayarlar ekranlarında yangın uyarısının görüntülenmesi

Ayrıca Android cihazlar üzerinden yangın durumu grafiksel olarak izlenebilir ve kontrol edilebilir. Uzaktan izleme ve kontrol
yazılımına bağlanarak yangın alarm sisteminde meydana gelen yangın olaylarının Android bazlı telefonlarda grafiksel
olarak izlenmesini ve kontrolü sağlanabilir. Filtreleme özelliği ile hangi ağa bağlı santralde meydana gelen yangın olayının
hangi android cihaza uyarı mesajı olarak gönderileceği seçilebilir. Uyarı mesajı gelen telefon ekranından Şekil 9’daki
örnekte görüleceği gibi haritalara arası gezilebilir ve santrale yetkisi dahilinde ise gerekli kumanda mesajları iletilebilir.

Şekil 9. Android telefonlar ile uzaktan izleme ve yönetim

Grafik izleme ve yönetim yazılımları ile aynı kurum ya da kuruluşa ait değişik coğrafyalarda bulunan yangın alarm
sistemleri bir ya da birden fazla merkezden izlenip, yönetilebilmektedir (Şekil 10). Bu sayede uzak coğrafyalardaki
sistemlerin sürekliliği ve işletme mekanizmalarının takibi sağlanabilmektedir.

Şekil 10. Farklı coğrafyalardaki yangın alarm sistemlerinin merkezi izlenmesi ve yönetimi
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Bina yönetim sistemleri ile yangın alarm sistemleri Modbus ya da Bacnet protokolü üzerinden etkileşimli çalışabilir.
Kullanılan ara yüzler ile tek bir yangın alarm santrali ya da ağa bağlı sistemler tek bir noktadan bina yönetim
sistemleri ile karşılıklı veri aktarımında bulunabilirler (Şekil 11).

Şekil 11. Yangın alarm sisteminin Modbus olarak bina yönetim sistemi ile etkileşimi

SONUÇ
Günümüzde havalimanları, metrolar, yüksek yapılar, hastaneler, fabrikalar, kampüsler gibi karmaşık olarak
genelleyebileceğimiz yapılarda tesis edilen yangın alarm sistemlerinin tekil ya da ağa bağlı olsun merkezi olarak
izlenmesi, kontrol edilmesi, verilerinin depolanabilir ve raporlanabilir olması önem kazanmıştır. Teknolojik olarak
geliştirilmiş olan merkezi izleme ve kontrol birimlerinin bu tarz yapılarda tesis edilecek yangın alarm sistemi
projelerinde yer alması, şartnamelerinde bu ihtiyacın belirtilmiş olması ve keşiflerinde de yer alması gerekmektedir.
Bu bağlamda proje, uygulama, denetim, müşavirlik, danışmanlık ve işletme aşamalarında görev alan tarafların bu
konuda bilgilenmesi ve tesis edilecek yangın alarm sistemlerinin önemli bir parçası haline gelmiş olan merkezi
izleme ve yönetim yazılım ve donanım birimlerine uygulamalarında yer vermesi can güvenliği açısından önemli bir
gereksinimdir.
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BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE KABLOLAR İÇİN YAPI MALZEMELERİ
YÖNETMELİĞİ (CPR)
TAMER YAVUZTÜRK

ÖZET

Elektrik tesisatlarının, dolayısı ile kabloların kullanıldığı yerler, binalardaki yatay ve dikey alanları birbirine bağladıkları
ve yüksek miktarda yanıcı malzeme barındırdıkları için yangın esnasında risk faktörü oluşturmaktadır. Yapılan
araştırmalar, yangın anındaki ölümlerin çok büyük bir kısmının dumandan ve zehirli gazların solunmasından
kaynaklandığını göstermektedir. Elektrik tesisatında kullanılacak olan malzemelerin özelliklerine ve yangın
esnasında gösterecekleri performansa bağlı olarak doğru kablo seçiminin yapılması; bu sayede yangın sırasında
oluşabilecek yoğun dumanın, toksik ve korozif gazların ve alevin hızlı ilerlemesinin önüne geçilerek, binanın tahliyesi
ve yangın söndürme çalışmalarının verimli bir şekilde yapılması, dolayısı ile can ve mal güvenliğinin sağlanması en
önemli unsurlardan biridir.
Günümüzde inşa edilen yapılarda, yüksek miktarda kullanılan malzemelerden biri olmalarından dolayı kabloların
seçimi, “güvenli” yaşam alanlarının inşa edilmesinde çok kritik ve önemli bir rol oynamaktadır.
Bu yazıda, 1988 yılından bu yana üzerinde çalışılan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, “CPR - Construction Products
Regulation (EU) No: 305/2011” ve bu yönetmeliğin kablo sektöründeki uzantısı olan ve güç, kontrol ve iletişim
kablolarındaki uygulamaları düzenleyen “EN 50575” standardı ile testlerin detaylı olarak açıklandığı “EN 50399”
standardı hakkında bilgiler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: CPR, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, kablo, yangın, EN 50575, EN 50399, elektrik, duman, gaz

FIRE SAFETY IN BUILDINGS AND CONSTRUCTION PRODUCTS
REGULATION FOR CABLES
ABSTRACT
Electrical installations, where the cables are used, are risk factors during fire because of connecting the horizontal
and vertical areas of the buildings where high amounts of flammable materials exist. Studies show that most fire
deaths are not caused by burns, but by smoke and toxic gas inhalations. Depending on the properties and fire
performances of the materials used in electrical installations; choosing the right cable, therefore preventing the
intensive smoke, toxic and corrosive gases that may occur during fire and the rapid progress of flames; making the
evacuation of the building and fire extinguishing work efficiently are the most important factors in order to maintain
the safety of life and property.
The selection of the cables have a critical and important role to create “safe” habitats as they are one of the highvolume materials used in constructed structures nowadays.
This paper provides information about CPR – Construction Products Regulation which has been studied since
1988 and extension of this directive in the cable sector EN 50575 standard which regulates applications of power,
control and communication cables and EN 50399 standard where the description of the tests are detailed.
Keywords: CPR, cable, fire, EN 50575, EN 50399, electricity, smoke, gas

1. Binalarda Yangın Güvenliği
Zamanımızın %90’ını binalarda geçiriyoruz. Evlerimiz, ofislerimiz, hastaneler, okullar, oteller ve kamu binaları
gibi yangınların %90’ının meydana geldiği binalarda her yıl yangınlarda binlerce kişi hayatını kaybetmektedir ve
son yıllarda yangının başlamasından yayılmasına kadar geçen ortalama süre 25 dakikadan 3 dakikaya kadar
düşmüştür. Elektrik tesisatlarının, dolayısı ile kabloların kullanıldığı yerler, binalardaki yatay ve dikey alanları birbirine
bağladıkları ve yüksek miktarda yanıcı malzeme barındırdıkları için yangın esnasında risk faktörü oluşturmaktadır.
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Yapılan araştırmalar, yangın anındaki ölümlerin çok büyük bir kısmının dumandan ve zehirli gazların solunmasından
kaynaklandığını göstermektedir.
Elektrik tesisatında kullanılacak olan malzemelerin özelliklerine ve yangın esnasında gösterecekleri performansa
bağlı olarak doğru kablo seçiminin yapılması; bu sayede yangın sırasında oluşabilecek yoğun dumanın, toksik ve
korozif gazların ve alevin hızlı ilerlemesinin önüne geçilerek, binanın tahliyesi ve yangın söndürme çalışmalarının
verimli bir şekilde yapılması, dolayısı ile can ve mal güvenliğinin sağlanması en önemli unsurlardan biridir. Binaların
inşasında kullanılan yapı malzemeleri önemli ölçüde gelişmesine rağmen, binaların yangın güvenliğini düzenleyen
yönetmelikler bu gelişime ayak uyduramamıştır.

2. CPR Nedir? Kapsamı ve Amacı Nelerdir?
CPR, yapılarda kullanılan her türlü güç, kontrol ve iletişim kablolarının performans beyanlarını ve CE işaretlemesini
zorunlu kılan; Avrupa pazarında ortak bir dil oluşturulmasını sağlayan yönetmeliktir.
CPR’ın amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere
CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak, yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada
bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bununla birlikte yapı malzemelerinin performansları ile ilgili
olarak güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmaktır.
Şehirleşmenin ve dikey yapılaşmanın giderek arttığı ülkemizde, binalarda kullanılan kablo miktarı her geçen gün
artarken, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” halen yapılarda kullanılacak kabloların sahip
olması gereken yangın performansları ile ilgili kesin ve net tanımlamaları ve zorunlulukları içermemektedir.
Doğru kablo seçimi yapılarak yangın sırasında oluşabilecek yoğun dumanın, toksik ve korozif gazların ve alevin hızlı
ilerlemesinin önüne geçilmesi, bu sayede insanların güvenli bir şekilde yangın mahallinden tahliye edilebilmesi ve
yangına müdahalenin güvenli bir şekilde yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

3. EN 50575 ve EN 50399 Standartları
EN 50575 standardı, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda kullanılan “güç, kontrol ve iletişim”
kablolarının yangına tepki performansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk değerlendirmeleri
ile ilgili kriterleri belirler. Bununla birlikte yapılarda kullanılan kabloların yangına karşı performans beyanlarını ve CE
işaretlemesini zorunlu kılar.
EN 50399 standardında ise, CPR kapsamında bulunan kabloların Avrupa Sınıflarına göre sınıflandırılabilmesi
için yangına tepki performanslarının ölçülebilmesini sağlayacak test yöntemleri, düzenekleri, bu düzeneklerin
kalibrasyonu, testlerin uygulama işlemleri ve sonuçlarının raporlanması konuları detaylı olarak açıklanmıştır.

4. CPR ve CE İşaretlemesi
Ürün etiketlerine yapılacak olan CE işaretlemesinde, sadece CE işaretinin koyulması dışında hangi bilgilerin, hangi
formatta ve nasıl ürünün etiketine yerleştirileceği EN 50575 standardında açık ve net olarak belirtilmiştir. Bugüne
kadar sadece Low Voltage Directive (LVD) – Alçak Gerilim Direktifi altında yapılan ve imalatçının kendi beyanına
göre yapılması yeterli olan CE deklarasyonu ve işaretlemesinin, CPR altında yapılmasına olanak sağlayan EN 50575
standardı birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir.
EN 50575 standardında bulunan yangına tepki sınıfları ile ilgili temel sınıflandırma kriterleri ve ilgili test metotları
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bunların yanı sıra, sınıflandırmada kullanılan ve duman oluşumu-(s), yanarak düşen
parçacık-(d) ve asitlik derecesi-(a) gibi ek kriterler de standartta detaylandırılmıştır.

Sınıf

EN ISO 1716

EN 50399

EN 60332-1-2

EN 61034-2

EN 60754-2

Aca

X

-

-

-

-

B1ca

-

X

X

X

X

B2ca

-

X

X

X

X

Cca

-

X

X

X

X

Dca

-

X

X

X

X

Eca

-

-

X

-

-

Fca
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EN 50575 standardında belirtilen gereklilikler sağlandıktan sonra, kablonun
etiketine yanda bir örneği görülen CE işareti ve ek bilgileri iliştirilir.
CE işaretinin ürün etiketine iliştirilmesi için zorunlu olan Performans Beyanı
(DoP)’nun hazırlanması ile ilgili kritik noktalar ve gereklilikler de EN 50575
standardında açık ve net olarak tanımlanmıştır.

5. CPR ve Performans Beyanı (DoP)
Her firma, EN 50575 standardı kapsamındaki ürününü
ilgili pazara sürmeden önce yasal olarak, o ürünün
kodu, kullanım amacı ve yangına tepki performansı
bilgilerini de içeren bir performans beyanı (Declaration
of Performance - DoP) düzenlemek zorundadır.
Performans beyanı (DoP) düzenlemek isteyen üretici,
ürünlerini Avrupa Komisyonu’nun NANDO sisteminde
yayınlanan Onaylanmış Kuruluşlara veya onaylanmış test
laboratuvarlarına göndererek, testlerini yaptırıp ilgili CPR
sınıfına göre belgelendirir.
Tüm bu bilgiler ışığında her bir ürün grubu için aşağıda bir
örneği görülen DoP belgesi düzenlenir.

6. Sonuç
10 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir
yıllık geçiş süresinden sonra, 1 Temmuz 2017’den itibaren
zorunlu olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerindeki pazarlarda
kablo pazarlamak, satmak veya dağıtımını yapmak isteyen
firmalar, üreticilerden o ürüne ait bir Performans Beyanı
(DoP) düzenlemesini ve ürünün üzerine veya etiketine ilgili
formata uygun CE işaretlemesinin yapılmasını yasal olarak
talep edebilecekler.
Bu zorunluluk, Türkiye’de olduğu gibi, Avrupa Birliği ülkeleri
dışındaki ülkelerde üretilen ve Avrupa Birliği ülkelerine
satılmak istenen ürünler için de zorunlu olmakla birlikte, bu
durumda o ürünü ilgili ülkeye sokmak isteyen ithalatçı veya
dağıtıcı da aynı sorumlulukları üstlenmektedir.
EN 50575 standardının, sadece Avrupa Birliği ülkelerine satış yapacak olan kablo firmaları tarafından değil, ülkemizdeki
kablo standartlarını ve kalite bilincini artırmak, yangın güvenliğini sağlayarak oluşabilecek kayıpları en aza indirmek ve
standartlara uymayan düşük kaliteli ürünlerin piyasaya sürülmesinin ve kullanılmasının önüne geçmek isteyen üreticiler
başta olmak üzere, proje firmaları, yüklenici firmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, toptancılar ve distribütörler tarafından
da çok iyi anlaşılması ve uygulamaya koyulması için bu geçiş süresinde elimizden geleni yapmamız gerekmektedir.
Güvenli yaşam alanlarının inşası için:
• Yangınlarda can ve mal güvenliğinin kullanılan malzemelerin yangın esnasında göstereceği performans ile
doğru orantılı olmasına bağlı olarak, kabloların günümüzde yüksek miktarda kullanılan malzemelerden biri
olması sebebiyle doğru kablo seçimine dikkat edilmelidir.
• Konu ile ilgili resmi yönetmeliklerin bir an önce yapılarda kullanılacak kabloların sahip olması gereken yangın
performansları ile ilgili kesin ve net tanımlamalar ile zorunlulukları içermesi sağlanmalıdır.
• Mevcut koşullar altında, kullanılan kabloların can ve mal güvenliği açısından doğru ve uygun seçiminin temin
edilmesi için kamuoyu bu hususun ciddiyeti ve önemi hakkında bilgilendirilmelidir.
303

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Kaynakça
1.

“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” (305/2011/AB) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10 Temmuz 2013. Sayı :28703

2.

Official Journal of European Union (OJEU) - http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

3.

TS EN 13501-6 :Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması”, Türk Standartları Enstitüsü, 2014

4.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete

5.

TS EN 50575 “Güç, kontro ve haberleşme kabloları – inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın
gerekliliklerine tepki vermeye tabi”, Türk Standartları Enstitüsü, 2014

6.

TS EN 50399:11 “Yangın ortamlarındaki kablolar için ortak deney yöntemleri”, Türk Standartları Enstitüsü, 2011

Özgeçmiş
1976 yılında Istanbul’da doğdu. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği, 2003 yılında
University of Leicester MBA-Uluslararası Pazarlama, 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Ekonomi
yüksek lisans ve 2015 yılında Milano Bocconi Üniversitesi’nde liderlik eğitimlerini tamamlamıştır. 2005 yılında
Prysmian Group ailesine katılan ve halen Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak görevine devam eden Tamer
Yavuztürk, 2015 yılı TÜYAK “Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi” danışma kurulunda da görev almıştır.

304

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

AÇIK ELEKTRİK ŞALT SAHALARINDA YANGIN GÜVENLİK KRİTERLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
SEÇKİN ÖZCAN
F. VOLKAN AKYÖN
ÖZET
Elektrik kesintisi yaşamın her alanında özellikle de sanayi ve üretimde, ekonomiden, üretime, konfordan, güvenliğe
kadar tüm alanlarda olumsuz etkiler yaratmaktadır. Elektrik enerjisi üretim tesisinden başlayarak son kullanıcıya
ulaşana kadar pek çok işleme tabi tutulmaktadır. Bu işlemlerden birisi de transformatörler kullanılarak gerilimin
yüksek formdan alçak veya ters forma dönüştürülmesidir. Bu işlemin yapıldığı tesislere genel olarak Şalt Sahası
denilmektedir. Şalt sahalarında meydana gelebilecek bir yangın elektrik enerjisinde kesinti meydana gelmesine
sebep olacaktır. Kesinti süresinin ise hayatın tüm alanlarına olumsuz etkisi olacaktır. Bu nedenle şalt sahalarında
yangın olayının yaşanmaması ya da en aza indirilmesi amaçlanmalıdır. Olası yangın durumlarından en az zararla
çıkmak, sisteme en kısa sürede tekrar enerji vermek ve hayatın olağan akışında devam etmesini sağlamak önemlidir.
Bu amaçla bu çalışmada açık elektrik şalt sahalarının yangınlara karşı durumu incelenerek, var olan tedbirlerin
tekniğe ve mevzuata uygunluğuna ilave olarak, eksikliklerin tespit edilmesi ve alınabilecek ilave tedbirler, detaylı bir
şekilde irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elektrik şalt sahaları, şalt tesisleri, trafo indirici merkezleri, yangın, yangın önleme, iş sağlığı ve
güvenliği.

EVALUATION OF FIRE RISKS IN ELECTRICAL SUBSTATİON
ABSTARCT
Interruption of electricity has negative effects in daily life especially in industry and production with economically,
security and so on. Electricity is subject to many operates from production plant to consumer. One step of these
operates is that voltage is transformed from high to low or the reverse using transformers. These units generally
are called as electrical substation. It may be power failure because of a fire in the electrical substation. Power
failure has negative effect for all life proportionally with downtime. So, it should be aimed that do not occur the
fire or reducing of it. It is important to minimizing of damage, re-energizing to power line as soon as possible and
providing to continue of daily life as usual.
So, in this study the condition of electrical substation is analysed against fires. Also, present precaution is examined
to science, legislation and regulations. Detection of deficiencies and additional precautions are investigated in
detail.
Keywords: Electrical substation, distribution substation, converter substations, switching station, fire, fire
prevention, occupational safety and health.

1. GİRİŞ
Elektrik enerjisi, üretildiği tesisten başlamak üzere, son tüketici olan bizlere ulaşıncaya kadar pek çok işleme tabi
tutulmaktadır. Üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisi, özellikle hat kayıplarının az olması ve iletken maliyetinin
düşük olması gibi sebeplerden dolayı yüksek gerilim, alçak akım formunda iletilmektedir [1]. Bu nedenle elektrik
enerjisi üretildiği santralde, trafolar yardımıyla gerilimi yükseltilip, akımı düşürülerek iletilmekte ve şehir ve
ilçelerimize yüksek gerilim, alçak akım formunda ulaşmaktadır. Sonrasında yine son kullanıcılara sunulmak üzere
uygun gerilim değerlerine düşürülmektedir.
Bu gerilim/akım dönüştürme işlemleri için değişik büyüklükte ve özellikle trafo merkezleri ve trafolar kullanılarak
elektrik enerjisi alçaltılarak veya yükseltilerek istenilen iletim seviyesine getirilmektedir. Şehir ve ilçe merkezlerine
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yüksek gerilim formunda gelen elektrik enerjisinin orta gerilim formuna dönüştürülmesi için trafo merkezlerinde
bulunan şalt sahaları kullanılmaktadır [2].

Şekil.1 Elektrik üretim, iletim ve dağıtımının temsili gösterimi [3].

2. AÇIK ŞALT SAHALARI
Şalt sahası “trafo merkezlerinde güç trafoları, baralar, bir kısım yardımcı teçhizat ile bu cihazları irtibatlandırmakta
kullanılan çeşitli bağlama elemanlarının (kesici ve ayırıcılar) bir arada bulunduğu, enerjinin toplandığı ve dağıtıldığı
açık hava tipi tesisler” olarak tanımlanmaktadır [4].
Genellikle 36 kV’dan 800 kV’ya kadar olan trafo merkezleri açık şalt sahalı olarak tesis edilir [5]. Genel olarak bir
şalt sahasının yapısı ve şalt sahalarını oluşturan elemanlar Şekil.2’deki resimde görüldüğü gibidir

Şekil.2 Bir şalt sahasının yerleşimi ve şalt sahasını oluşturan elemanlar [6].

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Şekil.3 Örnek bir açık şalt sahası [7].

3. AÇIK ŞALT SAHALARINDA YANGIN RİSKLERİ VE NEDENLERİ
Açık şalt tesislerinde yangına sebep olabilecek pek çok durum olabilir. Bu çalışmada açık şalt tesislerindeki yangın
risklerinin tespiti için;
•
•
•
•

Şalt tesislerinde var olan ekipmanların çalışma mantıkları,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yapılmış açık şalt tesisleri için yapılmış örnek risk
analizleri,
Literatür taraması yapılarak geçmişte açık şalt tesislerinde çıkmış olan yangınların sebepleri,İncelenmiştir.
İnceleme sonucunda açık şalt tesislerinde meydana gelen yangınların sebepleri aşağıda sıralanmıştır.
Açık şalt tesislerinde gerilim alçaltma veya yükseltme işlemi için kullanılan trafolarda yalıtım ve soğutma
amacıyla yağ veya gaz kullanılmaktadır. Özellikle eski tip trafolarda yanıcı tip yağ kullanılmakta idi. Bakımsız
trafolar, eskimiş ve ömrünü tamamlamış yağlar, yangın riski yaratmaktadır.

Şekil.4 TEİAŞ’a ait Keban Şalt 2 Trafo Merkezi’nde çıkan yangın (2013) [8]

•

Yine eski tesislerde kesiciler yağlı tip kesiciler idi. Bu tip kesiciler ile gerilimin kesilmesi esnasında oluşan
ark yangın riski yaratmaktadır.

Şekil.5 Yük altındaki bir sistemin kesici ile açılması anında oluşan ark örneği [9]
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•

Açık şalt sahalarında büyüyen otlar yangın riski yaratmaktadır [10].

•

İzolatörlerin zaman içerisinde direncinin azalarak kopması, kırılması veya izole görevini tam yapamaması
yangın riski yaratmaktadır.

•

Koruma rölelerinin arızalanması oluşan bir aksi durumun önlenememesi ve haber verilememesi anlamına
gelmektedir. Bu durum yangın riski yaratmaktadır [11].

•

Açık şalt tesislerinde özellikle tesisin düzensizliği ve tesis içerisinde yer alan ve kolay tutuşabilen maddelerin
bulundurulması yangın riski yaratmaktadır.

•

Çalışanların tecrübe eksikliği veya acemiliği sebebiyle manevra sırasında yapılan yanlış veya hatalı işlemler
yangın riski yaratmaktadır [11].

•

Açık şalt tesislerinde güç kontrolü panolar aracılığı ile yapılmaktadır. Panolarda meydana gelebilecek bir
arıza ve yapılabilecek yanlış bir manevra ark ve beraberinde yangın riski yaratmaktadır [10].

•

Akü odasındaki akülerin yeterli havalandırılmaması nedeniyle açığa çıkan gazlar patlama ve yangın riski
yaratmaktadır [1].

•

Tesiste çalışan cihazların aşırı ısınması yangın riski yaratmaktadır.

4. AÇIK ŞALT SAHALARINDA YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Açık şalt sahalarında meydana gelebilecek herhangi bir yangın olayının meydana gelmeden engellenmesi için
alınabilecek tedbirler, şalt sahasının tasarımı safhası ve devreye alındıktan sonraki işletme safhası için ayrı ayrı
değerlendirilebilir.

4.1 TASARIM AŞAMASI YANGIN TEDBİRLERİ
Doğru bir tasarım, son teknoloji elemanların kullanımı, doğru saha yerleşimi hem işletme açısından, hem de işletme
de meydana gelebilecek herhangi bir yangın olayının önüne geçilmesi açısından son derecede önemlidir.
Bu noktada açık şalt sahalarının tasarım aşamasında yangın güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar
aşağıda sıralanmıştır:
•

Dışarıdan gelebilecek sabotaj ve benzeri tehlikelere karşı öncelikler açık şalt sahalı trafo merkezlerinin
çevresi tel örgü örülerek ve gerekli görülen yerlere duvarlar inşa edilerek güvenlikleri sağlanmalıdır.

•

Herhangi olası bir yangına çok hızlı müdahale edilebilmesi için yangın bildirim tesisatı kurulabilir. Bu tesisat
sesli ve ışıklı ikazlar şeklinde olabilir [1].

•

Kesici olarak vakumlu veya gazlı kesiciler kullanılmalıdır. Eğer şalt tesisi eski bir tesis ise değişim zamanı
gelmiş olan kesiciler bu tip yeni model kesicilerle değiştirilmelidir.

•

Gazlı tip soğutma sistemine sahip trafolar kullanılmalıdır. Eğer şalt tesisi eski bir tesis ise değişim zamanı
gelmiş olan trafolar bu tip yeni model trafolarla değiştirilmelidir.

•

Açık şalt tesislerinde yangın riskine karşılık yangın köşeleri oluşturulabilir. Zira olası bir yangın durumunda
olaya hızlı müdahale etmek ve yangın söndürme ekipmanlara hızlıca ulaşmak daha kolay olacaktır.

•

Açık şalt sahalarında özellikle ot yetişmesinin engellenmesi amacıyla zemine çakıl taşı döşenmelidir.
Özellikle ark ve yangın ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde mümkünse beton zemin oluşturulmalıdır.

4.2 İŞLETME AŞAMASI YANGIN TEDBİRLERİ
Hali hazırda faaliyeti sürmekte olan açık şalt sahalarının işletilmesi aşamasında meydana gelebilecek olası yangın
olaylarının önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler aşağıda sıralanmıştır:
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•

Zeminden çıkan otlar zaman zaman büyümektedirler. Büyüyen otlar da herhangi bir ark durumunda yangın
riskini arttırmaktadırlar. Bu bağlamda otların belirli zaman aralıklarında temizlenmesi gerekmektedir.

•

Şalt sahalarında işyeri düzeni ve temizliği önemlidir. Şalt sahasında yanma riski yüksek malzeme
bulunmamasına özen gösterilmelidir.

•

Aşırı ısınma sonucu oluşabilecek ters bir durum için belirli zaman aralıklarında tesisteki cihazlar termal
ölçüme tabi tutulabilir [1]. Bu amaçla termal kameralar kullanılır. Böylece elektrik enerjisinin tesiste aktığı
materyalde oluşan ısınma termal kameralar ile gözlenir ve problem olup olmadığı tespit edilebilir. Fazla
ısınan bir cihaz, bir problemin habercisidir ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Elde edilen ölçüm sonuçlarına
göre değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılır:
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Ölçülen sıcaklık,
-

0-70 °C arasında ise; bu durum normaldir ve sorun yoktur,

-

70-120 °C arasında ise; gözlem altında tutulmalıdır,

-

120 °C’den yüksek ise sorun tespit edilmeli ve anında müdahalede bulunulmalıdır [1].

•

Manevra sırasında yanlış veya hatalı işlem yapılmamalıdır. Tesiste oluşturulmuş iş akışına uygun
davranılmalıdır. Burada en çok kendine fazla güven, acele iş yapma, iş akış sırasına uymama gibi durumları
ortadan kaldırmak gerekir. Bu da personelin sürekli eğitime tabi tutulmasını gerektirmektedir [10].

•

Pano odası yangınlarını önlemek için yetkisiz kişilerin panoların bulunduğu odaya yalnız girmeleri
engellenmelidir. Pano odası çalışmaları tanımlanmış iş akışına uygun yapılmalıdır.

•

Akü odalarının gaz biriktirmesinin engellenmesi için mümkünse aspirasyon sistemi kurulmalı, var ise
düzgün çalıştığı belirli zaman aralıklarında kontrol edilmeli, yoksa havalandırılmalıdır.

•

Kesicilerin ark oluşturma ihtimali yüksek olduğu için, ark söndürme sistemlerinin çalışır olduğu belirli
zaman aralıklarında kontrol edilmelidir [1].

•

Olası bir yangın durumu için yangın söndürme elemanlarının yeterli sayıda ve gerekli yerlerde olması
sağlanarak, belirli periyotlarla dolumu ve kontrolleri yapılmalıdır. Ayrıca mevzuatın öngördüğü zaman
aralıklarında yangın tatbikatı yapılmalıdır.

•

Herhangi bir sabotaj ihtimaline karşın güvenliğin sürekli ve açık olması temin edilmelidir.

5. SONUÇ
Günümüzde hayatın en önemli girdilerinden biri elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisi, yaşamı kolaylaştıran önemli
bir kaynaktır. Bu sebeple elektrik enerjisinde meydana gelen her kesinti hayatı olumsuz etkilemektedir. Tüketiciye
kullanımı için gelene kadar pek çok işleme tabi tutulan elektrik enerjisinin en önemli transformasyon merkezlerinden
biri de açık şalt sahalarıdır. Bu tesislerde meydana gelebilecek bir yangın tüm şehri veya ilçeyi elektriksiz bırakacağı
için, yaşama son derece zarar verici olacaktır.
Bu nedenle bu çalışmada açık şalt tesisleri için detaylı bir yangın risk değerlendirmesi yapılmış ve yeni kurulacak
tesisler ve faal olarak hayatına devam eden tesisler için yangınlara karşı alınabilecek tedbirler detaylıca incelenmiştir.
Açık şalt tesislerinde meydana gelen yangınların ana sebepleri aşağıda sıralanmıştır;
-

Yanlış yer seçimi ve tesis tasarımı,

-

Büyüyen otlar,

-

Açma, kapama esnasında meydana gelen ark,

-

Aşırı ısınma,

-

Sabotaj,

-

Akü gazlarının patlaması,

-

Panolardaki arızalar,

-

Cihazların ömrünün bitmiş olması,

-

Yanlış manevra,

-

Çalışanların eğitim ve bilgi eksikliği.

Bu yangınların önlenmesi için alınması gereken tedbirler kısaca aşağıda sıralanmıştır:
-

Doğru yer seçimi,

-

Doğru tasarım,

-

Yangın bildirim tesisatı kurulması,

-

Yangın köşelerin oluşturulması,

-

Ark önleyici cihaz kullanımı,

-

Cihazların düzenli bakımının yapılması,

-

Periyodik sıcaklık ölçümleri,

-

Prosedüre uygun işlem yapılması,

-

Büyüyen otların düzenli biçilip, temizlenmesi,

-

Eğitim ve sürekli iyileştirme.
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ YENİ MİMARLIK FAKÜLTE BİNASININ ‘’BİNALARIN
YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ BAĞLAMINDA
İNCELENMESİ
FÜSUN DEMİREL
GÖNÜL TAVMAN
MUAMMER YAMAN
ÖZET
Ülkemizde binalarda, çeşitli sebeplerle ortaya çıkan yangınlar nedeniyle çok fazla can ve mal kaybı yaşanmaktadır.
Oluşabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, binalar ulusal yangın yönetmeliğine uygun hale getirilerek,
binalarda yangın güvenliği sağlanmalıdır. Uygulanması gereken güvenlik önlemleri proje tasarım aşamasında
iken oluşturulmalı ve bu bağlamda projeler geliştirilmelidir. Bu amaçla ülkemizde tasarım aşamasında olan Gazi
Üniversitesi yeni Mimarlık Fakültesi Binası; ulusal yangın yönetmeliğimiz kuralları çerçevesinde incelenmiş ve
yapılan değerlendirmeler sonucunda binanın yönetmeliğe uygunluk kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterler neticesinde
geliştirilen öneriler ile tasarım projesi halindeki bina; yönetmelik kurallarına uygun hale getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY), kaçış yolları, eğitim binaları,
yangın güvenliği

AN INVESTIGATION AT THE NEW A FACULTY OF ARCHITECTURE
BUILDING OF GAZI UNIVERSITY IN COMPLAINCE WITH ‘’TURKEY’S
REGULATION ON FIRE PROTECTION’’
ABSTRACT
In our country, there is so much loss of life and property due to fires occurring in buildings for various reasons. To
minimize loss of life and property that may occur, buildings should be harmonized with the national fire regulations,
fire safety in buildings must be provided. Security measures to be applied should be created at the project design
stage and projects should be developed in accordance. For this purpose, new Faculty of Architecture Building of
Gazi University which is in the design stage was examined in terms of national fire regulations for rules and an
eligibility criteria was developed based on the evaluations. The recommendations developed out of this study and
the design project were brought in compliance with building regulations.
Keywords: Turkey’s Regulation on Fire Protection, escape routes, educational buildings, fire safety

1. GİRİŞ
Binalarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan yangınlar can ve mal güvenliği açısından büyük riskler oluşturmaktadır. Bu
riskleri azaltmak ve kullanıcıların yangın güvenliğini sağlamak birtakım tasarım kararları ile mümkün olmaktadır.
Yeni yapılacak binalarda tasarım aşamasında bir projenin, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
(BYKHY) hükümlerine uygun bir şekilde hazırlanması, mevcut bir binanın gerekli olan tadilatlar ve eklemeler
neticesinde BYKHY hükümlerine uygun bir yapı olması sağlanmalıdır.
Binalarda yangın güvenliği; mimarlar ve mühendislerin ortak disiplini olarak gerekli önlemlerin alınması ile
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oluşturulmaktadır. Bu önlemler aktif ve pasif önlemler olarak bilinen yangın güvenlik önlemleridir. Pasif önlemler;
mimari projenin tasarım aşamasında projeye entegre olarak proje yaşam döngüsü boyunca projede bulunan
yangın güvenlik önlemleridir. Zehirleyici gaz ve dumanın yapı içerisinden uzaklaştırılması, yangın kaçış alanlarının
yatayda ve düşeyde planlanması, yangın kompartıman alanlarının belirlenmesi, yapı malzemelerinin yangına
dayanımlarının uygun nitelikte seçilmesi, bina taşıyıcı sisteminin yangına belirli bir süre dayanabilmesi gibi kriterler
pasif yangın güvenlik önlemlerini belirtir [2]. Aktif Önlemler; mimari projede tasarım aşamasında veya daha
sonradan da eklenebilen, pasif önlemleri desteklemek amacıyla alınan, yangın anında işlevini gerçekleştiren belirli
yangın güvenlik önlemleridir. Yangın dedektörleri, algılama uyarı sistemleri, mekanik yollarla duman kontrolü ve
yağmurlama söndürme sistemleri gibi sistemler aktif güvenlik önlemlerine örnek olarak verilebilmektedir [2].
Mimari projeler yangın güvenliği açısından incelendiğinde, belirli aktif önlemlerin alınması gereksinimlerinden sonra
pasif önlemler açısından değerlendirilmelidir. Alınması gerekli olan aktif önlemlerin olması, yönetmelik verilerine
göre pasif önlemlerin genelinde kolaylıklar sağlamaktadır. Gerekli kaçış mesafe ölçülerinin artması, cephe tasarım
kararlarında kolaylık sağlaması, atrium boşluklarının metrekarelerinin azaltılabilmesi gibi durumlarda tasarım ve
uygulanabilirlik yönünden mimarlar ve mühendislere kolaylıklar sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada; Gazi
Üniversitesi’nin tasarım aşamasında olan Mimarlık Fakültesi Binası; BYKHY’in yeni yapılacak binalar için gerekli
olan maddeler açısından yangın güvenliğince incelenmiştir. İncelemelerde; maddelerin uygunluk analizlerine
göre tablolar oluşturulmuştur. Kaçış yolları tasarımlarına göre uygunluk değerlendirmelerinde bulunulmuş, uygun
olmayan maddelerde ise uygun olacak şekilde düzenlemelerde öneri sunulmuştur. Kullanıcı yükü baz alınarak en
yoğun kat kullanıcısına sahip olan 1. kat düşey kaçış alanlarında belirleyici olmuştur. Merdivenlerin genişlikleri,
kapıların genişlikleri bu kat gereklerine uygun olarak önerilmiştir.

2. TASARIM AŞAMASINDA OLAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTE BİNASININ
‘’BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK’’ MADDELERİNE GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Örneklem olarak ele alınan fakülte binası; daha önce de belirtildiği üzere Gazi Üniversitesi bünyesinde düşünülen
yeni bir Mimarlık Fakültesi’ne ait tasarım aşamasında olan bir projedir. Proje; mevcut Beşevler Kampüsü sınırları
içerisinde bulunmakta olup toplam inşaat alanı 29.554 m2dir.
Fakülte projesi bodrum, alt zemin, zemin ve dört katlı bir bina olarak tasarlanmıştır. Bodrum kat planı kapalı otopark
olarak kullanılmaktadır. Sığınak, teknik hacimler, elektrik odaları ve konferans salonunun sahne kısmı bu katta yer
almaktadır. Alt zemin kat planında ise ana fuaye, öğrenci kulüp alanları, konferans salonu izleyici alanı, maket
atölyesi ve stüdyolar bulunmaktadır. Stüdyoların ışık probleminden dolayı iç bahçeler de mevcuttur. Zemin kat
planında ise kütle iki ayrı blok olarak düşünülmüş; bir blokta idari ofisler bulunurken diğer blokta kafe sergi alanları,
endüstri ürünleri satış üretim alanı fuaye bulunmaktadır. 1. ve 2. kat planlarında ise derslikler, stüdyolar, kütüphane,
akademik personel odaları, idari alanlar, galeriler bulunmaktadır. 3. ve 4. kat planlarında ise stüdyolar, derslikler,
laboratuvar alanları, akademik personel alanları ve yemekhaneler bulunmaktadır. Yapı genelinde atriumlar ve geniş
ortak alanlar mevcuttur. Plan ölçeğinde üç tane korunumlu yangın merdiveni bir de ortak açık sirkülasyon merdiveni
tasarlanmıştır. Mimarlık Fakültesi projesinde bina yüksekliği 24 metre; yapı yüksekliği ise 34 metredir.
Proje kapsamında öncelikle mevcut tasarımlar doğrultusunda yönetmelik hükümlerince incelemelerde bulunulmuş,
yönetmeliğe uygun olmayan alanlar için yeni öneriler geliştirilmiştir. İncelenecek olan projede BYKHY Madde 96/2
gereği olarak aktif söndürme sistemlerinin olması gerekmektedir. Projede mevcut durumda alınması gereken pasif
önlemler bu doğrultuda Şekil 1.- 6. arasında irdelenmiştir.
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Şekil 1. Mevcut vaziyet planında itfaiye erişim yollarının analizi (mavi çizgi; BYKHY göre; mesafe açısından uygun itfaiye erişin noktalarını,
kırmızı renk çizgi ise uygun olmayan itfaiye erişim noktalarını ifade etmektedir.)

Şekil 2. Mevcut bodrum kat planında kaçış yolları analizi (yeşil çizgi; BYKHY göre; mesafe açısından uygun kaçış mesafelerini, kırmızı renk
çizgi ise uygun olmayan tasarım kriterlerini ifade etmektedir.)
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Şekil 3. Mevcut alt zemin kat planında kaçış yolları analizi (yeşil çizgi; BYKHY göre; mesafe açısından uygun kaçış mesafelerini, kırmızı renk
çizgi ise uygun olmayan tasarım kriterlerini ifade etmektedir.)

Şekil 4. Mevcut zemin kat planında kaçış yolları analizi (yeşil çizgi; BYKHY göre; mesafe açısından uygun kaçış mesafelerini, kırmızı renk çizgi
ise uygun olmayan tasarım kriterlerini ifade etmektedir.)
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Şekil 5. Mevcut 1.- 2. Kat planlarında kaçış yolları analizi (yeşil çizgi; BYKHY göre; mesafe açısından uygun kaçış mesafelerini, kırmızı renk
çizgi ise uygun olmayan tasarım kriterlerini ifade etmektedir.)

Şekil 6. Mevcut 3.- 4. kat planlarında kaçış yolları analizi (yeşil çizgi; BYKHY göre; mesafe açısından uygun kaçış mesafelerini, kırmızı renk
çizgi uygun olmayan tasarım kriterlerini ifade etmektedir.)
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Çalışmada; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 2. ve 3. kısımlarda yer alan 22. Madde ile 47.
Madde arasındaki bölümler ve 51.-54.-57. ve 62. Maddeler Çizelge 1’de incelenmiştir. Değerlendirmelerde ise kaçış
yolları hesabı için, en yoğun kullanıcı yüküne sahip olan 1. kat planı esas alınmıştır.
Çizelge 1. Fakülte binasının BYKHY maddelerine uygunluk tablosu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YENİ MİMARLIK FAKÜLTESİ BİNASI YANGIN TAHLİYE PROJESİNİN
BYKHY KAPSAMINDA İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sıra BYKHY
BYKHY
BYKHY Madde Adı
İncelenen
Açıklamalar ve Öneriler
No
Kısım No/ Madde No
Binanın
Bölüm No
Durumu
1
2/1
Madde 22 Binaya Ulaşım
Uygun Değil
İtfaiyenin dönüş mesafesi çıkmaz yolda 8 m
Yolları
olmalıdır.
2
2/2
Madde 23 Bina Taşıyıcı
Belirsiz
Sistemi Stabilitesi
3
2/3
Madde 24 Yangın
Belirsiz*
*90 metrekareden küçük atrium bulunan katlarda
Kompartımanları
belirli nitelikler neticesinde
onay verilecektir.
4
2/3
Madde 25 Yangın Duvarları
Belirsiz
5
2/3
Madde 26 Döşemeler
Belirsiz
6
2/3
Madde 27 Cepheler
Belirsiz
7
2/3
Madde 28 Çatılar
Belirsiz
8
2/4
Madde 29 Binalarda
Belirsiz
Kullanılacak Yapı
Malzemeleri
9
3/1
Madde 30 Kaçış Güvenliği
Belirsiz
Esasları
10
3/2
Madde 31 Kaçış Yolları
Uygun
11
3/2
Madde 32 Çıkış Kapasitesi ve
Uygun Değil
Yangın merdivenleri ve yangın kapıları mesafeleri
Kaçış Uzaklığı
kullanıcı yüküne uygun değildir.
12
3/2
Madde 33 Kaçış Yolu Sayısı
Uygun Değil
Yangın merdivenleri ve yangın kapıları mesafeleri
ve Genişliği
kullanıcı yüküne uygun değildir. 200 m genişliği
geçen merdivenler korkuluk ile ayrılmalıdır.
13
3/2
Madde 34 Yangın Güvenlik
Uygun Değil
Bodrum kat yangın güvenlik holleri 6
Holü
metrekareden büyük planlanmıştır.
14
3/2
Madde 35 Kaçış Yolları
Uygun
Gerekleri
15
Madde 36 Korunumlu İç
Uygun
3/2
Kaçış Koridorları ve
Geçitler
16
3/2
Madde 37 Dış Kaçış Geçitleri
İlgisiz
17
3/3
Madde 38 Kaçış Merdivenleri
Belirsiz*
*Yangına direnç süresini, yangına tepki değerlerini
sağlaması gerekmektedir.
18
3/3
Madde 39 Acil Çıkış
Uygun Değil
50 kişinin aşıldığı her mekânda en az iki çıkış
Zorunluluğu
bulunması gerekmekte olup, bu çıkışların
mesafeleri; mekân diyagonal mesafesinin 1/3
ünden az olamaz.
Uygun
19
Madde 40 Kaçış Merdiveni
3/3
Yuvalarının Yeri ve
Düzenlenmesi
20
3/3
Madde 41 Kaçış Merdiveni
Uygun Değil
Kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı
Özellikleri
bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına
açılması gerekir.
21
3/3
Madde 42 Dış Kaçış
İlgisiz
Merdivenleri
22
3/3
Madde 43 Dairesel Merdiven
İlgisiz
23
3/3
Madde 44 Kaçış Rampaları
İlgisiz
24
3/3
Madde 45 Kaçış Merdiveni
Belirsiz
Havalandırması
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25

3/3

Madde 46

Bodrum Kat Kaçış
Merdivenleri
Kaçış Yolu Kapıları

26

3/3

Madde 47

27

3/4

Madde 51

28

4/2

Madde 54

29

4/4

Madde 57

Mutfaklar ve Çay
Ocakları

Belirsiz*

30

4/6

Madde 62

Asansörlerin
Özellikleri

Uygun Değil

Toplanma Amaçlı
Binalar
Kazan Daireleri

Uygun Değil
Belirsiz*

Bodrum kat yangın güvenlik holleri altı
metrekareden büyük planlanmıştır.
*Yangına direnç süresini, yangına tepki değerlerini
sağlaması gerekmektedir.

Belirsiz
Belirsiz*

*Teknik merkezlerde kazan dairesi düşünülüyorsa;
yangına en az 120dk dayanıklı bölmelerle
ayrılması gerekmektedir.
*Mutfakların, binanın diğer bölümlerinden yangına
en az 120dk dayanıklı bölmelerle ayrılması
gerekmektedir.
Asansör kuyusu ve makine dairesi yangına
en az 60dk dayanıklı malzemeler ile ayrılması
gerekmektedir. Bodrum kat asansörlerinde yangın
güvenlik holü bulunmalıdır.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada; Gazi Üniversitesi’ne ait tasarım aşamasında olan Mimarlık Fakültesi binası; yürürlükte bulunan Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında incelenerek, yangın güvenliği açısından ele alınmıştır.
Projenin tasarım aşamasında olması sebebiyle; yönetmelik maddelerine uygun olması bakımından öneriler
geliştirilmiştir. Geliştirilen öneriler Şekil 7.-12. arasında aşağıda sunulmuştur:
Vaziyet planında geliştirilen öneriler; itfaiyenin erişiminin sağlanabilmesi için yaya yoluna ayrılmış olan güzergâh;
itfaiyenin erişimine açılmıştır. Aynı zamanda binanın alt kısmına; itfaiye bina erişiminin de sağlanması için sert
zemin önerisi sunulmuştur.
Bodrum kat planında geliştirilen öneriler; kullanıcı yükü hesapları sonucunda uygun olmayan yangın merdiveni
genişlikleri düzenlenmiştir. Düzenleme önerisi olarak son merdiven (3. merdiven) kolu 50 cm büyütülecek şekilde
sunulmuştur (Tüm kat planları için geçerlidir). Kullanıcı yükü hesapları sonucunda uygun olmayan yangın kapısı
genişlikleri düzenlenmiştir. Düzenleme önerisi olarak 1. ve 3. merdiven kapıları çift kanatlı kapı olacak şekilde
sunulmuştur (Tüm kat planları için geçerlidir). Yangın kaçış kapılarının kullanıcı yükü hesaplarında 50 kişiyi geçmesi
sebebiyle, kaçış istikametinde açılması gerekmektedir. Öneri açılış yönleri gösterilmiştir. Yapının sol alt kısmındaki
merdivenin (1. merdiven) ve yapının sağ tarafında bulunan merdivenin (3. Merdiven) yangın güvenlik holleri 6
metrekareden fazla olmaktadır. Bu merdivenlere ait yangın güvenlik holleri küçültülmüş ve önerisi sunulmuştur.
Öneri sonrası değişen 1. ve 3. merdiven 200 cm’yi geçmektedir. Bu nedenle orta aksından parçalara ayrılmıştır.
Korkuluk önerisi oluşturulmuştur (Tüm kat planları için geçerlidir). Asansör kuyusu ve makine dairesi yangına en az
60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılır maddesi uyarınca asansör duvarları 60 dakika dayanıklı
yapılmalıdır (Tüm kat planları için geçerlidir). Bodrum kata ait olan asansörlere erişim için yangın güvenlik holü
veya korunumlu koridordan erişim sağlanması gerektiğinden bina ortasında bulunan asansöre yangın güvenlik holü
önerisi sunulmuştur. Teknik hacimlerin ve elektrik odalarının kompartıman niteliğinde olması gerekmektedir.
Alt zemin kat planında geliştirilen öneriler; kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının
doğrudan bina dışına açılması gerekir. Bu nedenle 1. merdiven için doğrudan dışarıya açılan bağlantı önerisi
sunulmuştur. Atrium bulunan kat planlarında baca etkisi riskine karşı atrium boşluklarının çevresi her katta en az
45 cm yüksekliğinde duman perdesi ile çevrelenmiştir ve duman perdesinden 15 ila 30 cm uzaklıkta, aralarındaki
mesafe en çok 2 m olacak şekilde yağmurlama başlığı yerleştirilmelidir (Tüm kat planları için geçerlidir). Derslikler
girişi yangın kaçış planında yer alması sebebiyle kaçış yönüne uygun olacak şekilde açılmalıdır.
Zemin kat planında geliştirilen öneriler; kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan
bina dışına açılması gerekir. Bu nedenle 3. merdiven için doğrudan dışarıya açılan bağlantı önerisi sunulmuştur.
Bina içine açılan ortadaki merdivenin (2. merdiven) son çıkış olarak kapı açılış yönü uygun olmamaktadır. Kaçış
yönüne uygun olacak şekilde açılış yönü gösterilmiştir. Fakülte girişleri ve dekanlık girişi yangın kaçış planında yer
alması sebebiyle kaçış yönüne uygun olacak şekilde açılmalıdır. Önerisi sunulmuştur.
1.2.3.4. kat planlarında geliştirilen öneriler; 1. kat planında Amfi 3’te tek kaçış alternatifi kapı eklenerek çift kaçış
alternatifine dönüştürülmüştür. 1. kat planından Amfi 4’te iki çıkış kapısının birbirine olan mesafesi 30 cm artırılarak;
iki kaçış gereken yerlerde kaçışlar arası mesafe, mekân diyagonal mesafesinin 1/3 ünden az olamaz hükmüne
uygun hale getirilmiştir. 1. kat planında kütüphanenin kullanıcı yükü 50 kişiyi geçmesi sebebiyle kütüphanede iki
kaçış bulunmalıdır. Öneri yangın kaçış kapısı sunulmuştur.
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Şekil 7. Fakülte binası öneri vaziyet planı (mavi çizgi; itfaiye için uygun erişim mesafesini göstermektedir.)

Şekil 8. Fakülte binası öneri bodrum kat planı (yeşil çizgi; BYKHY göre, mesafe açısından uygun kaçış yolunu göstermektedir.)
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Şekil 9. Fakülte binası öneri alt zemin kat planı (yeşil çizgi; BYKHY göre, mesafe açısından uygun kaçış yolunu göstermektedir.)

Şekil 10. Fakülte binası öneri zemin kat planı (yeşil çizgi; BYKHY göre, mesafe açısından uygun kaçış yolunu göstermektedir.)
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Şekil 11. Fakülte binası öneri 1. ve 2. kat planları (yeşil çizgi; BYKHY göre, mesafe açısından uygun kaçış yolunu göstermektedir.)

Şekil 12. Fakülte binası öneri 3. ve 4. kat planları (yeşil çizgi; BYKHY göre, mesafe açısından uygun kaçış yolunu göstermektedir.)

Ülkemiz mimarlık alanında, eğitim yapılarının can ve mal güvenliğinin zarar görmesinde yangın önemli bir unsurdur.
Eğitim kurumlarının tümünde bireylerin yangın sırasında; yangını fark etmesi, yangından uzaklaşması ve güvenli bir
bölgede toplanması amacıyla projenin tasarım aşamasında yangın unsuru göz önünde bulundurulmalıdır. Mimara
düşen görev ise ‘’Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerini bilmesi ve bu hükümlerin proje
hazırlanırken tasarım aşamasında projeye entegre edilmesidir. Bu bağlamda; tasarım aşamasında olan Gazi Üniversitesi
Beşevler Kampüsü-Mimarlık Fakültesi binasının yangın tahliye projesi hazırlanmıştır. Bu çalışmada ilk aşamada yapı
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kullanıcı yükü hesaplanmış, yangın kaçış çıkış mesafeleri belirlenmiştir. Daha sonra kaçış yolları, yangın kompartımanları,
kaçış merdivenleri, yangın kapıları yönetmelik hükümlerine uygunlukları kontrol edilmiştir. Uygunluk sonucuna göre yeni
düzenlemeler önerilmiş ve düzenlemelere uygun yeni bir tahliye projesi düşünülmüştür.
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PASİF YANGIN ÖNLEMLERİNİN ÖRNEK EĞİTİM KAMPÜS BİNASI
ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
FURKAN ERUÇAR
KEVSER COŞKUN
NUR ESİN
ÖZET

Eğitim binalarında yangın güvenliği önemli bir faktördür. Yangın güvenliğinin binaların tasarım aşamasında düşünülmesi beklenir. Ülkemizde ilkokul seviyesinden başlayarak öğrencilere kazandırılması gereken yangına yönelik
bilgilendirme ve yangın tatbikatı yetersiz kalmaktadır. Eğitim binaları yüz yüze iletişim ve sosyalleşme ortamları
olduğundan mekanlar arası görsel ilişkinin tasarımda dikkate alınması istenir. Bu nedenle tasarımlarda galeri boşluklu, atriumlu plan şemaları tercih edilmektedir. Koridor üzerinde sıralanan derslikler, stüdyolar, galeriye dönüşmüş
koridorlar tasarım için uygun mekanlar sağlasa da, duman yayılımı bakımından büyük bir tehlike doğurmaktadır.
Mevcut yangın yönetmelikleri, klasik önlemleri, bina tipolojilerine bağlı olmaksızın, genel anlamda açıklamaktadır.
Ancak planlamalarda koridorların boyutsal özellikleri kadar ilişkide oldukları boşlukların ve geniş açıklıkların da farklı
değerlendirilmesi gerekmektedir. Tasarımdaki bu çelişkili durumun aktif yangın emniyet sistemleriyle olduğu kadar,
tasarım önlemleri ve kullanılan yapı elemanlarıyla sağlanan pasif önlemler ile birlikte desteklenmesi gerekir. Çalışmada, meydana gelen bir yangın başlangıcı sonrasında yaşanan durumdan hareketle; kampüs binalarındaki yangın güvenliği durumu irdelenmiş, özellikle duman yayılımının önlenmesi ve kullanıcı tahliye stratejileri uluslararası
yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, plan tipolojisi, kullanıcı karakteristikleri, yapı
elemanları, yapı malzemeleri, binada alınan yangın önlemleri irdelenerek grafiksel anlatımla çözüm önerileri sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yangın emniyet önlemleri, Atriumlu eğitim binaları, Duman kontrolü, Tahliye stratejileri.

EVALUATION AND SOLUTION SUGGESTIONS OF PASSIVE FIRE SAFETY
MEASURES ON A SELECTED EDUCATIONAL PREMISE
ABSTRACT
Fire safety is an important factor in educational premises. Fire safety is expected to be considered in the design
phase of these buildings. The instructions about fire and fire drills which should be provided to the students starting from primary school are very inadequate in Turkey. As educational premises should be the environments for
face-to-face communication and socialization, it is desirable to consider the visual link between spaces in design.
Therefore, models with atriums are preferred for these type of buildings. Even if the corridor-lined classrooms, studios and corridors turned into galleries provide adequate space for design, they also pose a serious hazard in terms
of spread of smoke. The existing fire regulations explain the classical precautions in general terms, regardless of
design models and typologies. However, in planning, spaces and wide openings, which corridors are related, require
them to be evaluated differently as well as the dimensional characteristics of the corridors. These contradictory
requirements of design must be supported by active fire safety measures as well as by passive measures. In this
study, fire safety in campus buildings is examined from the situation that occured after the begginning of a fire in
the faculty. Especially prevention smoke from spreading and evacuation strategies issues are evaluated within the
framework or international regulations Within the study, examinations are made in terms of planning typologies;
user characteristics; building elements; building materials and fire measures taken in the building. Solutions with
graphical expressions are presented.
Key words: Fire safety measures, Educational premises with atria, Smoke control, Evacuation strategies.

1. GİRİŞ
Eğitim tesisleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)’e göre otel, sinema, tiyatro, lokanta,
okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve kapalı spor tesisleri ve dinlenme tesisleri gibi “kamuya açık bina” olarak değerlendirilmektedir. “Eğitim tesisleri” kullanım sınıfı bakımından, sağlık hizmeti amaçlı yapılar, tutukevi, cezaevi ve ıslah
evleriyle beraber “kurumsal binalar” sınıfı altında incelenmektedir. Eğitim amaçlı binalar; ilköğretim, ortaöğretim
kurumları ve yüksek öğretim kurumları dâhil olmak üzere, altı veya daha fazla kişi tarafından günde 4 saat veya
daha fazla bir süre ile veya haftada 12 saatten fazla bir süre ile eğitim amacı ile kullanılan binalar veya binaların bu
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amaçla kullanılan bölümlerini kapsar. Anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları, ilköğretim okulları,
ortaöğretim kurumları, dershaneler, kütüphaneler, yetiştirme yurtları, yatılı bölge okulları, yüksek öğretim kurumları
ve benzeri yerler bu sınıfa girer [1].
Eğitim binalarında yangın önlemleri alınırken kullanıcı özellikleri dikkate alınmalıdır. Fakülte binalarının kullanıcıları,
öğrenciler, akademik personel, idari personel ve misafirlerdir. Üniversiteye yerleşme yaşından başlayıp, farklı sosyo
ekonomik özelliklere, geleneklere, davranışlara ve önyargılara sahip renkli bir kullanıcı profili içermektedir. Kullanıcılara çevresel etmenlere bağlı olarak biyolojik-fizyolojik, sosyal-psikolojik, eylemlerle ilgili ve fiziksel boyutlarla ilgili
gereksinimlerinin konforlu koşullar altında karşılanmasıyla konforlu mekanların sunulması amaçlanmaktadır.
Yangın, binalar için iç veya dış kaynaklı çevresel bir etmendir. Yangın korunumu, binalarda yerine getirilmesi gereken önemli bir performans gereksinimidir. Kısa zamanda büyük zararlar verebilen, can ve mal kaybına yol açabilen
bir afettir. Böyle bir afet karşısında binaların pasif ve aktif önlemlerle korunması hayati önem taşır. Binanın henüz
tasarım aşamasında düşünülmesi gereken önlemler doğru uygulandığı takdirde olası bir yangın durumunda binada
bulunan kullanıcıların can güvenliği tehlikeye atılmadan tahliye ve söndürme işlemleri gerçekleştirilir.
Çalışma kapsamında ele alınan eğitim amaçlı bina, üniversite kampüs yerleşkesi içinde yer alan bir eğitim yapısıdır.
Eğitim yapılarında pasif yangın önlem tasarım kriterleri sunulduktan sonra örneklem olarak seçilen fakülte binasının
mevcut durumu ortaya koyularak kriterler bağlamında değerlendirilmiş ve pasif yangın önlem tasarım çözümleri
sunulmuştur. Aynı zamanda binada alınması gereken aktif yangın emniyet önlemleri de çözümler içerisinde yer
almıştır.

2. EĞİTİM BİNALARINDA PASİF YANGIN ÖNLEM TASARIM KRİTERLERİ
Eğitim yapılarında, tasarım aşamasında alınacak yangın önlemleri belirlenirken, yönetmelikler ve kılavuzlar yol
gösterici olmaktadır. Kriterlerin belirlenmesinde yönetmelik ve kılavuzlarda yer almayan; yazarların gözlem ve
deneyimlerinden elde edilen kriterlerden de yararlanılmıştır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
(BYKHY)’de eğitim tesisleri özelinde, en fazla kompartıman alanı, algılama sistemlerinin gerekliliği ve tek, çift yön
kaçış uzaklıkları dışında ayrıntılı bilgi verilmemektedir.
Kullanıcıların olası bir yangın durumunda bina içinden bina dışına güvenlikli tahliyeleri sağlandıktan sonra, güvenli
toplanma alanlarının oluşturulması diğer önemli bir tasarım kriteridir. Açık meydanlar, açık otoparklar yaygın olarak
kullanılan toplanma alanlarıdır. Toplanma alanlarının yangın tehlikesi içeren bölgeden uzakta konumlandırılması
gerekir.
Olası bir yangına müdahale durumuna karşılık itfaiye aracı/araçlarının binaya erişiminde kampüs yerleşkesi ve binanın yapma çevre ile birlikte uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından,
itfaiye araçlarının yapıya kolayca yanaşmasını sağlamak üzere, yapıların ana girişine ve civarına park yasağı konulması ve bu hususun trafik levha ve işaretleri ile gösterilmesi şarttır. Toplam kapalı kullanım alanı 10.000 m²’den
büyük eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla
ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir.
Üniversite fakülte bina tasarımlarına bakıldığında atriumlu plan tiplerinin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.
Atriumlar, olası bir yangın durumunda oluşan dumanın bina içinde yayılma riskini beraberinde getirmektedir (Şekil 1)

Şekil 1: Atriumlu binalarda duman hareketi.

		
		

Şekil 2: A) Açık Atrium,
C)Kapalı Atrium, 		

B) Yarı açık atrium,
D) Tüp tipi atrium.
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Binalarda yer alan atriumlar; açık, yarı açık, kapalı ve tüp tiplerinde tasarlanabilmektedir. Açık atriumlarda bütün
katlar atriuma açılır. Yarı açık atriumlarda bazı katlar atriuma açılırken bazı katlarda şeffaf ya da opak sınırlar
vardır. Kapalı atriumlarda bütün katlarda şeffaf ya da opak sınırlar vardır. Tüp tipi atriumlarda ise katlar ve atriumlar
yangına dayanıklı sınırlalarla birbiribinden ayrılır (Şekil 2)[2].
BYKHY’de, binaların atrium bölümleri ile ilgili bir madde yer alır. Atriumlu bölümlere, sadece düşük ve orta tehlikeli
sınıfları içeren kullanımlara sahip binalarda müsaade edilir. Eğitim tesisleri orta tehlike sınıfına girer. Atrium alanının
90 m²’den küçük olmamalıdır. 90 m²’den küçük olan atriumlar baca etkisi yaratacağından, boşlukların çevresi her
katta en az 45 cm yüksekliğinde duman perdesi ile çevrelenir. Yağmurlama sistemi ile korunan binalarda duman
perdesinden 15-30 cm uzaklıkta, aralarındaki mesafe en çok 2m olacak şekilde yağmurlama başlığı yerleştirilir.
Atriumlarda doğal veya mekanik olarak duman kontrolü yapılır.
Atrium bölümleri ile ilgili Amerikan ve İngiliz standartlarına bakıldığında geniş bir yer ayrıldığı görülmektedir. Açık
atriumlu binalarda kaçış yollarının atriuma açık mekanlardan geçmemesi, geçiyorsa da gerekli önlemlerin alınması
istenir. Bu önlemler şu şekilde sıralanabilir [3, 4]:
.

Binanın tümünün yağmurlama sistemi ile korunmuş olmalıdır.

.

Atriuma açılan mekanlardan en az iki yönlü kaçış olmalı ve çıkışa uzaklık 18m’den fazla olmamalıdır.

.

Atriumda duman ve ısı atım sistemi bulundurulmalıdır.

.

Katların atriuma açılan bölümlerinde duman perdeleri veya duman rezarvuarları bulunmalıdır.

Eğitim binalarında tek yön kaçış uzaklıkları BYKHY’e göre; yağmurlama sistemi olan binalar için en fazla 30 m, olmayan binalar için 15 m’dir. Çift yön kaçış uzaklıkları yağmurlama sistemi olan binalar için 75 m, olmayan binalar
için 45 m’dir.
Toplam kullanıcı sayısı 50-500 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 100 cm’den,
501- 2000 kişi
arasında ise 150 cm’den, 2001 ve daha fazla ise 200 cm’den az olmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur. Kaçış yolu,
bu özelliği dışında, yapının mekânlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise 110 cm’den az genişlikte
olamaz.
Bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirimsiz alanlara ayrılmış bölgeler yangın kompartımanları olarak tanımlanmaktadır. Eğitim
tesislerinde en fazla kompartıman alanı 6.000 m²’dir. Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama,
yağmurlama sistemi, duman tahliye sistemi vb.) yapılmış ise kompartıman alanı sınırsızdır.
Yapı yüksekliği yangın korunumu için bir diğer önemli tasarım kriteridir. BYKHY’e göre, 21.50 m’den fazla olan ve
toplam kapalı alanı 5.000 m²’den büyük olan eğitim binalarında otomatik algılama sistemleri bulundurulması zorunludur. Algılama sistemlerinin binalarda yangınların başlayabileceği alanlar olan şaft boşluklarında da konumlandırılması gereklidir.
Yapılarda kullanılan tahliye stratejileri yatay ve düşey tahliye olarak iki gruba ayrılabilir. Olası bir yangın durumunda,
kullanıcıların binadan tahliye edilmesi gerektiği hallerde, tasarımda tahliye ile ilgili kısımların kullanıcıların bedensel
ve zihinsel özellikleri düşünülerek planlanması gerekir. Örneğin bedensel yetersizliğe sahip kişilerin yardım olmaksızın düşey tahliye stratejisini kullanması zordur. Hareket kısıtlılığı olan kullanıcıların, Katlarda oluşturulacak yangın
geçirimsiz kompartıman alanları ile yangından korunmaları sağlanmış olur. Yapı elemanlarının yangına karşı belirli
bir süre direnç göstermesi esastır [5].
Ayrıca, dikkat edilmesi gereken diğer hususlar aşağıda sıralanmaktadır:
.

Acil durum eylem planının olması, tüm kullanıcıların bu plandan haberdar edilmesi ve yılda en az 1 kez yangın tatbikatının tüm kullanıcıların katılımıyla uygulanması gerekir.

.

Bina kullanım sınıfı ne olursa olsun yanıcı özellikte, yangının büyümesine yardımcı olabilecek malzemelerin
uygun şekilde depolanması gereklidir. Bu özellikteki malzemelerin ortalık yerde bırakılması büyük bir tehlike arz eder.

.

Yangın çıkış kapıları her an açık tutulmalıdır, kilitlenmemelidir.

.

Bina içinde etkin bir sigara yasağı uygulanması gereklidir.

.

Yangın merdivenleri başka amaçlarla kullanılmamalıdır (Malzeme deposu, sigara içme alanı vb.).

3. MÜHENDİSLİK FAKÜLTE BİNASININ PASİF YANGIN ÖNLEM TASARIM KRİTERLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İlgili bölümde, bir fakülte binasında meydana gelen yangın ve sonrasında yaşanan olaylardan hareketle, binanın
yangın güvenliği açısından incelenmesi gerekliliğine varılmıştır. Bina, mimarlık bölümünün de eğitim vermekte olduğu Mühendislik Fakültesi binasıdır, kampüs içinde C Blok olarak da numaralandırılmıştır. Binada meydana gelen
yangın, sunulan çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Yangın başlangıcından yangının meydana geldiği bina ölçeğine,
bina ölçeğinden de binanın yer aldığı kampüs yerleşkesi ölçeğine giden kapsamda öncelikle yangının nasıl gerçek324

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

leştiği anlatılmış ve yangının çıktığı binanın pasif yangın önlem tasarım kriterleri bağlamında mevcut durumu ortaya
konulmuştur. Binada alınmış olan yangın önlemleri incelenmiş, pasif yangın önlem tasarım kriterleri bağlamında
alınabilecek ilave çözüm önerileri grafiksel anlatımlarla sunulmuştur.

3.1. Yangın Başlangıcı ve Devamında Yaşananlar
Çalışma kapsamında ele alınan fakülte binasında 31.01.2017 tarihinde saat 14:00 sularında bir yangın olayı meydana gelmiştir. Yangın, çatı katında; kombi, doğalgaz, su boruları ve havalandırma kanallarının bulunduğu mekan
içerisinde, asansör makine dairesinin yanında bulunan teknik hacimde çıkmıştır (Şekil 3). İlgili mekanda, dışarıdan
alınan soğuk havayı ılık hale getirip havalandırma sistemine veren bir ısıtıcının motorunda meydana gelen arıza
yangına sebep olmuştur (Şekil 4). Duman havalandırma kanalları yoluyla 3. Katta bulunan toplantı odasına yayılmış
ve stüdyo-dersliklerdeki duman dedektörleri devreye girene kadar fark edilememiştir. Bir fakülte görevlisi tarafından toplantı odasından gelen dumanın havalandırma kanalından yayıldığı farkedilerek çatı katındaki (5. Kat) teknik
hacime çıkılmıştır. Yangına ilk müdahale kendisi tarafından yangın söndürme tüpü ile yapılmıştır. Aynı kişi teknik
hacimden terasa açılan kapıyı açarak dumanın binadan uzaklaştırılması sağlamaya çalışmıştır. Teknik hacim kapısı
açılana kadar mekandaki oksijeni kullanan yangın, kapının açılması ile yeniden oksijen ile karşılaşmış ve büyümüştür. Yangın sebebi ile çağırılan itfaiye ekipleri yangına nihai müdahaleyi yapmış ve yangını söndürmüştür.

Şekil 3: Yangının meydana geldiği mekan.

Şekil 4: Yangının kaynağı olan cihaz.

Fakültedeki diğer görevlilerin uyarıları ile öncelikle 4. Katta ders işlemekte olan öğrenciler, akademik personel ve
idari personel bina içi merdivenler kullanılarak bina dışına tahliye edilmiştir. Dumanın merdivenler ve havalandırma
kanalları yardımı ile diğer katlara da ulaşması üzerine binada bulunan tüm kullanıcılar tahliye edilmiştir. Yangının
meydana geldiği mekanda aynı zamanda 4 adet doğalgaz kombi ve borularının bulunması çok büyük bir risk teşkil
etmiştir. Yangına müdahale edilmekte geç kalınması halinde sonuçlarının çok ağır olabileceği itfaiye ekipleri tarafından açıklanmıştır.

3.2. Binanın Mevcut Durumu
Yangının meydana geldiği bina, Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü içerisinde (Şekil 5) yer alan mimarlık bölümünün
eğitim vermekte olduğu C Blok binasıdır (Şekil 6). Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü; Akfırat beldesinde, Ballıca
Caddesi üzerinde konumlanan 250 dönüm alana sahip bir eğitim yerleşkesidir. Yerleşkede rektörlük binası, yaşam
merkez binası, 5 fakülte binası, 1 mutfak sanatları merkezi ve 5 yurt binası yer almaktadır. Binalar ayrık nizamda
konumlanmış ve açık alandaki sert zemin yüzeylerle birbirleri arası erişim sağlanmıştır.
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Şekil 5: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüs Yerleşkesi.

		

Şekil 6: C Blok Binası.

Çalışma konusu olarak incelenen bina, kampüs yerleşkesi içinde Kuzey-Güney yönünde konumlanmıştır. Giriş cephesi kampüsün çekim merkezi olarak tanımlanan Güneş Saati’nin yer aldığı meydana bakmaktadır (Şekil 7). Taban
alanı 2.420 m² toplam kullanım alanı 10.600 m²’dir. Bina eğimli bir arazi üzerinde yer almakta, giriş ve arka cephesi
arasında 4.2 m kot farkı bulunmaktadır (Şekil 8). Giriş kat ve üzeri 4 kat ile birlikte toplam 22.6 m yüksekliğindedir.
Doğu yönünde 1.825 m² büyüklüğünde 65 araçlık, Güney yönünde 2.200 m² büyüklüğünde 80 araçlık açık otoparklar yer almaktadır.

		
Şekil 7: C Blok giriş cephesi.						

Şekil 8: Kuzey-güney yönünde konumlanışı.

Bölücü duvarlarla ayrılan birkaç mekan dışında Giriş Kat, 1. Kat, 2. Kat ve 3. Kat planları aynıdır (Şekil 9). Mimarlık
bölümünün stüdyo dersliklerinin yer aldığı 4. Kat planında kütlesel farklılıklar mevcuttur (Şekil 10). Binanın atriumdan geçen enine ve boyuna ait kesitleri Şekil 11’de yer almaktatır.

Şekil 9: Binanın giriş kat planı.
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Şekil 10: Binanın 4. Kat planı.

Şekil 11: Binanın atriumundan geçen kesitler.

Giriş kat, 1. Kat, 2. Kat ve 3. Kat için bina taşıyıcı sistemi betonarme iskelet sistem; 4. Kat için betonarme iskelet ve
çelik iskelet sistemdir. Duvar gövdelerinde betonarme perde duvar, gazbeton blok örme sistem ve hafif çelik iskelet
sistem kullanılmıştır. Duvar iç bitirme kaplaması olarak sıva üstü boya, dış bitirme kaplaması olarak metal konstrüksiyon üzeri yapıştırılmış seramik karo uygulanmıştır. Döşeme tipi betonarme nervürlü döşemedir. Strafor asmolen
ile nervürler arası doldurulmuştur. Döşeme üst kaplaması olarak; derslikler ve stüdyolarda PVC esaslı malzeme ile
epoksi kaplama; koridor ve ıslak hacimlerde seramik karo kullanılmıştır. Döşeme altında ise asma tavan uygulaması yapılmıştır. Asma tavan malzemesi iki yüzü cam tülü kaplı cam yünü levhadır, görünür yüzeyinde cam tülü beyaza
boyanmıştır. Çeyrek daire formundaki atriumun çatısı şeffaf polikarbonat çatı paneli ile bitirilmiştir.

3.3. Binanın Yangın Önlem Tasarım Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri
Mevcut durumu Bölüm 3.2’de sunulan fakülte binasının olası bir yangın önlemine karşı 2. Bölümde belirtilen yangın
önlem tasarım kriterlerine göre değerlendirilmesi yapılmış ve ilgili değerlendirmeye ait çözüm önerisi sunulmuştur.
Fakülte binası için, olası bir afet durumunda toplanma yeri olarak belirlenmiş bir alan tanımlanmamıştır. Binanın
Doğu ve Güney yönünde bulunan açık otoparklar olası bir afet durumunda toplanma alanı olarak kullanılabilir (Şekil
12). Standartlara uygun “acil toplanma yeri” levhaları koyulmalı ve fakülte personeline eğitimlerde bildirilmelidir.

Şekil 12: Önerilen afet toplanma alanları.
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Binada meydana gelen yangın sonrasında itfaiye araçları kampüse intikal etmiştir. Edinilen izlenime göre, itfaiye
araçları binanın 3 cephesine sorunsuz bir şekilde müdahale edebilmiştir. Batı cephesinde ise müdahale imkanları
kısıtlı kalmaktadır. Fakat yine de cephe Kuzey ve Güney yönünden erişilebilir durumdadır.
Binanın kapalı toplam alanı 10.000 m²’yi geçtiği için, yangın tahliye projelerinin bina girişi ve itfaiyenin kolaylıkla
erişebileceği yerlerde bulunması zorunludur. Binanın yangın tahliye projeleri giriş veya başka bir bölümde bulunmamaktadır. Tahliye projelerinin hazırlanması ve gerekli yerlere asılması gerekir.
Binada yer alan açık atrium 211 m² alana sahiptir. BYKHY’de 90 m²’den büyük atriumlar için herhangi bir madde bulunmamaktadır. İngiliz ve Amerikan standartlarında belirtilen önlemlere göre ele alındığında, Atriuma açılan mekanlardan en az iki yönlü kaçışa uygun olmasının dışında aşağıda sıralanan eksiklikler tespit edilmiş, çözüm önerileri
sunulmuştur.
.

Koridorlarda konumlanan dersliklerden yangın çıkışlarına ulaşım, derslikler ile açık atrium arası koridorlardan sağlanmaktadır. Bu durumda binada yağmurlama sisteminin bulunması istenmektedir. Ancak binada
yağmurlama sistemi bulunmamaktadır, Binada asma tavan sistemi kullanıldığı için yağmurlama sistemi
binaya kolaylıkla uygulanabilir ve uygulanmalıdır.

.

Atrium bölümü ve binanın diğer bölümlerinde duman atım sistemi, duman perdeleri ve duman rezarvuarları bulunmamaktadır. Atriuma açılan bölümlerde duman perdelerinin kullanımı ve dumanın atriumdan
atılmasını sağlayacak mekanik bir duman atım sistemi gereklidir. Çözüm olarak; katların atriuma açılan
bölümlerinde, 3. ve 4. Katlarda döşeme seviyesine kadar inen, 1. ve 2. Katlarda yarı seviyeye kadar inen
duman perdeleri önerilmiştir. Giriş katta duman perdeleri yardımıyla duman bölmesi yapılmış ve dumanın
atriumu doldurma süresi uzatılmaya çalışılmıştır (Şekil 13).

Şekil 13: Atriumda önerilen duman kontrol sistemi.

Açık atrium plan tipindeki bina çift yönlü kaçışa uygundur. 4 yangın merdiveni A çıkış kapısı, B çıkış kapısı, C çıkış
kapısı ve D çıkış kapısı olarak tanımlanmıştır (Şekil 14). Yangın çıkış tabelaları ilgili çıkış yönünde asılmıştır. Acil
durum kaçış planı tabela olarak her katta asılmalıdır. Binada çift yön kaçış uzaklıkları, giriş kat, 1. Kat, 2. Kat ve 3.
Kat için standartlara uygundur; 4. Katta bulunan 507 numaralı stüdyodan en yakın çıkışa olan uzaklık yağmurlama
sistemi olmayan binalar için veirlen 45 m sınırından 1 m fazladır. Koridorlar için önerilen yağmurlama sistemi uygulamasıyla, kabul edilen en fazla uzaklık olan 75 m şartı sağlanacaktır.

Şekil 14: Yangın çıkış ve kaçış yolları.

Binada kaçış yolu olarak kullanılan koridorların genişliği en dar koridor için 150 cm’dir. Bölüm 3.2.’de belirtilen
koridor genişliğine uygundur.
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Binada yer alan yangın merdivenleri yangın kompartımanları olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Panik barlı yangın kapıları ile korunmuştur. Yangın merdivenleri haricinde binada kompartımanlama uygulanmamıştır. Yapı toplam
kapalı kullanım alanı 10.000 m²’yi geçmekte olup en fazla kompartıman alanı olan 6.000 m²’ sınırını aşmaktadır.
Katların Doğu ve Batı kanatlarındaki ofis bölümleri hali hazırda kapılarla binanın koridor ve atriuma açılan bölümlerinden ayrılmıştır. Fakat bu kapılar aleve dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte değildir. Kapıların yangına dirençli
kapılarla değişmesi ve şaft kapaklarının uygun şekilde yalıtılması halinde katlarda ikişer adet yangın kompartımanı
elde edilecektir. Yangına dayanıklı duvarlar ile tanımlanan kompartıman alanları Şekil 15’de çözüm önerisi olarak
sunulmuştur. Kırmızı renkli duvarlar yangına karşı dayanıklı duvarları; mavi ve mor renkli alanlar yangın kompartıman alanlarını; sarı renkli alanlar yangın merdivenlerini göstermektedir.

Şekil 15: Önerilen yangın kompartıman alanları.

BYKHY’de verilen özelliklere göre binada otomatik yangın algılama sistemlerinin bulunması zorunludur. Derslik,
stüdyo, koridor ve ofislerde duman dedektörleri yer almaktadır. Daha büyük tehlike arz eden şaftlarda ise bulunmamaktadır. Şaft içlerinde de yangın algılama sistemleri kurulmalı ve olası bir yangın durumuna karşı önlem alınmalıdır.
Çalışmaya konu olan yangının çıktığı mekanda bir algılama sisteminin bulunmaması yangının geç farkedilmesine
yol açmıştır. Dedektörlerin her mekanda bulunması gerekir.
Bina tasarımında tahliye olanakları düşünülürken düşey tahliye için 4 adet yangın çıkışı konumlandırılmıştır. Fakat
binayı kullanan/kullanabilecek fiziksel yetersizliğe sahip kullanıcılar düşünülmemiştir. Binada yatay tahliye için uygun kompartıman alanları oluşturulmamıştır. Şekil X’de sunulan çözümle birlikte katlarda yatay tahliye imkanı da
sağlanacaktır.
Yapı elemanları ve malzeme ölçeğinde bina değerlendirildiğinde, tespit edilen risk, betonarme nervürlü döşemede
nervürler arasının koruma önlemi olmaksızın strafor asmolen blok ile doldurulması olmuştur. Dolgu malzemesi
olarak strafor asmolenin kullanılması yangın güvenliği açısından büyük bir risk teşkil etmektedir. Mevcuttaki uygulamanın iyileştirilmesi için döşeme alt yüzeyine sıva filesi yerleştirilip, yangına dayanıklı sıva ile kaplanmalıdır.
Yukarıda tanımlanan yangın önlem tasarım kriterleri dışında düşünülmesi gereken diğer hususlarla şağıda
sıralanmaktadır:
.
Binada acil durum eylem planı yoktur. Personelden edilien bilgiye göre yangın tatbikatı yapılmamıştır. Acil
durum eylem planı hazırlanmalı ve tüm kullanıcıların katılımıyla senede en az 1 kez yangın tatbikatı yapılmalıdır.
.
Mimarlık öğrencilerinin maket malzemesi olarak kullandığı polistiren, polietilen köpükler ve yapıştırıcılar
ortalık yerde bırakılmakta ve önemli risk teşkil etmektedir. Öğrencilerin konu hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. .
.
Yangın merdivenlerinden dışarıya çıkışları sağlayan kapılar her daim açık tutulmaktadır.
.
Arşivlenmesi gereken belgelerin, öğrenci projelerinin çelik dolaplarda saklanması gerekmektedir.
.
Asansörlerin yangın ve deprem durumunda kullanılmaması gerektiği bazı kullanıcılar tarafından bilinmemektedir. Yangın afeti ile ilgili eğitimler yetersiz kalmaktadır. Eğitimlerin belirli periyotlarda tekrarlanması
gereklidir.

4. SONUÇ

Çevresel bir etmen olan yangından korunma, binalarda sağlanması gereken önemli bir performans gereksinimidir.
Pasif ve aktif önlemlerin binaların tasarım aşamasında ele alınması, plan tipolojisine uygun çözümlerin uygulanması ve çözümler uygulanırken denetiminin yapılması gerekir. Fakülte binası gibi tüm eğitim binaları, aynı anda çok
sayıda ve farklı özellikteki kullanıcılar tarafından gün içinde uzun saatler boyunca kullanılan mekanlardır.
Çalışmada, bir üniversite yerleşkesi içinde yer alan fakülte binası, meydana gelen yangın ve sonrasında yaşananlardan hareketle pasif yangın önlem tasarım kriterleri bağlamında incelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Atriumlu bina plan tipi, 4 yangın merdiveni ve yangın kaçış yolları ile tehlike durumunda güvenli düşey tahliyeye uygundur.
Bina dışında güvenli toplanma alanları mevcuttur. Tehlike durumunda yangına müdahale araçlarının binaya erişimi
kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bina, yangına dayanıklı duvarlar ile yangın merdivenleri dışında yangın kompartımanlarının oluşturulmasına elverişlidir. Özellikle atriumda duman perdeleri ve mekanik fanlar yardımıyla etkin bir duman
kontrolü sağlanabilecektir. Pasif yangın önlem tasarım kriterlerinin yanı sıra algılama sistemleri, yağmurlama sis329
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temleri, duman kontrol sistemleri gibi aktif yangın önlemlerinin de alınması gereklidir. Yangın güvenliği, yapı elemanlarının tasarım aşamasında ele alınması gereken önemli bir performans gereksinimidir. Yapı elemanın işlevsel
özellikleri, konumsal özellikleri, boyutsal özellikleri ve gövde, yalıtım, bitirme katmanlarını oluşturan malzemelerin
yangın dayanım özellikleri yapı elemanı tasarımındaki önemli tasarım kriterlerindendir.
Tasarım kriterleri ile birlikte yangın eğitim ve tatbikatları, olası yangın durumlarında kullanıcıların can güvenliğinin
sağlanması ve acil durum eylem planına göre görev üstlenen kişilerin yapacakları hakkında bilgi sahibi olması
açısından önemlidir. Bu nedenle yangın gibi felaketlerde kişilerin emniyetle tahliyelerini sağlamaları konusunda
eğitilmesi ve bu eğitimlerin belirli periyotlarda gerçekleştirilecek tatbikatlarla pekiştirilmesi gerekliliği unutulmamalıdır.
BYKHY’de atriumlar ve eğitim binaları ile ilgili sınırlı sayıda maddede özel düzenlemeler yer almaktadır. Çalışma
kapsamında BYKHY’in yorum getirmediği durumlarda İngiliz ve Amerikan standartlarından faydalanılmıştır.
Çalışmaya konu olan binanın yangın güvenliği kapsamında incelenmesi sürecinde, ülkemizdeki yönetmeliğin
ülkemiz koşullarına göre kapsamının genişletilmesi gerekmektedir.
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YURTLARIN YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA
İNCELENMESİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA: YALOVA İLİ ÖRNEĞİ
EBRU İNAL
EDİP KAYA
ÖZET
Yurtlar, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre kamuya açık binalardır. Bu binaların çok fazla
kişiyi barındırması ve özellikle çocuk ile gençlerin barınma amaçlı kullanımlarından dolayı yangın güvenlik önlemleri
açısından uygun olması çok önemlidir. Bu çalışmada Yalova İtfaiye Müdürlüğü’nün yangın güvenlik önlemleri
kapsamında denetlediği Yalova İli Merkez İlçesi’nde yer alan 32 yurda ait formlar değerlendirilmiştir. Yalova İtfaiye
Müdürlüğü’nden verilerin değerlendirilmesi amacıyla yazılı izin alınmıştır. Formlarda, yangın merdivenleri, kaçış
koridorları, yangın güvenlik holleri, acil ve yangın çıkış kapıları, acil durum yönlendirme işaretleri ve aydınlatmaları
gibi toplam 22 maddede binaların yönetmeliğe uygun olup olmadığı incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda,
binalarda yangın güvenlik önlemlerine en fazla uygun görülmeyen konular “güvenlik holü”, “yangın pompası” ve
“yangın pompasını besleyecek depo” olarak saptanmıştır. Binaların 27’sinde (%84,4) seyyar söndürme maddeleri
uygun görülürken, 24’ünde (%75,0) ise yangın söndürme dolapları uygun görülmüştür. Yangın güvenliği açısından
en iyi olan bina 22 maddenin tamamı açısından uygun görülürken, en kötü olan bina ise sadece 2 madde açısından
uygun görülmüştür. Denetlenen binaların sadece %15,6’sı (n=5) 15’in üzerinde madde açısından uygun görülmüştür.
Bu çalışmada değerlendirilen yurt binalarının genel olarak yangın güvenlik önlemleri açısından iyi olmadığı
görülmektedir. Yangın güvenlik önlemlerinin artırılması için cezai yaptırımı olan denetimler uygulanmalı ve yurt
müdürleri veya ticari kuruluş sahipleri ile farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Önlem, Yalova, Yangın, Yurt.

A RESEARCH ON EXAMINATION OF DORMITORIES WITHIN THE SCOPE OF
FIRE SAFETY PRECAUTIONS: THE SAMPLE OF YALOVA PROVINCE
ABSTRACT
Dormitories are public domain areas according to Regulation on Fire Protection of Buildings. It is important for these
buildings to accommodate a great deal of people and also be convenient in terms of fire safety precautions due
to being used for the purpose of accommodation by children and youth. In this study, forms from 32 dormitories
in Yalova Province Central District which is supervised by Yalova Fire Authority as part of fire safety precautions
were evaluated. A written permission was taken from Yalova Fire Authority to evaluate the data. In the forms, it was
examined whether the buildings are convenient in terms of regulation or not within 22 items such as fire escapes,
escape lanes, fire safety halls, emergency and fire exits, emergency guide signs and lightening in total. As a result
of this evaluation, it is decided that the most inappropriate subjects which are related to fire safety precautions are
“safety hall”, “fire pump” and “the store which is going to feed the fire pump”. While In the 27 (84,4%) of the buildings
portable extinguishment items are found convenient, in the 24 (%75,0) of them fire extinguisher cabinets are found
convenient. While the building which is found the most convenient is proper in terms of 22 items, the worst building is
found convenient only in terms of 2 items. Only 15,6% (n=5) of the supervised buildings are found convenient in terms
of over 15 items. In this study, it is seen that the evaluated dormitory buildings are not in a good condition in terms
of fire safety precautions in general. To increase the fire safety precautions, supervisions with penal sanction should
be applied and trainings on awareness should be given to dormitory principals and owners of business organizations.
Key words: Dormitory, Fire, Precaution, Safety, Yalova.
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GİRİŞ
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre yurtlar ve otel, sinema, lokanta, okul, işyeri, dinlenme
tesisi ve benzeri binalar kamuya açık bina olarak değerlendirilmektedir (1). ABD’de 1980-2014 yılları arasında
yurtlarda gerçekleşen yangınları değerlendiren bir çalışmada 2002 yılından sonra yurtlarda meydana gelen
yangınlarda büyük bir artış görülmektedir (2) (Şekil 1). Yurt yangınlarının tüm yangınlar içerisindeki yüzdesinin de
yıllar içerisinde sistematik olarak arttığı söylenilebilir. 1994-1998 yılları arasında tüm yangın grupları arasında yurt
yangınları %0.4 iken 2010-2014 yılları arasında %0.8 dir (Şekil 2). Tüm yangınlar içerisindeki yurt yangınlarının yüzdesi
düşük olmasına rağmen doğrudan çok fazla kişiyi etkilemeleri ve yol açtığı sonuçları açısından çok önemlidir.

Şekil 1. 1980-2014 yılları arasında gerçekleşen yapısal yurt yangınları (2)

Şekil 2. 1994-2014 yılları arasında tüm yangın grupları arasında yurt yangınlarının yıllık ortalama yüzdesi (2)

Bina yangınlarına karşı alınacak önlemlerin amacı; yangının başlama riskini en aza indirmek ve yangın çıktığında canlıları
ölüm ve yaralanmalardan korumanın yanı sıra yangın nedeniyle oluşacak maddi zararı en aza indirmektir (3).
Yangından korunma ve bina yangın güvenliği konusunda alınması gereken önlemler, pasif yangın güvenliği önlemleri
ve aktif yangın güvenliği önlemleri olmak üzere temel olarak iki başlık altında toplanmaktadır. Yapılarda yangın
risklerini azaltmak ve gelişip yayılmalarını önlemek amacıyla binanın yapım aşamasında tasarlanan önlemler pasif
yangın önlemleri olarak tanımlanırken, yangın anında devreye giren, yangının yayılmasını önleyen ve kurtarma ve
müdahale faaliyetlerini kolaylaştırarak bina içerisindekilerin güvenle dışarı çıkartılmasına yardımcı olan önlemlerin
tümü ise aktif yangın önlemleri olarak tanımlanır (4,5). Çoğunlukla bu önlemlerin planlama aşamasında dikkate
alınmaması, yangının büyüyüp yaygınlaşarak can ve mal kayıplarının daha da artmasına neden olmaktadır (6). Bu
önlemlerin dikkate alınması, kontrolü ve denetimi yurtlarda yaşayan öğrencilerin can ve mal kayıplarının azaltılması
konusunda önemlidir.
Bu çalışmada Yalova İtfaiye Müdürlüğü’nün yangın güvenlik önlemleri kapsamında denetlediği Yalova İli Merkez
İlçesi’nde yer alan 32 yurda ait formlar değerlendirilmiştir.

YÖNTEM
Bu çalışmada Yalova İtfaiye Müdürlüğü’nün “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında
04/12/2016-15/12/2016 tarihleri arasında denetlediği Yalova İli Merkez İlçesi’nde yer alan konaklama amaçlı
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binaların ön denetleme formları incelenmiştir. Formlarda, yangın merdivenleri, kaçış koridorları, yangın güvenlik
holleri, acil ve yangın çıkış kapıları, acil durum yönlendirme işaretleri ve aydınlatmaları gibi toplam 22 madde olmak
üzere binaların yönetmeliğe uygun olup olmadığı incelenmiştir (Tablo 1).

1

Binanın imar durumu kullanım amacına uygun mu?

2

Yangın merdiveni uygun mu?

3

Kaçış koridoru uygun mu?

4

Yangın güvenlik holü uygun mu?

5

Yangın çıkış kapıları uygun mu?

6

Acil durum yönlendirme işaretleri var mı?

7

Acil durum aydınlatması var mı?

8

Acil durum kaçış planı var mı?

9

Acil durum müdahale ekipleri var mı?

10

Yangın Talimatnamesi var mı?

11

Yangın algılama ve ihbar sistemi var mı?

12

Yangın kontrol paneli uygun mu?

13

Yangın söndürme dolapları var mı?

14

Yangın söndürme dolapları bağlantıları uygun mu?

15

Yangın pompası var mı?

16

Yangın pompası besleyecek su deposu var mı?

17

Seyyar söndürme maddeleri var mı?

18

Paratoner var mı?

19

Kazan dairesinde gaz dedektörü var mı?

20

Mutfaklarda Gaz dedektörü var mı?

21

Sığınak var mı?

22

Bodrum katta ikinci bir çıkış var mı?

Gerekmiyor

Evet

Kısmen Uygun

Arızalı

Yetersiz

Bilinmiyor

Hayır

Denetleme Konusu

Yok

Tablo 1: Yalova İtfaiye Müdürlüğü Konaklama Amaçlı Binaları Denetleme Formu

Bu çalışma için; Yalova İtfaiye Müdürlüğü’nden bilimsel amaçlı kullanılmak üzere yazılı olarak söz konusu formlar talep
edilmiştir. Yalova İtfaiye Müdürlüğü formların amacı dışında kullanılmaması şartıyla bilimsel amaçlı kullanılmasını
uygun bularak denetimin yapıldığı 32 yurda ait formu yurt ismini belirtmeden çalışma ekibi ile paylaşmıştır.
Bu çalışmada Tablo-1’de belirtilen denetleme formu ve denetleme konuları “uygun” ve “uygun değil” olmak üzere iki
grupta toplanmıştır. “yok”, “hayır”, “yetersiz”, “arızalı” ve “bilinmiyor” grupları “uygun değil ” grubunda birleştirilirken
“evet”, “kısmen uygun” ve “gerekmiyor” grupları “uygun” grubunda birleştirilmiştir.

BULGULAR
Denetlemenin yapıldığı binalarda yangın güvenlik önlemlerine uygun görülmeyen konular en fazla “güvenlik holü”, “yangın
pompası” ve “yangın pompasını besleyecek depo” olmuştur. Denetlemenin yapıldığı 32 binanın sadece 4’nün (%12,5)
yangın güvenlik holü uygun görülürken, 5 (%15,6) tanesinde yangın pompası 5 (%15,6) tanesinde ise yangın pompasını
besleyecek depo uygun görülmüştür. Yangın güvenlik önlemleri açısından en fazla uygun görülen konular ise “seyyar
söndürme maddeleri” ve “yangın söndürme dolapları” olmuştur. Binaların 27’sinde (%84,4) seyyar söndürme maddeleri
uygun görülürken, 24’ünde (%75,0) ise yangın söndürme dolapları uygun görülmüştür (Tablo 2).
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Yangın güvenliği açısından en iyi olan bina 22 maddenin tamamı açısından uygun görülürken, en kötü olan bina ise
sadece 2 madde açısından uygun görülmüştür. Binaların yangın güvenlik önlemlerine uygunluk ortalaması ise 8,87
maddedir. Yani ortalama olarak her bir bina yaklaşık 9 madde açısından uygun görülmüştür. Binaların %28,1’i (n=9)
5 ve altı madde açısından, %71,9’u ise 10 ve altı madde açısından uygun görülmüştür. Binaların sadece %15,6’sı
(n=5) 15’in üzerinde madde açısından uygun görülmüştür (Tablo 3).
Tablo 2: Yurtların yangın güvenliği önlemleri açısından uygunluğunun değerlendirilmesi (n=32, Yalova, 2016)

Denetim Maddesi

Uygun

Uygun değil

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

1

Seyyar söndürme maddeleri var mı?

27

84,4

5

15,6

2

Yangın söndürme dolapları var mı?

24

75,0

8

25,0

3

Mutfaklarda gaz dedektörü var mı?

22

68,7

10

31,3

4

Kaçış koridoru uygun mu?

20

62,5

12

37,5

5

Kazan dairesinde gaz dedektörü var mı?

19

59,4

13

40,6

6

Bodrum katta ikinci bir çıkış var mı?

17

53,1

15

46,9

7

Paratoner var mı?

16

50,0

16

50,0

8

Yangın merdiveni uygun mu?

14

43,8

18

56,2

9

Yangın algılama ve ihbar sistemi var mı?

14

43,8

18

56,2

10

Yangın söndürme dolapları bağlantıları uygun mu?

13

40,6

19

59,4

11

Binanın imar durumu kullanım amacına uygun mu?

12

37,5

20

62,5

12

Acil durum aydınlatması var mı?

12

37,5

20

62,5

13

Yangın çıkış kapıları uygun mu?

11

34,4

21

65,6

14

Acil durum müdahale ekipleri var mı?

9

28,1

23

71,9

15

Yangın kontrol paneli uygun mu?

9

28,1

23

71,9

16

Acil durum yönlendirme işaretleri var mı?

9

28,1

23

71,9

17

Yangın Talimatnamesi var mı?

8

25,0

24

75,0

18

Acil durum kaçış planı var mı?

8

25,5

24

75,5

19

Sığınak var mı?

6

18,7

26

81,3

20

Yangın pompası var mı?

5

15,6

27

84,4

21

Yangın pompası besleyecek su deposu var mı?

5

15,6

27

84,4

22

Yangın güvenlik holü uygun mu?

4

12,5

28

87,5

Tablo 3: Yurtların uygun görüldükleri madde sayılarına göre dağılımı (n=32, Yalova, 2016 )

Uygun görülen
madde sayısı

Sayı

Yüzde

Kümülatif yüzde

5 ve altı

9

28,1

28,1

6-10

14

43,8

71,9

11-15

4

12,5

84,4

15 üzeri

5

15,6

100,0

SONUÇ
Yangınlar her yıl binlerce insanın ölümüne, on binlerce insanın yaralanmasına ve çok büyük ekonomik kayıplara yol
açmaktadırlar. Nüfus artışı, teknolojinin gelişimi ve sanayileşme ile birlikte yangınların meydana gelme riski artmış
ve buna bağlı olarak da can ve mal kaybı artmıştır. Evlerin ısıtılmasında ve endüstrideki yaygın kullanımından dolayı
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ateşin günlük yaşamdan çıkartılması mümkün değildir. Ancak yangının çıkmaması için gerekli tedbirleri almak ve
çıkması halinde buna hazırlıklı olmak yangınların yol açtığı can ve mal kayıplarını en aza indirecektir. Bu çalışmada
değerlendirilen yurt binalarının genel olarak yangın güvenlik önlemleri açısından iyi olmadığı görülmektedir.
Binaların yaklaşık %72’si değerlendirmenin yapıldığı 22 maddeden en fazla 10 madde açısından uygun görülmüştür.
Diğer taraftan değerlendirilen 32 binanın sadece 4’nün (%12,5) yangın güvenlik holü uygun görülürken, 5 (%15,6)
tanesinde yangın pompası, 5 (%15,6) tanesinde ise yangın pompasını besleyecek depo uygun görülmüştür. Diğer
yangın güvenliği önlemleri açısından da durumun çok iyi olmadığı görülmektedir. Karaman’ın Merkez ilçesinde 1000
kişilik öğrenci yurdunda yangın güvenlik önlemlerinin değerlendirildiği bir çalışmada yurt binasının yangın merdiveni
mimari projesinde belirtilmemiştir (3). Belirtilen çalışmada kaçış yolu genişliği yeterli bulunmamıştır (genişliğin
en az 180 cm olması gerekirken 172 cm olarak bulunmuştur). Yangın güvenlik önlemleri konusunda da oldukça
güvensiz ve korunmasız olarak belirlenmiştir (3).
Yurtların yangın güvenlik önlemleri açısından uygun olması çok önemlidir. Gerek içinde çok fazla kişinin barınması
gerekse daha çok çocuk ve gençlerin barınma amaçlı kullanımlarından dolayı bu önlemler titizlikle alınmalıdır.
Yangın güvenlik önlemleri ile ilgili yurt müdürleri ya da ticari kuruluş sahipleri durumun yeterince farkında olmayabilir
ya da bazı ticari kaygılarla bu önlemleri yerine getirmemektedirler. Bunun için bunlara yönelik birtakım farkındalık
eğitimlerinin yanı sıra cezai yaptırımı olan denetimler de yapılmalıdır.
Teşekkür
Bu çalışmada verilerin sağlanması konusunda yardımcı olan Sayın Cahit ŞEKER’e ve Gökhan ÇALIŞKAN’a teşekkür
ederiz.

KAYNAKLAR
1.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (BYKHY) Resmi Gazete, Sayı 26735, 2009.

2.

Campbell, R., NFPA (National Fire Protection Association). Structure Fires in Dormitories, Fraternities,
Sororities and Barracks. August 2016.

3.

Yorulmaz, G., Yangından Korunma ve Binalarda Yangın Güvenliği Önlemleri. Yüksek Lisans Tezi, 2001.

4.

Kılıç, M., Yapılarda Yangın Güvenliği ve Söndürme Sistemleri, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Dergisi, 8(1), 59-70;2003.

5.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı. Yangın Güvenlik Önlemleri, Ankara, 2012.

6.

Sunar, P., Otellerde Yangın Güvenlik Önlemleri ve Tasarıma Etkilerinin Mekansal Kontrol Listeleri Üzerinden
Analizi. Yüksek Lisans Tezi, 2010.

KISA ÖZGEÇMIŞ

Ebru İnal
Yalova Üniversitesi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programında Öğretim Görevlisi (Dr.) olarak çalışmaktadır. İstanbul
Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Yüksek Lisans programından 2011 yılında, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı
Doktora Programından ise 2015 yılında mezun olmuştur.

Edip Kaya

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Afetlerde Sağlık
Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programından 2014 yılında mezun olmuş, halen H.Ü Halk Sağlığı Doktora Programına
devam etmektedir.

335

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

CAMİLERDE YANGIN GÜVENLİK KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FEHMI VOLKAN AKYÖN
SEÇKIN ÖZCAN
ÖZET
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre az tehlikeli işyeri sınıfına giren camilerde, yerine ve büyüklüğüne
göre genellikle iki çalışan bulunmaktadır. Bunlar İmam ve Müezzindir. Ancak namaz saatlerinde, özellikle cuma
ve bayram namazlarında camiler kalabalık olmaktadır. Bu durumda, Cami çalışanlarının afet, yangın ve iş sağlığı
güvenliği konularında ki bilgi ve becerileri kadar, ibadet için gelen kişilerin de bilgi ve becerileri önemli olmaktadır.
Özellikle cuma namazı ve bayram namazları sonrası insanların camilerden tahliyesinin çok düzenli olmadığı da
görülmektedir. Bu düzensizlik olağan durumlarda risk unsuru olmasa da yangın veya benzeri afet durumlarında
olumsuz sonuçlar meydana getirebilecektir.
Bu çalışmada, Camilerin tasarım ve yapım aşamasından başlayarak, kullanım aşaması da dâhil olmak üzere,
yangın güvenliğine yönelik alınması gereken önlemler araştırılmıştır. Son olarak, Camilerin, çalışanların ve ibadet
edenlerin daha güvenli hale getirilmeleri için alınabilecek önlemler ve yapılabilecek çalışmalar, “Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” özelinde irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Camiler, yangın, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, tahliye, güvenli tahliye.

EVALUATION OF FIRE RISKS IN MOSQUES
ABSTRACT
According to Law No. 6331 on Occupational Health and Safety; There are usually two employees who are “muezzin”
and “imam” in the mosques that are in a less dangerous workplace status. However, during prayer times, in Friday
prayers, during the sacrifice and Ramadan, the crowds are crowded. However, during the prayer hours, especially
in Fridays and Eid prayers, the crowds are crowded. In this case, the knowledge and skills of those who come
to worship are as important as the knowledge and skills of the workers of the mosque about disaster, fire and
occupational health safety. Especially, it is seen that the people are not very regularly evacuated from mosques,
after the Friday and Eid prayers This “irregularity” is not a risk factor in ordinary circumstances. However, it is also
clear that this will lead to negative consequences in disasters.
In this study, starting from the design and construction stages of the mosques, the necessary precautions for fire
safety, including the use phases, have been determined. And finally in this research, measure and possible actions
to be taken to make the mosques, employees and worshipers to be safer within the framework of the “Regulation
on Fire Protection of Buildings” and “the Law on Occupational Health and Safety” have been researched.
Key Words: Mosques, Fire, Fire Safety, Occupational Health and Safety, Evacuation, Safe Evacuation.

1. GİRİŞ
Arapça cem‘ kökünden türeyen, “toplayan, bir araya getiren” anlamındaki câmi‘ kelimesi, başlangıçta sadece
cuma namazı kılınan büyük mescidler için kullanılan el-mescidü’l-câmi‘ (cemaati toplayan mescid) tamlamasının
kısaltılmış şeklidir. “el-Mescidü’l-câmi‘” tabiri, Taberânî’nin bir rivayetine göre bizzat Hz. Peygamber tarafından
kullanılmıştır [1]. İslâm dininde cami, Allah’a ibadetin ve kulluğun dünya üzerindeki sembolik mekanlarından biri,
hatta en önemlisidir. İslâm’ın o yerdeki en veciz ifadesi ve ispatıdır. Kur’an ifadesiyle cami, Allah adının içinde çokça
anıldığı, kalplerin huzur bulduğu kutsal bir mekândır. Cami, Allah’a kulluk etme ulvi gayesiyle toplanılan önemli
yerlerden biridir [2].
Vaizler, cami ve mescitler ile diğer mekanlarda her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dinî konularda bilgilendirmek,
Başkanlığın hizmet alanlarında irşat, rehberlik, inceleme ve araştırma yapmakla görevlidir. Vaizlik mesleği, adaylık
döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılır. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar,
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cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütmek ve dinî konularda toplumu bilgilendirmekle görevlidir. İmam-hatiplik
mesleği; adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve baş imam hatip; müezzin-kayyımlık mesleği
ise müezzin-kayyım ve başmüezzin kariyer basamaklarına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar
mesleğe imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak atanır. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar, Kur’an-ı Kerim
öğretiminde görevlendirilebilir [3]. Yukarıda tanımlanan Din hizmetlerini Camilerde icra etmek üzere görevlendirilmiş
olan personelin Camilerin afetlere yönelik güvenliğini sağlayabilecek bir eğitim formasyonu bulunmamaktadır.
Camiler Binalarin Yangından Korunmasi Hakkında Yönetmelik kapsamında Toplanma Amaçlı Binalar başlığı altında
52. maddenin (1) nolu fıkrasında İbadethane başlığında sınıflandırılmaktadır. Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet,
eğlence, yeme, içme, ulaşım ve araç bekleme gibi sebeplerle, 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün
binaları veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini ifade eder. İbadethaneler: İbadet yapılan alanları ve benzeri
yerleri kapsar. Camiler, kiliseler, sinagoglar ile benzeri ibadet yerleri bu sınıfa girmektedir. Aynı maddenin (2) nolu
bendinde herhangi bir binada toplanma amaçlı olarak kullanılan, ancak 50’’den az kişinin toplanmasına uygun olan
bölümler, esas binanın kullanım sınıflandırılmasına tabidir şeklinde bir hüküm bulunmaktadır [4].
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; işyeri tehlike sınıfının belirlenmesi, kanunun
9 uncu maddesinde açıkça anlatılmaktadır. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanmış olan tebliğe göre;
camilerin “işyeri tehlike sınıflaması 94.91.02 kodu ile üyelik gerektiren dini kuruluşların faaliyetleri (cami, kilise,
sinagog vb. yerlerde ibadet edenlere doğrudan hizmet sağlayan dini organizasyonların veya kişilerin faaliyetleri vb.)
başlığı ile az tehlikeli işyeri sınıfında ele alınmaktadır [5].

2. CAMİLERDE YANGIN RİSKLERİ VE NEDENLERİ
Yangınların nedenleri doğal yangınlar, kaza sonucu yangınlar, kundaklama yangınları şeklide sınıflanabilir.
Doğal yangınlar; yıldırım düşmesi, volkan patlaması, sel, deprem, çığ ve rüzgâr gibi doğal afetler nedeniyle çıkan
yangınlardır. Kaza sonucu çıkan yangınlar; sigara izmariti, ocak, elektriğin kısa devre yapması gibi nedenlerle
çıkan yangınlardır. Kundaklama yangınları; kin, nefret, intikam alma, gözdağı verme, kıskançlık, para kazanma ve
ticari kaygı gibi duygularla çıkartılan yangınlardır [6]. Yangına karşı gerekli önlemlerin alınması ve insanlara yeterli
eğitimlerin verilmesi yangın olaylarının azalmasına büyük katkı sağlar.
Camilerde meydana gelebilecek olan yangın riskleri ve sebepleri aşağıda sıralanmıştır:
•

Binaların tasarım hataları yangın risklerine sebep olmaktadır. Yangın güvenlik talimatlarına aykırı inşa
edilmiş Camilerin kullanımına yönelik pek çok tasarım hataları mevcuttur. Bunların başında, camilerin
şekil ve kullanımına yönelik hatalar bulunmaktadır. Örneğin Camilerde mahfel katları vakit namazlarında
bayanlara ayrılır; sadece erkeklerin katıldığı Cuma namazı, bayram namazı gibi zamanlarda ise erkeklerce
kullanılır. Mahfel katlarının merdivenleri, geleneksel cami mimarisinden gelen bir alışkanlıkla hep cami
içinde konumlandırılıyor. Bu durumda mahfel katındaki bir insanın dışarı çıkmak için önce alt kata inip,
bütün caminin ortak kapısını kullanması gerekiyor. Namaz çıkışlarında caminin kapısında yeteri kadar
izdiham varken, üst kattaki insanları da aynı kapıya yönlendirmek hiç akıllıca bir yaklaşım değildir. Bu
durumun sonucunda hem bayanların hem de erkeklerin kalabalık bir şekilde katıldıkları, teravih namazı
gibi zamanlarda caminin çıkışında erkeklerle omuz omuza sıkışık bir durumda kalmak istemeyen bayanlar,
namaz sonrasında dışarı çıkmak için, önce erkeklerin tamamen çıkmasını beklemek zorunda kalmaktadır.
Acil durumlarda bu durum camilerde bir risk meydana gelmesine sebep olmaktadır [7],

•

Camilerin kullanım (işletme) aşamalarında teknik hususlara riayet edilmemesi, paratoner gibi yangın
önleyici tertibatların bakım ve onarımlarının zamanında yapılmaması da yangın risklerini arttırmaktadır.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunuan gore belirlenen risk analizlerinin yeterinde dikkate alınmaması
ve gerekli önlemlerin uygulanmaması,

•

Bazı insanlar çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak kişi veya devlete ait bina ve tesisleri yakarak can
ve mal kaybına neden olmaktadır [8]. Kundaklama camilerde yangın riski doğuran önemli bir sorundur.
Özellikle yurt dışında ki cami yangınları incelendiğinde yangınların önemli bir bölümünün kundaklama
sonucu meydana geldiği anlaşılmaktadır. Anadolu Ajasına göre 25.02.2017 ‘de ABD’nin Florida eyaletinde,
17.12.2016’da Fransa’da, 11.11.2015’te Kanada’da, 10.01.2016’da İsveç Boras’ta, Aralık, 2014’te İsveç’in
başkenti Stockholm’de çeşitli camilerde kundaklama sonucu yangınlar meydana gelmiştir. Kıbrıs Rum
Kesimi’nde, 13.11.2015’te Hollanda’da, 30.08.2015’te yine Almanya’nın Hagen kentinde pek çok cami
kundaklama sonucu yangın yaşamıştır. Bu kundaklamalarda pek çok insan yaralanmış veya hayatını
kaybetmiştir. Özellikle yurt dışında yaşanan kundaklama olaylarının pek çoğu faili meçhul kalmakta veya
yangın çıkaran zanlılar küçük para cezası yada bir veya iki yıl gibi küçük hapis cezaları ile kurtulmaktadır.
Örneğin İsveç’in Boras kentinde bir camiyi kundaklayan 30 yaşındaki bir kişi, üç yıl hapis cezasına
çarptırılmıştır [9]. 13.11.2015’te Hollanda’da camilere yönelik kundaklama ve şiddet çağrıları yapan zanlılar
sadece para cezası ile kurtulmuşlardır. Kundaklama yangınları Türkiye’de de çeşitli dönemlerde ortaya
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çıkmış ve yangınlara sebep olmuştur. Örneğin Kartal Yakacık Caddesi’nde bulunan Yunus Emre Cami,
Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi İnönü Caddesi Kemerdere Sokak’taki Hacı Leyla Bingöl Camii ve Hacı
Mehmet Şahsuvaroğlu Camii’ ard arda beş gün aralıkla kundaklanmış, ardından Kartal’da, Eyüp Sultan
Mahallesi Sancaktepe Veysel Karani Camii, Kartal Yakacık Caddesi Hacı Akif Demirci Camii, Kadıköy’de
Kadıköy İçerenköy İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi Medine Mescidi, Kadıköy Acıbadem Eminbey
Caddesi Gümeç Sokak Ahmet Süt Camii,Küçükbakkalköy Merkez Camii ve Dolayoba Ulu Camii art arda
yandı. Maltepe Mavievler Camii’nde, Üsküdar’da Kotka Camii’nde, Pendik’te Süleymaniye Camii’nde
kundaklanma sonucu yangınlar meydana gelmiştir. Benzeri onlarca kundaklama yangınları sıralanabilir,
•

Cami ve mescitlerde kışın ısınmak için kullanılan soba vs. gibi araçlar özellikle ahşap ağırlıklı camilerde
yangın riski doğurmaktadır. Camilerde bulunan halılar yangınların yayılmasında risk faktörü olarak ortaya
çıkmaktadır,

•

Tarihi camilerin pek çoğu afet ve acil durumlarda büyük risk altında olduğu yapılan çalışmalarda ortaya
çıkmaktadır. İstanbul’da yapılan bir araştırmaya göre 3 bin caminin depremler nedeniyle yüzde 10’unun
tamamen çökme riski altında olduğu anlaşılmaktadır. Bu camilerin teknik olarak eski ve yıpranmış olması
da göz önüne alındığında özellikle afet sırasında yangın riski taşıdığı söylenebilir. Eski ve tarihi camilerin
restorasyonunda afet ve yangın riskleri hesaplanarak tasarlanmalıdır. Teknik anlamda restorasyon ile
güçlendirme aynı anlamları taşımamaktadır [10].

•

Çevrede meydana gelen yangınların camilere de sirayet etmesi de yangın risklerini arttırmaktadır,

•

Çalışanların yangın güvenliği ve afetler konusunda eğitimsiz olması.

3. CAMİLERDE YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Camilerin yangına karşı daha güvenli duruma gelebilmesi için aşağıda ki önlemler sıralanabilir.
Camiler tasarım olarak yaygın olarak kare biçiminde yapılmaktadır. Kare ya da dikdörtgen biçiminde ve çok sayıda
acil çıkışa sahip şekilde tasarlanmış bir caminin tahliyesi, yangın ve diğer acil durumlarda daha kolay olacaktır.

Şekil 1. Camilerde Alternatif Çıkış Planı [7].

Camiler ve en önemli yapı taşlarından minareler sivri ve yüksek yapıları nedeniyle yıldırım düşme riski yüksek olan
sistemlerdir. Camilerdeki insan popülasyonu da düşünüldüğü zaman camiler yıldırım ve aşırı gerilimden korunması
gereken yüksek riskli bölgelerdir. Öte yandan camiler özellikle dış yıldırımlık sistemleri ile korunurken, bunlar mimari
yapıya dikkat edilerek tesis edilmelidir.
Camilerde yıldırımın fiziksel etkilerine karşı korumak için dış yıldırımlık sistemi kullanılır. IEC 62305 standardı ve
yapısal olarak camilere en uygun sistem yıldırım yakalama ucu kullanımıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken
kritik nokta yıldırım iniş iletkenin izoleli ve mimari yapıya uygun şekilde seçilmesidir. Aksi halde insanlar için çarpılma
tehlikesi doğacaktır. Camilerde Paratoner yerine pasif yakalama uçlarının tercih edilmesi ve izolasyonlu sistemlerin
kullanımı önemlidir. Antikorozif ürünlerin seçilmesi camilerin estetik görünümlerine zarar vermeyecektir. Yuvarlanan
küre metodunun temel alınması gereken camiler risk katsayısı yüksek yapılardır. En önemli risk olan yangın riskine
karşı camiler mutlaka korunmalıdır. Camilerde bulunan elektronik sistemler yine iç yıldırımlık parafudr sistemleri
ile korunmalıdır. Dış yıldırımlık bulunan tesislerde ana panolarda B sınıfı parafudr kullanımı zorunludur. Öte yandan
yıldırım darbeleri veya oluşabilecek iç aşırı gerilimler ses ve görüntü sistemlerine zarar verebilecektir. Yine tali
panolara C sınıfı parafudr kullanırken, hassas elektronik sistemler D sınıfı parafudrla korunmalıdır. Paratonere ya
da yakalama ucuna düşen yıldırım darbesi camide bulunan tüm elektriksel sistemlere zarar verebilir. Bundan dolayı
enerji panolarında, kameralarda, güvenlik sistemlerinde, ses sistemlerinde alçak gerilim parafudru kullanılmalıdır
[11].
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik maddeleri incelendiğinde genel yangın koruma maddelerinin
yanında camilere yönelik özel hükümler, önlemler ve kriterler göze çarpmaktadır. Bunlar aşağıda ki gibi sıralanabilir:
•

Yönetmelik ile camiler diğer binalar gibi kullanım amaçları sınıflaması çerçevesinde ele almıştır. Bu
bağlamda camiler Toplanma Amaçlı Binalar başlığının, İbadethaneler alt başlığında verilmiştir [4].

•

Yönetmeliğe göre camiler düşük tehlike sınıflamasına tabidir. Ancak yönetmelik tanımlamasında düşük
tehlike sınıfı için “bir kompartıman alanı 126 m2’den küçük olarak” bir tanımlama yapılmıştır. Bu tanım
camilerin düşük tehlike sınıfında olması veya olmaması açısından tereddüt yaratmaktadır [4].

•

Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı standartlarına ilişkin yönelik yönetmelik maddesi ve ekleri incelendiğinde
Toplanma Amaçlı Binalar için Kullanıcı Yükü Katsayısı Tablosunda herhangi bir bilgi ya da standart
bulunmamakla birlikte, aynı maddenin Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri
aşağıda ki şekilde belirlenmiştir:

Tablo 1. Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri [4]

Yağmurlama
Sistemli

Koridorlar
Yağmurlama
Sistemi yok

Diğer
Dışarı
kapılar
çıkış
ve
kapısı
koridor
kapıları

Çıkmaz koridor
en çok uzaklık(m)

Rampalar ve
Koridorlarda

Kapı
Açıklıklarında

Kaçış Merdivenlerinde

Yağmurlama Sistemli

İki yön
Birim genişlik için kişi sayısı
en çok uzaklık
(m)
Yağmurlama Sistemi
yok

Yağmurlama Sistemli

Tek yön
en çok uzaklık
(m)
Yağmurlama Sistemi yok

Kullanım
Sınıfı

Toplanma
Amaçlı
15
25
45
60
100
80
60
100
15
20
Binalar
(1) Kolay alevlenici ve yoğun duman çıkarıcı malzeme bulundurulmayan endüstriyel amaçlı yapılarda tek ve iki
yönlü uzaklık ½ oranında artırılabilir.
Not: Kaçış mesafeleri için, dış kaçış geçitlerinde yağmurlama sistemli binalardaki, açık otoparklarda ise
yağmurlama sistemli otopark kaçış mesafeleri esas alınır.
•

Yönetmeliğin kaçış yolu sayısı ve genişliğine yönelik detayları madde 33’de verilmiştir. Bu madde; “toplam
çıkış genişliği, 32 nci maddeye göre hesaplanan bir kattaki kullanım alanlarındaki toplam kullanıcı sayısının
birim genişlikten geçen kişi sayısına bölümü ile elde edilen değerin 0.5 m ile çarpılması ile bulunan değerden
az olamaz. Hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni veyahut diğer kaçış yolları, hesaplanan bu değerlerden ve
80 cm’den daha dar genişlikte ve toplam kullanıcı sayısı 50 kişiden fazla olan katlarda bir kaçış yolunun
genişliği 100 cm’’den az olmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur. Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının
mekânlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise, 110 cm’den az genişlikte olamaz. (2) Yüksek
binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz” [4] şeklinde olup, bu maddeye
göre camilerin yüksek bina sınıflamasına girip girmediği net değildir.

•

Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler yönetmeliğin 36. Maddesinde verilmiştir. Buna göre; “(1)
Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler için aşağıda belirtilen şartlar aranır: a) Bir binada veya bina
katında, kaçış yolu olarak hizmet veren korunumlu koridorların veya korunumlu hollerin yangına dayanım
sürelerinin Ek-3/B ve Ek-3/C’de belirtilen sürelere uygun olması mecburidir. b) iç kaçış koridorlarının ve
geçitlerin aşağıda belirtilen özelliklerde olması gerekir. 1) Bir iç kaçış koridoruna veya geçidine açılan çıkış
kapılarının, kaçış merdivenlerine açılan çıkış kapılarına eşdeğer düzeyde yangına karşı dayanıklı olması ve
otomatik olarak kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması mecburidir. 2) iç kaçış koridorunun en az
genişliği ve kapasitesi, 33 üncü maddeye göre belirlenen değerlere uygun olmak zorundadır.” [4]. Buna göre
Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri Toplanma Amaçlı Binalar için aşağıda
verilmiştir:
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Tablo.2 Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri [4]

Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)
Bina Kullanım Sınıfları

Bodrum Katlar(1)
(üstündeki döşeme
dahil)
Bodrum Kat(ların)
Derinliği*(m)
10 m’den 10 m’den
fazla
az

7.Toplanma Amaçlı
Binalar
- yağmurlama sistemi 90
yok
- yağmurlama
60
sistemli

Giriş veya Üst Katlar
Bina Yüksekliği (m)
5 m’den az 21,50
m’den az

30,50 m’den az 30,50 m’den fazla

60

60

60

90

İzin verilmez

60

30(2)

60

60

120(3)

* Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafe.
(1)
Bir bodrumun üstündeki döşeme (veya birden fazla bodrum var ise, en üstteki bodrumun üstündeki döşeme),
eğer giriş ve üst katlar için olan yangına dayanım süreleri daha fazla ise o hükümleri sağlamalıdır.
(2)
Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir.
(3)
Taşıyıcı sistemin bir bölümünü teşkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düşürülebilir.
(4)
Acil kaçışı oluşturan elemanlar için 30 dakikaya yükseltilir.
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•

Yönetmeliğin acil aydınlatma sistemi ile ilgili olan 72.maddesi; “(1) Acil durum aydınlatma sistemi; şehir
şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya
yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın açılması
sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma
sağlayacak şekilde düzenlenir” demektedir [4]. Bu hüküm ile acil aydınlatma sistemi gerekliliği ortaya
konmuştur. İlgili maddenin (2-b) bendinde; “Kullanıcı yükü 200’den fazla olan bütün binaların bütün kaçış
yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluşturan
hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör
odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilk yardım
ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu
bölümler ile benzeri bölümlerde ve aşağıda belirtilen binalarda, acil durum aydınlatması yapılması şart
koşulmuştur.” [4] ifadesi vardır. Camiler de bu madde çerçevesinde ele alınmalı ve kullanıcı yükü 200’ün
üzerindeki tüm binalar sınıfında acil durum aydınlatma hükümleri uygulanmalıdır.

•

Yönetmeliğin algılama ve uyarı sistemleri ile ilgili olan 75. Maddesinde; “(1) Algılama ve uyarı sistemlerinin
kurulmasına yönelik maddesine göre Yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir
söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir.” denmektedir. Bu
maddenin, a) Konutlar hariç, kat alanı 400 m2’den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün binalarda, c)
Konutlar dâhil bütün yüksek binalarda kullanılmasına yönelik ifadeleri camilere de uygulanması gerektiğini
göstermektedir. Ancak; yapı yüksekliği veya toplam kapalı alanı Ek-7’deki değerleri aşan binalara otomatik
yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir.” Denmektedir [4]. Tablo incelendiğinde Toplanma Amaçlı
Binalar sınıflamasında, “Yeme İçme yerleri, eğlence, müze ve sergi alanları ile terminallere” yönelik kriterler
bulunduğu, ancak ibadethanelere yönelik bir düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir. Ancak 2009’da ki
değişiklik ile ilgili madde “Mevcut yapılarda uyarı sistemi için 75 inci madde uygulanır. (2) 75 inci maddenin
algılama sistemine ilişkin hükümleri, mevcut yapılardan konaklama amaçlı binalar, kurum binaları, büro
binaları, mağazalar, çarşılar ve toplanma amaçlı yapılar hakkında da uygulanır.” olarak düzenlenmiştir [4].

•

Yönetmeliğin kablolar başlıklı 83. Maddesinde; “Sağlık hizmeti amaçlı binalarda, 100’den fazla kişinin
bulunduğu konaklama amaçlı binalarda ve kullanıcı sayısı 1000’i geçen toplanma amaçlı binalarda her türlü
besleme ve dağıtım kabloları ve kablo muhafazalarında kullanılan malzemelerin halojenden arındırılmış ve
yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirli gaz üretmeyen özellikte olması gerekir.” şeklinde bir hüküm
vardır. Buna göre; büyük camiler kullanıcı sayısı 1000’i geçen toplanma amaçlı binalar sınıfında kabul
edilerek halojenden arındırılmış kablo uygulamasına tabi tutulmalıdır [4].

•

Yönetmeliğin 94. Maddesi; “Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2 ’den fazla olan alışveriş merkezlerinde,
otoparklarda ve benzeri yerlerde ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş
personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması ve bu bağlantı ağızlarının kaçış

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması şarttır. Bir boyutu 60 m’yi geçen
katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılması gerekir (1) Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları
maddesi yine Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2 ’den büyük imalathane, atölye, depo,
konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m2 ’den büyük olan kapalı
otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburîdir.”
hükmü bulunmaktadır [4]. Buradan pek çok camii için bu hükmün uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.
Buna bağlı olarak Hidrant başlıklı 95. madde 2009’da değiştirilmiş ve “içerisinde her türlü kullanım alanı
bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların
taban alanları toplamının 5000 m2 ’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburîdir.” [4]
şartı getirilerek camilerin de bu kurala uyması gerekliliği doğmuştur.
•

Yönetmeliğin taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı ile ilgili olan 99. Maddesi; “(1) taşınabilir
söndürme ciharları mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel
yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde,
öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde,
öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle
kuru metal tozlu, söndürme cihazları bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri
yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir. (2) Düşük tehlike sınıfında her
500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun
tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.”
Şeklindedir [4]. Buna göre; camiler düşük tehlike sınıfı kabul edildiğinde, her 500 m2 ye 6 kg’lık bir yangın
söndürme cihazı yerleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Camilerin tehlike sınıfının gözden geçirilmesi ile
ilgili önerimiz daha önce aktarılmıştı. Ayrıca camilerde de sulu veya temiz gazlı söndürme cihazlarının
tercih edilmesi gerekmektedir.

•

Yönetmeliğin doğalgaz kullanım esasları ile ilgili hükümlerini içeren 112. Maddesi; “Birinci ve ikinci derece
deprem bölgelerinde bulunan otel ve motel gibi konaklama tesisleri, toplanma amaçlı binalar, sağlık, eğitim,
ticaret ve sanayi binaları ile yüksek binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat,
gaz dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve belediye gaz dağıtım şirketi tarafından
kontrol edilir. Gaz akışını kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akışını kestiği takdirde kesilen gazın tekrar
açılması için bir bedel talep edilemez.” Denmektedir [4]. Bu kapsamda camiler de toplanma amaçlı bina
olduğu için bu hüküm camiler için de dikkate alınmalıdır.

•

Yönetmeliğin mevcut yapılara yönelik 164. Maddesi; “(1) Mevcut yapılarda uyarı sistemi için 75 inci madde
uygulanır. (2) 75 inci maddenin algılama sistemine ilişkin hükümleri, mevcut yapılardan konaklama amaçlı
binalar, kurum binaları, büro binaları, mağazalar, çarşılar ve toplanma amaçlı yapılar hakkında da uygulanır.”
Demektedir [4]. Böylece yeni yapılacak camilerde uygulanacak “Algılama Sistemleri”nin mevcut camiler
içinde uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.

•

Yine yönetmeliğin mevcut yapılara yönelik 164. Maddesi; “(1) Mevcut binalarda sabit boru tesisatı ve
yangın dolapları hakkında, bu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak 94 üncü madde hükümleri
uygulanır. (2) Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 2000 m2 ’den büyük imalathane, atölye, depo,
konaklama, sağlık ve toplanma amaçlı binalar ile eğitim binalarında, alanlarının toplamı 1000 m2 ’den büyük
olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 500 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması
zorunludur.” Demektedir [4]. Buna göre, sabit boru ve yangın dolaplarına yönelik yeni yapılacak camilere
uygulanan esasların, mevcut camilere de uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Camilerin pek çoğu aynı zamanda tarihi yapılar sınıfında yer alabilmektedir. Bu bağlamda yönetmeliğin
O
birinci Kısmında, Tarihi Yapılar başlığı altında tarihi camileri ilgilendiren hükümler bulunmaktadır [4]. Bunlar;

n

•

167. Maddenin A Bendi; “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapılar
tarihi yapı olarak kabul edilir.” der.

•

Tarihi yapılarda alınacak yangın tedbirlerinde uyulacak ilkeler başlığı ile verilen 167. Maddenin B bendi; “(1)
Tarihi yapılarda, yangına karşı güvenlik tedbirleri alınırken; a) Yapılacak tesisatlara ilişkin olarak, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınması, b) Alınacak yangın tedbirlerinde tarihi yapının
korunmasının esas olması ve algılama ve söndürme tesisatı gibi yangından koruma tesisatlarının yapının
özelliğine uygun olarak, yapıya fiziki ve görsel bakımdan zarar vermeyecek şekilde kurulması, ilkeleri
gözetilir.” der.

•

Yine yönetmeliğin tarihi yapılara ilişkin uygulamaları anlatan 167. maddesinin C Bendi; “(1) Bu Kısımda aksi
belirtilmedikçe, tarihi yapıların yangından korunması hakkında, bu Yönetmeliğin Onuncu Kısım hükümleri
uygulanır. (2) Taşıyıcı kolonları ve ana kirişleri ahşap olan tarihi binaların zemin katı haricindeki katları,
yataklı sağlık hizmeti, huzurevi, bakımevi, anaokulu, ilköğretim okulu ve öğrenci yurdu olarak kullanılamaz.
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(3) Tarihi yapı dâhilinde yapılacak tadilât veya tamiratlarda, yapının aslına sadık kalmak maksadıyla yapının
inşasında kullanılmış olan malzemelerin aynısı veya benzeri kullanılabilir. (4) Bir kattan fazla katı olan
topluma açık tarihi yapılarda, taşıyıcı kolonların ahşap olması durumunda ana taşıyıcıların restorasyon
sırasında yangına en az 90 dakika dayanıklı olacak şekilde yalıtılması gerekir. (5) Tarihi yapılardaki kaçış
merdivenlerine, koridor, hol, lobi veya benzeri ortak hacimlerden geçilerek ulaşılması hâlinde yangın güvenlik
holü zorunlu değildir. (6) Merdivenlerden sayı olarak yarısının korunmuş olması durumunda, yapının
yüksekliğine bakılmaksızın, diğer korunumsuz merdivenler kaçış yolu olarak kabul edilerek, iki yönde kaçış
mesafesi uygulanır ve dairesel merdivenler kabul edilir. (7) Bir kattaki kullanıcı sayısının 100 kişiyi geçmesi
hâlinde, kaçış kapıları panik kollu bir düzenek ile kaçış doğrultusunda açılacak şekilde değiştirilir veya
yapının kullanımı sırasında bir görevli bulundurulur. (8) Tarihi yapının ahşap kısımlarında kullanılan elektrik
kablolarının yangına en az 60 dakika dayanıklı olması ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gerekir. Buat
ve kasaların yanmaz malzemeden yapılması şarttır. (9) Ahşap yapılarda, ahşap malzemenin korunması
veya boyanması için kolay yanıcı ve parlayıcı özelliği olan maddeler kullanılamaz. (10) Tarihi yapılarda,
ayrı yangın kompartımanı oluşturulmadan kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.”
denmektedir. Bu kapsamda tarihi camilerin restorasyon ve güçlendirme işlemlerinde bu hükümlere
uyulması gerekmektedir.

4. SONUÇ
Bir hadise göre: “Camiler, yeryüzünde Allah’ın evleridir. Yıldızlar, yeryüzündekileri aydınlattığı gibi; camiler de
gökyüzündekileri aydınlatır” ve “Şöyle ki, camiler Allah’ın yeryüzündeki evleridir. İnşa edilmeleri, korunmaları,
gözetilip temiz tutulmaları sünnet kılınmıştır” şeklinde ifade edilmektedir [12].
Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı
sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ ve Bakanlar Kurulunun 10.08.2009
gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile resmi gazetenin 9.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri incelendiğinde
“Camiler”, Toplanma Amaçlı Binalar sınıflamasında, ibadethaneler olarak tanımlanmaktadır. Yönetmelik maddeleri
incelendiğinde camilere yönelik açık hükümler olmakla birlikte bazı tanımlamalarda açık olmayan hükümler de
bulunmaktadır.

Açık ve net hükümler;
Madde 32 - Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı,
Madde 36 - Ek 5/B , Ek 3/B ve Ek 3/C eklerinde korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler,
Madde 83 - Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken kablolar,
Madde 94 - Sabit boru ve su tesisatları,
Madde 112 - Doğalgaz kullanım esasları ile ilgili hükümler.
Madde 75 - Algılama ve uyarı sistemlerinin kurulmasına yönelik standartlarda, toplanma amaçlı binalar için
standartlar verilmiş ancak ilgili ekindeki tabloda bu binalara yönelik detaylarda İbadethanelere yer verilmemiştir.
Algılama ve uyarı sistemlerinin ibadethaneler için yönetmelik dışı bırakılmış olması sakıncalıdır.
Bunun yanı sıra dolaylı olarak aşağıda tanımlanan binaların “Cami” olarak kabul edilip edilmeyeceği muallaktadır.
Çalışmamızda aşağıda tanımlamaların “Camileri” de işaret etmesi gerektiğine kanaat getirilmiştir:
•

“Kullanıcı yükü 200’den fazla olan bütün binalar”,

•

“Konutlar hariç, kat alanı 400 m2’den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün binalar”,

•

“Bir kattan fazla katı olan topluma açık tarihi yapılar”,

•

“Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2 ’den fazla olan alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri
yerlerde”,

•

“Bir kattaki kullanıcı sayısının 100 kişiyi geçmesi”,

•

“Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2 ’den büyük binalar”,

•

“Genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları
toplamının 5000 m2 ’den büyük olması halinde” gibi tanımlamalar yapılan binalarda getirilen standartlar”.

Ayrıca camiler de yangın güvenliği tedbirlerine ilave olarak kundaklama risklerinin de bertaraf edilmesine yönelik
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önlem ve standartlar gerekmektedir. Mutlaka dış ortam kamera ile izlenmeli ya da kundaklama riski ile karşı karşıya
kalabilecek camilere yönelik özel güvenlik sağlanmalıdır.
Hızlı tahliye gerçekleştirecek şekilde yeni mimari tasarımlar üzerinde çalışılmalıdır. Camiler hem yeni binalardan
hem de tarihi yapılardan oluşan bir yelpazeye sahip inşaatlar olması sebebiyle yangın güvenlik kriterleri belirlenirken
ayrıca bu camilerin bir sınıflamaya tabi tutulması, afet bölgelerinde olup olmaması, kullanım kapasitesi, itfaiye
müdahale uzaklık ve risklerine göre gruplandırılması, yapısal niteliklerine göre sınıflandırılması gerekmektedir.
Camilerin risk sınıfı orta risk sınıfına alınması gerekmektedir.
Cuma namazı, kandil, bayram namazı gibi vakitlerde çok yoğun kullanıma sahip camilerin genelde cemaatleri,
yakınlarda oturan veya çalışan kişilerden oluşması nedeniyle cami dernekleri veya sürekli camiye gelen kişilerden
yangın müdahale ekipleri oluşturarak bu ekiplerin ayrıca eğitilmesinin sağlanması gerekmektedir.
İlave olarak camilerde yangın tatbikatları da yapılmalıdır.
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GELENEKSEL TANDIR/TANDIREVİ VE YANGIN GÜVENLİĞİ
NİLAY ÖZELER KANAN

ÖZET
Anadolu’da neolitik çağdan beri pişirme, ısıtma, eritme, buharlaştırma gibi özel amaçlar için fırınların kullanılmaktadır. Yine konut birimlerine ait müştemilatlar içinde pişirme ve ısıtma amaçlı olarak tandırların olduğu arkeolojik
kazılarla bilinmektedir.
Tandır, kentsel ve kırsal mimaride bölgesel faktörler, iklim özellikleri, yapı malzemesi ve yapım sistemi gibi
özelliklerle değişkenlik gösterebilmektedir. Diğer bölgelere nazaran daha çok Doğu Anadolu’da kullanılmakta ve
hala kullanılmaya devam etmektedir. Ancak geleneksel varlığını sürdüren ve oldukça kullanışlı olan tandırların
basında yer alan haberlerde nedeni bilinmeyen şekillerde yangın oluşturduğundan bahsedilmektedir.
Tandır, kullanım amacına göre can-mal kaybı uğratmayacak şekilde yapılmamaktadır. Tandır, ev içinde yada kümes
veya ahırların içinde yapılmaktadır. Bu nedenle istenmeyen sonuçlara sebep olabilmektedir.
Bu bildiri de tandırın Türkiye’deki ve Dünya’daki köken ve teknik özellikleri, mevzuat gelişimi ortaya koyulacaktır.
Tandırların ne kadar can-mal kaybına neden olduğunu ortaya koymak için basında yer alan tandır yangını ve sonuçları
ile ilgili bir literatür ve haber taraması yapılacaktır. Basında yer alan yangın haber ve fotoğrafları değerlendirilerek,
tandırların / tandırevlerinin yangın güvenliğini sağlamak amacıyla yapısal oluşumu, varolduğu mimari mekân, insan
kullanımından doğan hatalarla ilgili araştırmaya dayalı bir değerlendirme yapılması planlanmaktadır. Son bölümde
geleneksel tandır / tandırevleri ile ilgili kullanım, teknik ve mevzuat açısından öneriler ortaya koyulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarihi Yapılar, Tandır/Tandırevi, Yangın Güvenliği

TRADITIONAL TANDOOR and FIRE SAFETY
ABSTRACT
In Anatolia, since the Neolithic period, ovens have been used for special purposes such as cooking, heating, melting
and evaporation, etc. It is also known by archeological excavations that the tandoors are used for cooking and
heating purposes in the premises belonging to the dwelling units.
Tandoor is shown in the urban and rural architecturel that may vary with regional factors, climate characteristics,
building material and construction system, etc. According to other regions, it is mostly used in Eastern Anatolia and
still continues to be used. However, in the news, it is mentioned that tandoors, which are very useful and continue
their traditional existence, they constitute a fire due to the unexplained causes.
Tandoors are not made in such a way that they do not cause loss of life / property according to its purpose of use.
It is built inside the house and inside the stables. This can lead to undesirable consequences.
In this paper, the origins, technical features and development of legislation about tandoor will be revealed in Turkey
and in the World. Literature and news retrieval about the tandoor fire and its results will be made to introduce how
tandoors cause loss of life and property. In order to be ensured the fire safety of the tandoors, it is planned to
make an evaluation based on the structural formation, the architectural space, and the user errors.In the last part,
suggestions will be made in terms of usage, technique and legislation related to traditional tandoor.

GİRİŞ
İnsanoğlu ateşin bulunmasından bu yana avladıkları hayvanları pişirebilmek için oldukça ilkel yollarla ateşe hâkim
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olmayı başarmışlardır. Geçmişten günümüze ateşin kontrol edilmesi ile ateşin düzenli olarak yakılacağı, kontrolünün
sağlanacağı ve söndürülebileceği birimler ve mekânlar oluşturulmaya başlanmıştır. Ateş kontrol edildikçe ısıtma,
sıcak su, temizlik gibi ihtiyaçlar içinde kullanılmaya başlandı. Sıcak su için hamam, temizlik için hela, ısıtma için
ise büyük odalar gibi mekânlar oluşturulmuştur. Bunun yanında yemek hazırlama, pişirme, toplama, yıkama gibi
ihtiyaçların giderilmesi içinde mutfaklar oluşturulmuştur. Mimarsız bir döneme gelen bu mekânlar, halkın deneme
yanılma, edinilen tecrübenin birbirine aktarılması, inşaat ustalarının tecrübelerinin uygulanması ile meydana
geldiği de görülmektedir. Geleneksel sivil mimaride pişirme ve ısıtma amaçlı ocaklar, sobalar, mangallar, tandırlar
yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir [1]. Bu bildiri kapsamında günümüzde bile hala yaygın bir şekilde kullanılan
tandırların veya mekanlaştırılmış ismi ile tandırevlerinin yangın güvenliği açısından bir değerlendirmesi yapılacaktır.

Tandır/Tandırevinin Kökeni
Mutfaklar, kadınların açık havada yaptıkları çeşitli ev işleri ve ocaklardan çıkabilecek yangın tehlikesi nedeniyle
çoğunlukla bahçeye veya avluya inşa edilirdi. Bu durum saraydan sıradan evlere kadar bu şekilde yapılırdı [2].
Açık alan pişirme araçlarından biri de tandır idi. Tandır kelimesi Farsça tenur, tenure sözcüklerinden geldiği kabul
edilmektedir [3]. Kelime Arapça’ya oradan da Osmanlıca’ya tennür şeklinde, Türkçe’ye ise tandır veya ekmek ocağı
şeklinde yerleşmiştir [4]. Ayrıca İngilizce’ye de tandoor, thandoor, tendour, tennar, tenur şeklinde de yerleştiği
görülmektedir [5]. Tandır kelimesi ve tandır yapımı, İran kökenlidir ve Afganistan üzerinden Arabistan’a oradan
da Hindistan’a yayıldığı; hatta MÖ 3000 yıllarına kadar Hindistan’a yerleşmiş olabileceği Hint kaynaklarında
belirtilmektedir. Bu yıllara bakılırsa tandırın yapımı ve kullanımı daha da eskilere dayanmaktadır.
Arkeolojik kazılarda Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinde Neolitik dönemden itibaren kırlangıç örtülü (tüteklikli) çukur
evlerin özellikle soğuk iklime karşı korunaklı bir ev tipi olarak uygulandığı görülmektedir. Bu ev tipinde örtünün açık
olan orta kısmından hem mekânın ışık aldığı hem de altta yanan tandır ocağının dumanının dışarı atıldığı baca
görevi gören bir boşluk olduğu anlaşılmaktadır [6,7].
Uygur ve Selçuklu evlerinde ise aşlık, aşdamı olarak anılan tandırevi, tandırdamı, tandırbaşı, ev gibi isimlerle anılmaya
devam eden mutfaklarda tandır ve üst örtüsünde kırlangıç örtünün varlığı bilinmektedir. Bölgesel koşullar, yaşam
tarzı ve iklim şartlarının etkisiyle Orta Asya konutunda son derece fonksiyonel bir mekân olan aşlık kırlangıç örtüsü
ve içerisindeki tandırı ile Doğu Anadolu’ya uzanan bir kültürün izlerini yansıtmaktadır [8, 9]
Günümüze kadar ulaşabilen, Doğu Anadolu’daki geleneksel ev tiplerini kendi içinde ayıran temel ögelerden biri
tandırevidir. Tandırevi, dinlenmek, oturmak, yemek pişirmek, kadınların bir araya gelip işlerini yaparken sohbet
etmek için günlük hayatın gündüz kısmında yapılan eylemlerin gerçekleştirildiği bir mekândır.
Literatürde sıklıkla Erzurum evleri ile tandır kültürünü örtüştüren yayınların fazla olduğu görülmüştür. Doğu Anadolu
Bölgesi’nin soğuk iklimi ve malzeme olarak taşın bolluğu nedeniyle Erzurum’da kapalı bir planın uygulandığı evlerin
genelinde sofanın görevini avluya bağlı bulunan tandırevinin merkeze alınmasıyla şekillendiği tipler görülmektedir
[8, 10]. Şekil 1 ve 2 ‘de Erzurum Tandırevi ocağı ve mekânına ait şekiller gösterilmektedir.

Şekil 1. Tandırevi ocağından bir görüntü [11].
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Şekil 2. Tavandan açılan ahşap kırlangıç kubbe görüntüsü [11].

Tandır/Tandırevinin Teknik Özellikleri
Tandır, Türkiye dışında dünyada pek çok ülkede yaygın olarak pişirme amaçlı kullanılan bir ocak türüdür. Bu
ülkeler genellikle Müslüman ülkeler olup geleneksel pişirme yöntemini evlerde, restoranlarda oldukça yaygın
kullanmaktadır. Bu ülkeler Pakistan, Afganistan, Güney Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu, Merkez Asya ve ilaveten
Bangladeş ve Hindistan’dır.
Tandırevi ve içinde bulunan tandır ocağı bulunduğu iklim, yerel toprak yapısına göre farklı malzemelerle de
yapılmıştır. Çoğunlukla kilden ve kerpiçten tandır ocağı boşlukları yapılırdı. Eğer tandır ocağı duvarı ateş tuğlası ile
örülecekse mutlaka tuğlanın üzeri kerpiç bir sıva ile sıvanırdı. Tandır, tandırevi olarak inşa edilmiş ise mutlaka ya
kerpiçten yada tuğladan dumanı uzaklaştırmak için baca da inşa edilirdi. Ancak günümüzde hem el emeği ile hem
de endüstri tipi hazır tandırlar bulunmaktadır (Bkz. Şekil 3 ve 4). Bu tandırlar açılan çukurlara yerleştirilerek etrafı
dolgu toprak ile kapatılmaktadır.

Şekil 3. Geleneksel yöntemle yapılan tandır [12].

Şekil 4. Bakır kaplı endüstri ürünü tandır [13].

Tandır geleneksel anlamda kömür veya odun ateşi ile ısı oluşturmaktadır, ancak günümüzde üretilen endüstri
tipi tandırlar doğalgaz veya elektrik ile de yanabilmektedir. Tandırda oluşan canlı ateş, yiyeceği hem radyant ısı
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yayarak hem de sıcak hava konveksiyonlu olarak pişirme yöntemi sağlamaktadır. Bir tandırın sıcaklığı 480-500
o
C’ye kadar çıkabilmektedir. Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde su, tuz ve un ile hazırlanan ve ‘taptapa’, Hindistan’da
‘roti’, Malezya ve Orta Asya’da ‘naan’ adı verilen bir ekmek türü, tandır da 60-90 sn aralığında pişirilebilmektedir
[14]. Bu ocakların en büyük avantajlarından biri, ısıtıldıktan sonra çok az ek yakıt kullanarak saatlerce tutarlı bir
yüksek sıcaklık elde edilebilmesidir. Bu durum yakıt kaynaklarının az olduğu ülkelerde ve şehirlerde bir avantaj
sağlamaktadır.
Tandır kullanımının günlük yaşamda avantajı olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Dezavantaj olarak
aşağıdakiler sayılabilmektedir;
•

El emeği ve endüstri olarak üretilen tandırlarda kullanılan doğal ve yapay malzemelerin kontrol edilememesi,
standardının olmaması ve bundan dolayı tandırda meydana gelebilecek hasarların oluşması veya zehirli
gaz çıkaran malzemenin kırılma sonucunda kullanıcıya zarar vermesi,

•

Aşırı kıvılcım, alev parlaması, ısı ve duman oluşturması,

•

Tandır kullanımı sonucunda tandır dibinde kalan küllerin uçuşması ve solunum sistemine zarar verebilmesi,

•

Endüstri ürünü olan tandırın dış kaplamasının zedelenmesi; el emeği olan tandırın ise kırılmasının meydana
gelmesi ve yenileme ihtiyacının ortaya çıkması,

•

Toprağın kayması ihtimali sonucu tandır ile oturtulan toprak zemin arasında, bir boşluk oluşması ve ocağın
randımanında düşüş gerçekleşmesi,

•

Kötü işçilik sonucu bozulma meydana gelmesi,

•

Yakıt (odun, kömür gibi) depolama alanının tandır ateşinden uzakta düşünülmemesi.

TANDIR OCAKLARI için MEVZUAT ÇALIŞMALARI
Dünya’da Kaliforniya’da 1999 yılı Mart ayında çalışmalarına başlanan ‘Tandır Ocaklarının Kullanımı ve Tesisatı
için Kılavuz’ çalışmaları 2007 ve 2009 yılları arasında Kaliforniya Çevre Sağlığı Yöneticileri Birliği (The California
Conference of Directors of Environmental Health) tarafından Gıda Tekniği İstişare Toplantısında, Kaliforniya
Perakende Gıda Standardına uyumlaştırmak için güncellenmiştir. 2008 yılı Aralık ayından bu yana ise NSF/ANSI
4 Standardı altında mevzuat halini almıştır. Kılavuzda teknik ve uygulama gereklilikleri ile dikkat edilmesi gereken
hususlar açıklanmaktadır [15].
Ayrıca Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından hazırlanan yangın güvenliği standartları, rehber kitabı ve broşürleri
içinde ocaklar ile ilgili bölümler de hazırlanmıştır. Ev sahipleri için yangın güvenliği konusunda hazırlanan kılavuzda
tandır çeşitleri ile ilgili görsellerle desteklenen odun ve kömür ateşi ile yanan ocaklar hakkında 4 maddelik uyarılar
kısmı da bulunmaktadır. Uyarılarda, kuzine ocakların ısılarının zemin kaplamasına geçmesinin engellenmesi
gerektiği; ocakların tutuşturulması için gereken yakıtların en az 3 metre uzağa konulması gerektiği; ocakların
temizliği ve bakımı için üreticinin talimatlarına uyulması gerektiği ve ocakların içine yakıt dışında evsel, tıbbi veya
geri dönüştürülebilen plastikler gibi çöp nitelikli atıkların atılmaması gerektiği belirtilmektedir [16].
Türkiye’de en son 2017 yılında değişikliklerle gündeme gelen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
kapsamında tarihi binaların yangın güvenliği ile ilgili bir bölüm kısmen mevcut binalar altında uygulanması
hükmedilen maddeler içinde sayılabilmektedir. Ancak pek çok kentte geleneksel sivil mimarinin hala ayakta kaldığı
ve kullanılmaya devam edildiği de görülmektedir. Geleneksel sivil mimaride yangın güvenliği açısından incelenmesi
gereken ve baskın bir mimari eleman olan tandır/tandırevi ocaklarının kullanımına yönelik standart günümüzde
bulunmamaktadır.

TANDIR/TANDIREVİ YANGINLARI İLE İLGİLİ HABER ARŞİVİ
Tandır yangınları ve yangın güvenliği ile ilgili sadece internet kaynakları taranarak elde edilen haberler bir tablo
halinde getirilmiş olup Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Tandır yangınları ile ilgili internet kaynaklı haberler

HABER KAYNAĞI

TARİHİ

HABERKALE

2011
Mayıs

İHA

2011 Eylül

İHA

2014 Şubat

İHA

2014
Haziran

AKSARAY68
HABER

2014 Ekim

İHA

2014 Aralık

İHA

2015 Şubat

İSTASYON
GAZETESİ

2015
Ağustos
2016
Ağustos

YENİ MERAM

348

KARS MANŞET

2016 Aralık

MİLLİYET

2017 Şubat

ÇORUM HABER

2017
Mayıs

MİLLİYET

2017
Mayıs

OLAY
Kırıkkale’nin Çelebi ilçe merkezinde rüzgârın ters esmesi sebebiyle tandır damında
yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tandır evinin tamamını kapladı. Tandırda
ekmek pişiren yaşlı kadın son anda kurtuldu [17].
Niğde’nin Çiftlik ilçesinde kışlık hazırlıklarını yapan kadınların söndürmediği tandır
ocağı, ekmek yapılan yerin yanmasına ve 7 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden
oldu [18].
Van’ın Saray ilçesinde tandır evindeki duvarın çökmesi sonucu 2 kız kardeş yaralandı.
(YAPI KUSURU) [19].
Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen yangın sonucu iki besihane ve bir tandırevi
tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi [20].
Aksaray’da müstakil bir evin tandırında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü
[21].
Van’da, birçok kişinin ölümüne ya da yanarak sakat kalmasına neden olan ve ‘ölüm
kuyusu’ olarak adlandırılan tandırlardan çıkan zehirli dumanların kanser ve verem
başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu belirtildi.
Bölgenin hayvancılıkla uğraşması ve dolayısıyla tandırlarda yakılan tezeklerin ucuz
olması nedeniyle gerek ekmek pişirmek için gerek çoğu yerde ısınmak amacıyla
sobalarda kullanıldığına dikkat çeken Lokman Hekim Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Hanifi Yıldız, Özellikle kırsal kesimler ve köylerde yemek pişirmek için,
çamaşır yıkamak için tezek yakılıyor. Tandır dumanından çıkan zehirli gazların birçok
hastalığa neden olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: “Bu zehirli gazların,
kanserin dışında astım, bronşit, nefes darlığı ve KOAH gibi pek çok hastalığın
ardında rol oynadığı bilinmektedir. Hiç sigara içmemiş bayanlarda, tandırdan
dolayı kronik bronşit ve astım semptomlarını çok sık görüyoruz. Bir kısmında da
ölümcül sonuçlarla seyreden hipertansiyonun geliştiğini görüyoruz. Yine hiç sigara
kullanmayan bayanlarda akciğer kanserinin varlığını tespit ediyoruz. Bunun yanında
kırsal bölgede çalışan ve tandır dumanına maruz kalmış kişilerde verem mikrobunun
yapısının değiştiğini, vücudun koruyucu bariyerlerinden rahatlıkla kurtulduğunu ve bu
sebeple tandır dumanının vereme bile sebep olabileceğini gösteren sonuçları tespit
ettik. Ayrıca tezek yakılan oda ortamında gazların 48 ile 72 saat arasında havada asılı
kaldığı bilimsel olarak tespit edilmiştir.”
Tandır dumanı maruzatının azaltılmasının birçok yolu olduğunu ve bu konuda
vatandaşlara uyarılarda bulunan Yıldız, şunları söyledi: “Sağlıklı bir baca ve tandır
ortamı, özellikle dumanın tahliyesine sebep olabilecek ve maruzatın azalmasında
etkili olacaktır. Yine bölgedeki tandır maruzatını azaltmanın bir yolu da, yerlerde
gömülü halde bulunan tandırların yüksek yerlere veya tandırları duvar ortamlarında
şömine tarzı monte etmek ve oradan dışarıya doğru havalandırmasını sağlamak, bu
sorunu ciddi manada azaltacaktır.” [22].
Erzurum’un Pasinler ilçesinde tandır fırında ekmek yaparken dumandan etkilenen bir
kişi hayatını kaybetti [23].
Akşehir’in Çakıllar Mahallesi’nde Ali Karan’a ait evin bahçesinde bulunan iki katlı
tandırda ekmek pişirmek için yakılan ateş, yangına dönüştü [24].
Konya’nın Ilgın ilçesinde, müstakil bir evin tandırında çıkan Yangın, itfaiye ekiplerince
söndürüldü [25].
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü Köyü’nde tandır damında çıkan yangınla bir
evin çatısı ve ambar deposu yandı [26].
Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen yangında tandır ve mandıra
kullanılmaz hale geldi [27].
Çorum’un Sungurlu ilçesi Demirşeyh Köyü’nde tandırlıkta başlayan yangın itfaiye
ekiplerinin uzun uğraşları sonucu eve sıçramadan söndürüldü [28].
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İliklerden: ‘Yanık ünitemize başvuran
hastalarımızın %80’i çocuk hastalar ve tandırdan kaynaklanan yanıklardır. Bölgemizin
kırsal kesimlerde yakılan tandır nedeniyle yanık vakalarında yaz ayı itibariyle artışlar
oldu’ dedi. Yanık Ünitesi Sorumlu doktoru Çallı ise ‘Bölgemizde kış aylarında soba
yanıklarıyla karşı karşıya kalırken yaz aylarında ise yoğunluklu olarak tandır yanıklarının
olduğunu görüyoruz’ dedi [29].
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MİLLİYET

2017
Haziran

MİLLİYET

2017
Ağustos

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kentte insan ve çevre sağlığını korumak
için ilaçlama çalışmaları konusunda halka uyarıda bulundu. İlaçlamalardan tam bir
sonuç alabilmek için yıl boyu ahırda biriktirilen 40-50 cm kalınlığında tabakalaşmış
hayvan gübrelerinin tandır ve sobalarda yakmak için açık alan ve bahçelerde
bırakılmamasını istedi. Ayrıca yetkililer yakılan tezek dumanının akciğerde hasar
yaparak solunum yollarına zarar verdiği, öksürük, balgam, nefes darlığı, bronşit, astım,
zatürre, kalp yetmezliği, akciğer, gırtlak ve yemek borusu kanserlerine yol açabildiği
belirtildi. (YAKIT KUSURU) [30].
Ağrı’da annesinin ekmek yaptığı tandıra düşen 2 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı.
Erzurum’da tedavi altına alınan ve vücudunun büyük bir bölümünde üçüncü derece
yanık olan çocuk bacaklarını kaybetme riski taşıyor [31].

Tandır ile ilgili daha sosyal-ekonomik yaşamla ilgili olan haberler de başka bir tablo haline getirilerek Tablo 2’de
sunulmuştur.

Tablo 2. Tandırın sosyal-ekonomik yaşamla ilgisi olan internet kaynaklı haberler

HABER KAYNAĞI

TARİHİ

İHA

2008 Ekim

İHA

2013
Temmuz

İHA

2013
Temmuz

İHA

2014 Şubat

İHA

2014 Şubat

İHA

2014
Ağustos

İHA

2014 Ekim

İHA

2014 Aralık

OLAY
Balıkesir’in İvrindi ilçesinde iki aylık bebek, evlerinin bahçesindeki tandır kuyusunda
yanmış halde bulundu [32].
Çamlıca Mahallesi Hoşgörü Caddesi üzerinde ikamet eden 10 çocuk annesi Gülistan
Beyaz (60), alın teri dökerek tandır yapma geleneğini devam ettiriyor. Dağlardan
getirdiği özel topraklardan yaptığı çamuru elleriyle şekillendiren Gülistan Beyaz, yaptığı
tandırları 100 ile 200 TL arası satarak ailesini geçindiriyor. 12 yıldır tandır yapan
Gülistan Beyaz, tandır çamuruna keçi tüyü ve saman katarak güçlendiriyor. Haftada 5
tandırı sipariş üzerine bölgenin bütün il ve ilçelerine verdiğini belirten Beyaz, 12 yıldır
ikamet ettiği evinin bahçesinde tandır yaptığını ve haftada en az 5 tandır yapıp sattığını;
elde ettiği gelirle çocuklarına baktığını söyledi [33].
Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaygın olarak devam ettirilen ve geçmişten günümüze
kadar gelen tandır ekmeği kültürüne Bingöllüler yoğun ilgi gösteriyor. Fırın işletmecisi
Selahattin Bulut, 3 kadına iş imkânı sunarak günlük 400-500 tandır ekmeği üretip
müşterisine sunuyor [34].
Konya’da 2006 yılında kendisini fuhşa zorlayan kişiyi tüfekle vurarak öldürdükten sonra
tandır ocağında yakan kadının işlediği cinayet, maktulün ailesinin 2011 yılında savcılığa
kayıp başvurusu yapmasının ardından yapılan çalışmalarla ortaya çıkarıldı [35].
Kamil Şingin, eski tarihlerde kullanılan ancak teknolojinin gelişmesine paralel olarak
yavaş yavaş yok olmaya başlayan tarihi tandır kültürünü tarihi handa yaşatmaya
çalışıyor. Han hakkında ve tandır kültürü hakkında bilgi veren Kamil Şingin, “2007
yılında Tütünhanı’nı Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiraladık. Gaziantep’e özgü yöresel
el sanatları olarak tanzim ettik. Ortaya bir çadır kurduk. Bu çadırı kurduktan sonra
kışın günü ısınma ihtiyacımızı Gaziantep’in eski kültürlerinden olan tandır ile ısıtmayı
düşündük. Açık hava olduğu için tandırla ısınması gerekiyor. Tandır Gaziantep’te çok
eski bir kültürdür. Eskiden evlerde soba yoktu. Soba olmadığından ısınma ihtiyacını
karşılamak için tandır kullanıyorlardı. Eski evlerde odaların olduğu yerde yani mangal
yerine çukur eşilir o çukurun içine zeytin ağacından yapılmış kömürün tozundan
yontularak üzeri de tekrar külle örtülerek tandırın içine konulurdu ve bu şekilde ısınılırdı”
dedi [36].
IŞİD katliamından kaçan binlerce Ezidi için, Hakkari Belediyesi Kent Meclisi, kapısının
önünde tandır olan tüm yurttaşlardan ekmek yapmak için tüm fırınlarını ve tandırlarını
geceden yakmalarını istedi [37].
Van’ın Erciş Belediyesi, kadının toplumsal etkinliğinin arttırılması, toplumsal eşitlik ve
kadının ekonomik üretimini arttırmaya yönelik ‘Her Mahalleye Bir Tandır Evi Projesi’ni
hayata geçiriyor [38].
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde amca yeğen arasında tandır meselesi yüzünden çıkan
kavga ölümle sonuçlandı [39].
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İHA

2014 Aralık

İHA

2015 Ocak

İHA

2015 Nisan

İHA

2015
Temmuz

DOĞRU HABER

2015 Eylül

İHA

2015 Aralık

İHA

2016 Kasım

Bir zamanlar Doğu Anadolu Bölgesinde özellikle de kış aylarında sofraların vazgeçilmez
lezzetlerinden olan tandır ekmeği artık neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş durumda.
Oltu Karabekir Mahallesi Sefer Sokak’ta ikamet eden 35 yaşındaki 5 çocuk annesi
Ayten Yıldırım, mahalle tandırında ekmek pişirip satarak hem bu yok olmaya yüz tutmuş
geleneği canlandırmaya hem de aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor. Sayıları bir
elin parmaklarını geçmeyecek şekilde azalan tandır sayısının artık bu ekmeği pişirecek
ev hanımlarının olmamasına bağlayan Ayten Yıldırım, yaptığı bir proje ile tandır
ekmeğini eski günlerine döndürmenin gayreti içerisinde olduğunu söyledi [40].
Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki köylerde yaşayan vatandaşların vazgeçilmezi olan tandır
ekmeği, damaklarda bıraktığı leziz tadıyla sofraların baş tacı olmaya devam ediyor [41].
Muş’ta İstasyon Caddesi Duvarbaşı mevkiinde özellikle de kış aylarında sofraların
vazgeçilmez ürünlerinden olan, köylerde ‘tandır damı’, şehirde ise ‘tandır evi’ olarak
tabir edilen yerlerde üretilen tandır ekmeği, artık iş kapısı oldu [42].
Siirt’in Sakarya Mahallesi’nde yaygın olan tandır ekmeği yapımı, Ramazan ayında
yoksul aileler gözetilerek yapılmaya devam ediliyor [43].
Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yaygın olarak devam ettirilen ve geçmişten günümüze
kadar gelen tandır fırını kültürü Diyarbakır’da yaşatılmaya devam ediyor [44].
Muş’ta üretilen tandır ekmeği Amerika’ya gönderiliyor. Soğuk havanın hâkim olduğu
Muş’ta, vatandaşların ekmek pişirdiği tandırlar kapandı [45].
Mardin’den Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Emiryakup Mahallesi ve Parmaksız Mahallesi
meralarında çadırlara yerleşerek Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kendilerine
tahsis edilen ormanların bakımı, budanması, teklenmesini yaparak elde ettikleri
dallardan odun kömürü yaparak geçinen ailelerin vazgeçilmez lezzeti olan tandır
ekmeği, Trakyalıların da ilgi odağı oldu [46].

TARTIŞMA VE SONUÇ
Haber arşivlerinden de anlaşılacağı üzere kültürel kimliği destekleyen ve sosyal hayatın tam da içinde olan
kullanılmayan veya kullanılan mekânı tarif eden mimari unsurların koruma ilkeleri ile yenilenmeleri gerekmektedir.
Ayrıca bu kültürün devamlılığına ait unsurların günümüz kullanıcı ihtiyaçlarına, teknolojik gelişmelere de
uyumlaştırılması gerekmektedir. Tandır ocakları bu kültürel birikimin günümüze kadar kullanılarak devam eden
örneklerinden bir tanesidir. Tandır/Tandırevi özünde çoğunlukla kadınların toplandığı ve ekmek/yemek yaptığı, bir
arada sohbet ederek sosyalleştiği bir mekân olmasının yanında geleneksel yapım tekniklerinin hala günümüze
kadar ulaşabildiği bir ocak türüdür. Hala özellikle kırsal alanda çok yaygın kullanılmaktadır. Yaygın kullanıma sahip
olan tandır ocaklarının hala standartlaştırılamaması, doğru ocak yapımı, güvenliği, malzemesi gibi konularda halkın
deneme yanılma yolu ile seçimlerini yönlendirdiği görülmektedir. Yıllardır tandır yapımı ile geçinen pek çok kadın
ise yine bunları ailelerinden öğrendikleri bilgilerle günümüze kadar taşımaktadır. Bu çalışma derleme bir çalışma
olması sebebiyle tandır/tandırevi yapımı, kullanımı, mevzuat, teknolojisi ile ilgili yangın güvenliği sağlamak adına
aşağıda yer alan başlıklarda öneriler oluşturulmuştur;
Yapım;
*El yordamıyla imal edilen tandırları üreten insanların kırsalda belediye, özel idare tarafından tespit edilerek
‘tandır’ ile ilgili tarihi, yapım teknolojisi, malzemesi, kullanım sırasında meydana gelebilecek olumsuz
durumlar, ticarileştirilmesi, yangın güvenliği gibi konularda bilgilendirme toplantılarının yapılması; aynı
şekilde endüstrileşmiş tandır ocaklarının üretimi ile ilgili geleneksel olan mimari unsur ile ilgisi, teknolojisi,
yangın güvenliği ve mühendislik kısmı ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılması.
*El yordamıyla imal edilen tandırların üretimi için gerekli çamur, kil malzemelerin uzaklığının tespit edilerek
üreticiye tedarikinin sağlanması, üretilen tandırların dış-iç ortam saklama koşullarının tespit edilmesi,
depolanması ve bunların dağıtımının yapılması için gerekli kuralların oluşturulması.
Kullanım;
*Kullanım sırasında yakıtın tandırın yakınında başka bir alanda depolanması; tandır/tandırevinin duman,
kül ve toz partiküllerinin uzaklaşması için havalandırması iyi olan bir bacasının olması; ekmeği yapan
kişinin zehirlenmeye ve vücut yanıklarının oluşumuna karşı kendisini korumaya almasının gerekmesi;
tandır deliğine küçük çocukların yaklaştırılmasına izin verilmemesi; yaklaşmaları halinde çevresinde
sınırlayıcı bir alan yaratılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi.
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Kullanım Sonrası;
*Soğuması amacıyla tandır/tandırevinin hayvan, çocuk gibi canlıların düşüp yanmamaları için kilitli
tutulması; soğuyan külün tandır içinden rahatlıkla temizlenebilmesi için gerekli teknik ve uygulama
şartlarının düzenlenmesi.
Tarihi binaların mevcut durum, projelendirme (restorasyon projesi), kullanım aşamaları için bina tiplerine göre
yangın güvenliği ile ilgili hususlar tıpkı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gibi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak yangın güvenliği konusunda uzman bir heyet ile mevzuat
hazırlanması ve düzenlemesi yapılabileceği düşünülmektedir. Bu geniş çaplı bir çalışma ile geleneksel ocaklar konusu
altında tandırın/tandırevlerinin yangın güvenliği konusunun da daha detaylı incelenebileceği öngörülmektedir.
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