


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YANGIN SEMPOZYUMU 
29-30 EYLÜL 2022 

 
 
 

BİLDİRİLER KİTABI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İZMİR 
 mmo yayın no : E/MMO/738 ARALIK 2022 

 



 
 
 
 
 
 
 
ODA YAYIN NO: E/MMO/738 

ISBN 978-605-01-1556-7 

 
 
 
 
 

BU YAPITIN YAYIN HAKKI MMO’NA AİTTİR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DİZGİ VE KAPAK TASARIMI : TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
   MMO Tepekule Kongre - Sergi ve İş Merkezi 
   Anadolu Cad. No:40 Kat: M2 35010 Bayraklı/İzmir 
   Tel : (0232) 462 33 33  Pbx 
 
 
 
 
 
Bu yayın İzmir Büyükşehir Belediyesı İtfaiye İdaresi Başkanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB 
Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölgesi Şubesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, TMMOB Peyzaj Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB Tekstil Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi tarafından derlenmiştir. Bileşenler bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, teknik bilgi ve basım 
hatalarından sorumlu değildir. Bu eserin yayın hakkı TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne 
aittir. Kitaptaki bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 



 
 

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU 
 
 

Serkan Korkmaz  İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

Ahmet Koca   İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

Pelin Parlak   İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

Çağdaş Oruç   İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

Hakan Aktaş   İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

Mustafa Yatım   İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

Selma Akdoğan   TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Özcan Uğurlu   TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Barış Aydın   TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Cenk Işılay   TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Mehlika Koç   TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölgesi Şubesi 

Bekir Gül   TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölgesi Şubesi 

Ercan Ergiçay   TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Evrim Aksoy   TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Necmi Varlık   TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Ayşe Banu Aydın  TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi 

Ozan Dinçtürk   TMMOB Peyzaj Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Burçin Burcu Doğmuşöz  TMMOB Peyzaj Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Gökberk Devrim  TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 

Servet Gül   TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 

 
 
 
 
 

SEMPOZYUM SEKRETERİ 
 

 
Cemal Yılmaz TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

 
 
 
 
 

SEMPOZYUM SEKRETARYASI 
 
 

Sungu Köksalözkan 

Gizem Balcı 

Önder Sözen 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

 
 

III 



İÇİNDEKİLER Sayfa No 

1. Taşan, Ahmet. 
“Elektrikli Araçlar, Geleceği ve Yangına Müdahale Yöntemleri” ........................................................  1 

2. Kılınç, Tunahan. 
“Elektrikli Araçlar ve Şarj İstasyonlarında Yangın Güvenliği” ..........................................................  11 

3. Öztürk, Emre. 
“Küresel İklim Değişikliği ve İlgili Regülasyonların Yangın Korunum Sistemleri 
Üzerine Etkileri” .................................................................................................................................  35 

4. Korkmaz, Serkan. Salmanoğlu, Fırat 
“Rüzgâr Enerji Santrallerinde Yangın Risk Analizi: Vaka Çalışması” ...............................................  42 

5. Hamzaçelebioğlu, Murat.
“Sağlık ve Spor Süreçleri İle Birlikte İtfaiyeci Eğitim Programının Hazırlanışı” ...............................  55 

6. İpekçi, Arca Gizem. Serteser, Nuri. 
“Yangın Anında İnsan Davranışlarının Analizi” .................................................................................  64 

7. Gültek, Memet. Gültek, A. Serdar. 
“Taşınabilir Yangın Söndürme Cihazlarının İşletilmesi Sürecinde Saha Uygulamaları” ....................  74 

8. Ekim, Mehmet. 
“Kaçış Kapıları ve Kaçış Merdivenleri” .............................................................................................  81 

9. Arslan, Ayhan. 
“Kentsel Dönüşümde Duman Kontrolünün Önemi” ...........................................................................  88 

10. Yılmaz, Cemal. 
“Kaçış Yollarında Basınçlandırma” ....................................................................................................  95 

11. Uğurlu, Özcan. 
“Havalandırma Sistemleri Damperlerinin Yangın Alarm Sistemleri Tarafından Kontrolü” .............  103 

12. Uluçam Ercenk. 
“Büyük Endüstriyel Kazalara Hazırlıkta Acil Durum Müdahale Planı” ...........................................  114 

13. Camkıran, Onur. 
“Petrol Rafinerisi Endüstrisindeki Yangın Tipleri” ...........................................................................  123 

14. Demircioğlu, Oral. 
“Endüstriyel Tesislerde Yanıcı Parlayıcı Sıvılar İçin Yangın Güvenliği” .........................................  127 

15. Yavuz, Demet. Yazıcı, Şemsi. 
“Yangın ve Yüksek Sıcaklığın Betonarme Yapılar Üzerindeki Etkisi” ............................................  139 

16. Çatal, Hikmet Hüseyin. 
“Yangından Hasar Gören Yapıların Güçlendirilmesi” ......................................................................  144 

17. Aycı, Tolga. 
“Endüstriyel ve Enerji Tesislerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler” .........................................  149 

18. Korgal, Dilara. 
“Yüksek Binalarda Alınması Gereken Yangın Güvenliği Önlemlerinin BYKHY ve Diğer 
Yönetmelikler Yönünden İncelenmesi” ............................................................................................  154 

19. Ataylar, Tanju. 
“Veri (Bilgi İşlem) Merkezlerinde Yangın Risk Analizi Yangından Korunma Sistemleri 
Seçimi” .............................................................................................................................................  172 

IV 



 
İÇİNDEKİLER Sayfa No 
 
 
20. Gültek, A. Serdar. 

“Havalandırma Koşullarının Endüstriyel Patlayıcı Ortamlara Etkisinin Analitik ve Nümerik 
Yöntemler Çerçevesinde Değerlendirmesi” ......................................................................................  187 

 
21. Özer, Burcu. 

“Patlayıcı Ortamlarda Sıcak İşlerin Yönetimi” .................................................................................  197 
 
22. Topal, Mesut. 

“Tünel Yangınları”............................................................................................................................  201 
 
23. İbik, İlker. 

“Ulaştırma Yapılarında ve Tünellerde Yangın Güvenliği ve Tasarım Esasları” ...............................  210 
 
24. Yılmaz, Cemal. 

“Yangın Tesisat Uygulamasında Yapılan Tesisat Hataları” ..............................................................  220 
 
25. Kurter, Bora. 

“Endüstriyel Tesislerde Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemleri” ...........................................................  231 
 
26. Uğurlu, Özcan. 

“Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin Tasarım, Montaj, İşletmeye Alma, Bakım ve  
Muayene Süreçleri” ..........................................................................................................................  246 

 
27. Yapıcı, Murat. 

“Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatları ve Periyodik Kontrolü” ..................................................  263 
 
28. Şanlı, Selçuk. 

“Sabit Enerji Depolama Sistemlerinde Yangın Güvenliği” ...............................................................  271 
 
29. Kutlu, Bengi. 

“Termal Koruyucu Giysilerde Yeni Gelişmeler” ..............................................................................  279 
 
30. , Develi Koray. Kutlu, Bengi. Selver, Erdem. 

“İnorganik Güç Tutuşurluk Maddesi Katkılı Bitkisel Lif/Epoksi Biyokompozitlerin Termal 
Özellikleri” .......................................................................................................................................  286 

 
31. Gülhan, Özcan. 

“Basınçlandırma Sistemlerinde Standart ve Yönetmeliklerin İncelenmesi ve Yönetmeliğe  
Öneriler” ...........................................................................................................................................  303 

V 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 1 
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YÖNTEMLERİ 

 
 

Ahmet Taşan 
 

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü 
ahmettasan@izmir.bel.tr 

 
 
 
 
 ÖZET 

Günümüzde elektrikli araç kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Yaşam döngüsü içerisinde 
ulaşım, lojistik ve üretim faaliyetlerinde elektrikli araç kullanımı tercih edilmektedir. 
 
Küresel iklim krizine çözüm noktalarından birisi olan elektrikli araçların yaygınlaşması için 
tüm hükümetler teşvik edici yasal düzenlemeler yaparak kullanımını yaygınlaştırmaktadır. 
Küresel ısınmanın artması ve fosil yakıtların azalması, insan hayatını ciddi ölçüde etkileyecek 
etmenlerin başında gelmektedir. Bu problemlerin çözümünde elektrikli araçlar tercih sebebi 
olmaktadır. 
 
Elektrikli araç talebinin artması sonucunda otomobil üreticileri elektrikli araçları geliştirmeye 
ve yaygınlaştırmaya yönelik gelecek planlarını birer birer açıklamaktadırlar. Bu araçlar 
çağımızın ve geleceğimizin araçları olduğu için; ülkemizdeki 2021 yılı elektrikli ve hibrid 
araçların satışları geçmiş yıllara oranla büyük bir artış göstermiştir. Elektrikli araçların 
trafikteki kullanımı her gün artış göstermekte ve artışla birlikte bu araçların dâhil olduğu kaza 
ve yangın vakaları artmaktadır. Elektrikli araç kazalarında neler yapılabilir, nasıl kurtarma ve 
yangınlara karşı önlemler alınabilir ve müdahale yöntemleri nasıl gerçekleştirileceği ivedilikle 
kurtarma ve yangın müdahale ekiplerine verilmelidir.   
 

 Bu çalışmada kapsamına elektrikli araç çeşitleri ile sistemleri incelenecek yangın ve kurtarma 
teknikleri irdelenerek açıklanacaktır. Elektrikli araçların 2030 projeksiyonu ile kullanım 
oranlarının artması neticesinde karşılaşılacak sorunlara çözüm önerileri ile birlikte 
değinilecektir. 

 
 
 
 

1.GİRİŞ 
 
Günümüzde elektrikli ve hibrit araçların kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu artış sonucunda 
da yaşam döngüsü içerisinde ulaşım, lojistik, üretim gibi faaliyetlerde elektrikli araç kullanımı 
tercih edilmektedir. Bu sebeple hayatımızın içine girmiş ve kullanmaya başladığımız araçlar ilk 
tercihlerimizin başına geçmiş ancak bununla beraber biz bu araçları ne kadar tanıyoruz ne kadar 
bilgi sahibiyiz yada elektrikli ve hibrit araç nedir, türleri, çalışma sistemlerini tanımamız 
gerekmekte ve ne gibi riskleri, tehlikeleri bulunmakta bilmemiz gerekmektedir bu sebeple önce 
araçları tanıyıp sonra riskleri, müdahale yöntemleri nelerdir bunları bilelim 

Elektrikli araçların geçmişi1800’lü yılların başına mekanik enerji ile çalışan ilk arabalara kadar 
uzanmaktadır. 1800’lerin son çeyreğinde yollarda çok sayıda elektrik motoru ile tahrik edilen 
araçlar görülmeye başlanmıştır. Karayolu uzunluklarının az olması elektrikli araçların menzillerini 
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zorlamadığı için bu yıllarda elektrikli araçlar oldukça yaygınlaşmıştır. İlk rejenaratif fren sistemi bu 
yıllarda 1897 yılında bulunmuştur ve elektrikli bir araca uygulanarak menzili artırılmıştır[1]. 
Elektrikli araçlar için 1900-1912 yılları arasında altın çağını yaşadı denilebilir. Buna rağmen 1912 
yılında Amerika yollarındaki elektrikli araç sayısı içten yanmalı motorlu araç sayısının ancak 
1/3’üne ulaşabilmiştir. 

Ancak 1909 yılında FORD firması tarafından seri üretime geçen içten yanmalı motorlu araçların 
yaygınlaşması elektrikli araçlar için sonun başlangıcı olmuştur[2]. Çünkü elektrikli araçların 
maliyetinin diğer araçlara göre 3 kat pahalı olması, yeni karayollarının yapılması ile uzak 
mesafelere seyahatin gerekmesi, yakıt ikmalinin hızlı yapılamaması ve diğer araçlara göre yüksek 
hızlara ulaşamaması gibi sebeplerden dolayı elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçların 
gölgesinde kalmıştır. Bunun sonucu olarak 1960’lı yıllara kadar elektrikli araçlar karayolu 
taşımacılığında unutulmuştur. 

1960’lı yıllarda fosil yakıt kaynaklı hava kirliliğinin artması elektrikli araçları yeniden gündeme 
taşımış ancak çalışmalar sınırlı kalmıştır. 1970’lerin ortalarında yaşanan petrol krizi, petrol üreticisi 
olmayan pekçok ülkenin elektrikli araç araştırmalarına tekrardan hız vermesini sağlamıştır. 1980’li 
yıllarda hükümetler elektrikli araçların çevre dostu olmaları nedeniyle bu araçlara karşı duyulan 
ilgiyi artırmaya ve resmi kaynaklardan ekonomik destek vermeye başlamışlardır. Elektrikli 
araçların asıl gelişimi 1990’dan sonra yeni gelişen batarya teknolojileri ile olmuştur. 1997 yılında 
Toyota firması PRIUS isimli hibrid aracını piyasaya sürmüştür. Bu araç tüketicilerin beklentilerine 
büyük oranda cevap vermiş ve böylece ilk büyük ölçekli seri üretim elektrikli araba olma unvanını 
kazanmıştır. 

Özellikle son senelerde,  küresel iklim krizi sebebiyle ve bu araçların teknolojilerinin ve 
bataryaların geliştirilmesi ile elektrikli ve hibrid otomobiller hayatımızda tercih sebebi oldu. Bu 
gelişmeler ile karayolu taşımacılık tarihinin geleceği olacaklarını öngörmek bir hayal olmasa 
gerektir. 2003 yılında kurulan Tesla Motors şirketi tarafından 2006 yılında üretimi yapılan ve 2008 
yılında piyasaya sunulan gerçek manada ilk elektrikli otomobil olan Roadster modeli tahminlerin 
üzerinde bir satış başarısına ulaşmıştır. Bu elektrikli aracın yüksek fiyatına rağmen büyük satış 
rakamlarına ulaşması konvansiyonel araç üreticisi diğer firmaların da dikkatini bu alana 
yöneltmesine yol açmıştır. Günümüzde hemen  hemen neredeyse tüm markaların mutlaka bir 
elektrikli araç modeli bulunmaktadır. 
 

 

2.ELEKTRİKLİ HİBRİT ARAÇ NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?    
 

İçten yanmalı motor sistemleri ihtiyaç duydukları enerjiyi fosil yakıtlardan alırken, Elektrikli ve 
hibrit araçlar, Aracın taban ve bagaj bölümünde bulunan bataryalardan aldığı elektrikle çalışır. 
Elektrikle çalışan araçlar motor yapıları bakımından iki ana gruba ayrılır. 

Elektrikli Araçlar; Aracın hareket etmesi için sağlanan enerji, klasik araba motoru yerine, gücünü 
pillerden alan bir elektrik motoru vasıtası ile oluşturulur. Araçta bulunan piller, temel olarak 
elektrikle şarj olsa da fren sistemleri ve tekerlek dönüşü sırasında oluşan kinetik enerjiyi elektrik 
enerjisine çevirerek bir miktar enerjiyi geri kazanabiliyor. 

Hibrit Araçlar; Klasik içten yanmalı motora ilaveten, bir de elektrik motoruna sahip olan bu 
otomobillerde, ana görev emisyonlu motora ait iken elektrikli motor, belli bir çekiş gücüne kadar 
devreye giriyor. Bu otomobiller dışarıdan alınan elektrikle değil, benzinli ya da dizel motorun 
enerjisi ile şarj olmaktadır. 
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Şekil 1. Elektrikli Ve Hibrit Araç Çalışma Sistemi 

Basitçe anlatacak olursak araç içine yerleştirilmiş olan şarj edilebilir özellikteki pillerden alınan 
elektrik enerjisi bir çevirici - İnvertör ile doğru akımı (DC), genliği ve yönü periyodik olarak 
değişen alternatif akıma (AC) çevrilerek elektrik motoruna aktarılır. Elektrik sisteminin dönme 
hareketi direkt tekerlere mekanik hareket olarak aktarılarak aracın ilerlemesi sağlanır(şekil-1). 
 
 
 
 
3.ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ GELECEĞİ; 
 
Bilindiği üzere dünyada ve ülkemiz de elektrikli araç sayısı her gün hızla artmakta, Km başına 
maliyetin düşük olması. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yeni fosil yakıt kaynaklarının 
azalması ve yakıtın çıkarılmasının zor ve maliyetli olması, Karbon salınımının çevreye verdiği 
tahribatın artması, Fosil yakıt rezervlerine ulaşmak için doğada yapılan tahribatın önüne geçilmesi, 
otomotiv firmalarının açıklamaları, yatırımları, elektrikli araç pilleri üzerine yapılan Ar-Ge 
çalışmaları ve yeni geliştirilen piller sayesinde 20-30 dakikalık şar ile 300 km menzilin üzerine 
çıkması dünyada ve ülkemizde yeni araç alımında ilk tercih sebebi haline gelmiştir. Bunula birlikte 
ülkeler kararlar alıp tümüyle elektrikli ve hibrit araçlara geçiş için tarihler belirlemeye 
başlamıştır(şekil-2). 2016 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması ile 2040’lı yıllardan sonra fosil 
yakıtlar ile çalışan araçların yasaklanması bekleniyor[3]. 
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Şekil 2. Ülkelerin Elektrikli Ve Hibirt Araçlara Geçiş Planları 

Ülkemizde ise. Geçtiğimiz Kasım ayında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar 
Konferansı’nda (COP26) “Sıfır Emisyonlu Araçlar için Glasgow Mutabakatına Türkiye de imza 
attı ve 2040 yılına kadar sıfır emisyonlu araçlara  geçileceğine dair taahhütte bulunuldu[4]. 2021 
yılı Türkiye içinde satılan Elektrikli ve Hibrit araç sayıları Elektrikli araç 2849 adet hibrit araç 
20915 adet ve toplam 23764 adet araç satılmıştır[5](şekil-3). 
 

 

Şekil 3. 2021 Yılı Türkiye İçinde Satılan Elektrikli Ve Hibrit Araç Sayıları 

Ülkemizde Tübitak ve Otomotiv Firmaları ile ortaklaşa elektrikli araçlar üzerine çalışmalar 
yapılmış[6] bunlardan bazıları; Tofaş-Mam- Mekatro Elit-2 Ev Projesi 2004 - Ford-Mam-İtü 
Parallel Hybrid Ev  (Through The Road)  2006 - Parallel Hybrid Ev (Both Front And Rear Axes 
Are Propelled Seperately) 2008 - Otokar Hybrid 160le ( Heavy -Duty Segment) Bus 2007 - 
Aselsan-Temsa Elektrikli otobüs - Bozankaya Elektrikli otobüs üretimleri yapılmış ve günümüzde 
birçoğu ile yollarda karşılaşmaktayız.  

https://enerji.enerji.gov.tr/Media/Dizin/EVCED/tr/%C3%87evreVe%C4%B0klim/%C4%B0klimDe%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/ParisAnla%C5%9Fmas%C4%B1/Belgeler/Paris_Anla%C5%9Fmas%C4%B1.pdf
https://enerji.enerji.gov.tr/Media/Dizin/EVCED/tr/%C3%87evreVe%C4%B0klim/%C4%B0klimDe%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/ParisAnla%C5%9Fmas%C4%B1/Belgeler/Paris_Anla%C5%9Fmas%C4%B1.pdf
https://enerji.enerji.gov.tr/Media/Dizin/EVCED/tr/%C3%87evreVe%C4%B0klim/%C4%B0klimDe%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/ParisAnla%C5%9Fmas%C4%B1/Belgeler/Paris_Anla%C5%9Fmas%C4%B1.pdf
https://enerji.enerji.gov.tr/Media/Dizin/EVCED/tr/%C3%87evreVe%C4%B0klim/%C4%B0klimDe%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/ParisAnla%C5%9Fmas%C4%B1/Belgeler/Paris_Anla%C5%9Fmas%C4%B1.pdf
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4.ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARDA YANGIN RİSKLERİ; 
 
Bu elektrikli ve hibrit araçların tamamen elektrik ve elektronik sistemlerle donatılmış olması, hibrit 
araçlarda elektrik motoru ve bataryanın yanında fosil yakıtlı motor ve yakıt deposununda 
bulunması sebebiyle, kısa devre, batarya kaynaklı, Araç şarj olurken, maruz kalacağı yüksek 
gerilimden dolayı oluşacak ısı, çevresinde bulunan kolay yanıcı ve parlayıcıların tutuşarak olası bir 
yangını çıkarmasına sebep olabilir bu ve bunun gibi benzeri sebeplerden dolayı yangın riskleri çok 
yüksektir.  

Elektrikli ve Hibrit araçlar birden fazla yangın sınıfı yaşayabilirler. A Sınıfı (Lastik, Kumaşlar, 
Plastikler ) B Sınıfı (Yakıt) C Sınıfı (Lityum Piller) D Sınıfı (Magnezyum, Titanyum, Alüminyum, 
Lityum) Elektrikli araç yangınları 2500 C yi geçebilir. Bu sebeple yangına su veya köpük 
uygulamak, su moleküllerini patlayıcı hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıldığı için şiddetli bir 
alevlenmeye neden olabilir. Elektrikli araç yangınlarıyla ilgili olarak ilk müdahale ekipleri için 
birkaç yaygın risk vardır. Elektrik çarpması (400 volta kadar). Son derece yüksek sıcaklıklar ve 
termal kaçak. Zehirli dumanlar. Lityum yanıkları (solunum ve cilt reaksiyonları). İlk söndürmeden 
sonra 24 saate kadar kendiliğinden yeniden ateşlenme. 

Elektrikli ve Hibrit araçları nasıl tanırız; Bir araç yangınında olay yerine varan İtfaiye ekipleri 
tarafından yapılması gereken ilk adım aracın cinsini tanımlamaktır. Aracın tamamen elektrikli mi, 
hibrit model mi, yoksa yakıt ile çalışan bir araba olduğunun belirlenmesi ve ona göre söndürme 
çalışması yapılması gerekmektedir. Aracın ne tür bir araç olduğunun belirlenmesinde, üzerinde 
bulunan logo ve yazılardan faydalanılabilir(şekil-4). Eğer aracın türünü belirten herhangi bir ibare 
bulamazsak, motor veya bagaj kısmından aracın cinsi ile ilgili olarak bir fikirde bulunabiliriz. Bazı 
ülkelerde Çevreye olan katkısından dolayı bazı kuruluşlar tarafından elektrikli araçlara özel yeşil 
plaka verilmesi için çalışmalar bulunmaktadır. İngiltere’de elektrikli araçlara yeşil plaka 
takılmaktadır[7]. Bu tür uygulamalarla aracın türü hakkında bilgi sahibi olabiliriz  

  

 

 

Şekil 4. Elektrikli Ve Hibrit Araç Logoları 
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Bu araçlarda yangın ya da kaza anında batarya hariç, yüksek gerilimi kesmek için güvenlik 
sistemleri bulunmaktadır bunlardan bazıları; Kontak anahtarının kapatılması, Çarpışma anında, 
airbag’ lerden birinin açılması ve bataryanın kutup başlarını çıkartılması gibi. 

 

 

5.ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGINLARINA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ; 
 
Bu araçlar yangın yükü bakımından riski son derece yüksek araçlardır. Bu sebeple yangın çıkarsa 
telaşlanmayınız. Aracı güvenli bir bölgeye almaya çalışın, etrafını boşaltıp güvenlik alanı açmaya 
çalışın çünkü yanan batarya grupları toksik gaz çıkartır solumamaya dikkat edelim solunması 
durumunda zehirlenmeye sebep olur. 

Yüksek voltaj bileşenlerine ve yüksek gerilim hatlarına dokunulmasından genel olarak 
kaçınılmalıdır. Yüksek voltaj bileşenlerinin şasi bantları (potansiyel eşitlemesi) ayrılmamalıdır. 
Gerilimin mevcut olmadığı, gösterge panelinden (12 volt akü kutup başları çıkarılmamış veya 
kablolar zarar görmemiş ise) okunabilir. Yüksek Voltaj Devrelerine (servis fişi) müdahale edilmesi 
gerektiği durumda, akım atlaması veya kıvılcım riskine karşı elektrik akımına karşı izole kauçuk 
eldiven ve yüz koruyucu ekran kullanımı zorunludur. 

Kaza anında yüksek voltaj bataryasının hasar görmesi durumunda sonradan yangın çıkma ihtimali 
bulunmaktadır. Bataryasından duman çıkan bir araç kolayca alev alabilir. Bu gibi durumlarda, aracı 
veya hasarlı bataryayı her türlü yangın başlangıcını önleyecek şekilde takip ve kontrol altında 
tutmak gerekir. Yangından sonra da elektrik nedeniyle tehlike potansiyeli mevcut olabilir. Yüksek 
gerilim hattının izolasyonu ısı nedeniyle hasar görebilir, hatta ayrılabilir. Böyle bir durumda 
otomobile sadece izole kişisel koruyucu donanımla yaklaşılmalıdır. Hibrit araçlarda akü bagaj 
içinde, arka koltuk altında, ön konsol altında veya motor bölümünde bulunabilir. Kontak anahtarı 
veya aküye ulaşamıyorsan, izole eldiven tak ve servis fişini çek. Bunların herhangi birini yapmak 
bataryadan gelen yüksek gerilimi devre dışı bırakır. Yani turuncu kablolarda elektrik olmaz. Hibrit 
araçların kaza yapması halinde, müdahale personelinin yüksek gerilim taşıyan turuncu renkli 
kabloları kesmemesi son derece önemlidir. 

Genel olarak batarya blokları; Hibrit otomobillerde; Arka koltuğun altında, Arka koltuğun 
arkasında, Bagaj bölmesinde bulunur. Tamamen elektrikli otomobillerde, Araç alt zemin tavasında, 
İletim göbeği üzerinde bulunur(şekil-5). 
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Şekil 5. Elektrikli ve Hibrit Araç Batarya Blokları 

Aracın hibrit veya elektrikli olduğunun tespiti yapıldıktan sonra, ikinci olarak yapacağımız şey 
aracın henüz yanma aşamasına geçmemiş ise aracın yüksek gerilim sistemini devre dışı bırakmak 
olmalıdır.  Yüksek gerilim hatları yüksek voltaj bileşenlerini birbirine bağlar( örn. yüksek voltaj 
bataryasını makine elektroniğine veya makine elektroniğini elektronik makineye) Tüm elektrikli 
araçlarda yüksek gerilim hatları turuncu renkli izolasyonla kaplanmıştır. Bu kablolar ve devre 
parçaları bir elektrik bağlantısı ile aracın kütlesine bağlanarak topraklanmıştır. (Örnek; şase 
kablosu) Bu bağlantılar aracın yolcular ve acil yardım ekipleri için muhtemel elektrik çarpma riski 
karşısında bir güvenlik düzeneği oluşturur. Araçtaki tüm yüksek voltaj sistemi aracın şasisinden 
yalıtılmıştır. Yüksek voltaj kabloları ve şase kabloları hiçbir durumda kesilmemelidir. 

Bunun için bazı araçlarda acil durum butonları, bazılarında ise gerilim hattını dışarıdan müdahale 
ederek devre dışı bırakabilecek kablo ve soketler bulunmaktadır(şekil-6). Buralardan üretici 
firmaların talimatlarını takip ederek aracın pil aksamını devre dışı bırakarak aracın daha da çok 
hasar alması engellenebilir.  

 

Şekil 6.  Bazı Elektrikli Ve Hibirt Araç Yüksek Gerilim Hattını Devre Dışı Bırakma Noktları 
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Elektrikli ve Hibrit araçlarda yangına müdahale edildikten sonra yangının tekrar başlamaması için 
batarya kısımlarının soğutulma çalışması yapılması gerekir. Ayrıca yangına müdahale eden 
ekiplerin olası bir kurtarma çalışması yapması durumunda, yüksek gerilim geçen hatları ve 
bataryalara zarar vererek yüksek gerilim ve şok etkisine maruz kalmamak için araçlarda bulunan 
bataryaların yerlerinin bilinmesi gerekmektedir[8]. 

Yangına başlangıç aşamasında müdahale edilememesi durumunda; Olay yerine ilk gelen ekip, en 
az 20 metre yarıçapında bir korunumlu alan oluşturmalıdır. Kişisel Koruyucu Donanımı ve temiz 
hava cihazı olmayan kişiler ise, aracın pillerinden çıkabilecek gazdan ve pillerde oluşabilecek 
patlamalardan korunabilmek için en az 20 metre yarıçap alan içerisine girmemelidir. Bu tür 
araçlarda yangını söndürmek için en etkili yöntem klasik araç yangınlarında olduğu gibi su ve 
köpük ile müdahale etmektir. Ancak yüksek gerilim kablolarında oluşabilecek bir kaçak göz önüne 
alınmalı koruyucu kıyafet ve donanım olmadan yangına asla müdahale edilmemelidir. Elektrikli 
araç yangınlarında, klasik araçlara nazaran daha fazla su kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdiye 
kadar edilen tecrübelere göre en az 10 m3 su ile bu tür araçların yangınlarının kontrol altında 
tutulabileceği bildirilmektedir. 

Araç soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra aracın taşınması esnasında söndürme ekipmanları 
hazırda bulundurulmalı ve aracın depolandığı alan içerisinde en az 15 metre yarıçapında boş bir 
alan oluşturulmalıdır. Yangına müdahale edildikten sonra bataryalarda biriken yüksek ısının, 
yangını tekrar başlatmaması için bataryalarda ki sıcaklık devamlı olarak takip edilmeli, mümkünse 
termal kamera ile sıcaklığın değeri sürekli ölçülerek soğutma işlemi yapılmalıdır. Soğutma işlemi 
ve ölçüm işlemlerinde kolaylık sağlaması açısından aracın tabanına kolay ulaşabilmek için araç tek 
tarafından kaldırılarak soğutma işlemleri yapılabilir. Araçta bulunan batarya paketi içinde bulunan 
piller, yangın sonrasında yüksek ısıya maruz kaldığı için sonradan oluşabilecek kısa devre ya da 
pillerin içerisinde bulunan kimyasal maddelerin günler sonra bile reaksiyona girebilme tehlikesi 
bulunmaktadır[9].Bu sebeple araç en az 24 ile 48 saat gözetim altında tutulmalıdır. 

Elektrikli araçların taban sacının altında egzoz borusu yoktur. Bataryadan elektrik motoruna yüksek 
gerilim taşıyan turuncu kablolar, aracın taban sacındaki egzoz kanalına ait bölümde özel 
koruyuculu metal tünel içerisinde muhafaza edilmiştir(şekil-7). 

 

  

Şekil 7. Genel Olarak Elektrikli Ve Hibrit Araç Yüksek Gerilim Kablolarının Geçtiği Kısımlar 

 

Kazalı Otomobil çekme yöntemiyle olay yerinden götürülmemelidir. Araç kaldırılırken kırmızıyla 
çevrelenmiş yüzeyler destek yüzeyi olarak kullanılmamalıdır(şekil-8). 
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Şekil 8. Elektrikli Ve Hibrit Araç Kaldırma Ve Taşıma 

Yüksek gerilim bataryasının hasar gördüğü ağır kazalarda aracı çekme/taşıma işlemine başlamadan 
önce yüksek voltaj sistemi bataryadan ayrılmalıdır. İletken olmayan tespit ve kaldırma düzenekleri 
kullanılmalıdır. Araç kaportası ile yüksek gerilim bataryasının parçaları, yükleme vincinin metal 
parçalarına temas etmeyecek şekilde (çelik halat yerine, polyester sapan kullanın) izole edici bir 
yüzeyle taşıyıcı kamyon üzerine doğru kaldırılmalıdır(şekil-9). 

 

Şekil 9. Elektrikli Ve Hibrit Araç Kaldırma 

Taşıma işlemi sadece bir taşıyıcı araç üzerinde yapılabilir. Diğer tüm çekme seçenekleri yasaktır. 
Kamyon üzerinde açıklayıcı bilgi olan uygun bir yüksek voltaj uyarı levhası yerleştirilmelidir. 

 
SONUÇ 
 
Elektrikli ve hibrit araçların fosil yakıtlı araçlara kıyasla verimliliğinin, çevreye olan etkilerinin ve 
karbon emisyonlarının düşük olması; ülkemizde 2022 yılı itibariyle elektrikli ve hibirit araçların 
fosil yakıtlı araçlara nazaran daha çok gelişmekte olduğu görülmektedir. TOGG projesine entegre 
batarya fabrikasının kurulması gibi gelişmeler de gelecekte fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli ve 
hibrit araçların alacağını göstermektedir. 

 Bununla birlikte 2016 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması ile 2040’lı yıllardan sonra fosil 
yakıtlar ile çalışan araçların yasaklanması hedefi elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için 
önemli sebeptir. Günümüzde neredeyse tüm markaların elektrikli veya hibrit bir araç modeli 
bulunmaktadır. Kullanım alanı git gide yaygınlaşmakta olan bu teknolojinin olası bir kaza ve 
yangın tehlikesine karşı barındırdığı risklerin göz önünde bulundurularak gerekli kurtarma ve 
yangın söndürme tekniklerinin geliştirilmesi, bu tekniklerin ulusal ve uluslararası standartlara 
kavuşması gerekmektedir.  
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ÖZET 
Sınırlı doğal enerji kaynakları, artan enerji tüketimi, fosil yakıtların kullanımı ile çevreye 
verilen zararlardan dolayı ihtiyaç duyulan elektrikli araç teknolojisi büyük ölçüde insanlara 
teşvik edilmektedir. Ancak gelişen bu teknoloji beraberinde birçok yeniliği olumlu ve 
olumsuz yönden bizlere sunmaktadır. Olumlu yönleri saymakla bitmezken, bizim için asıl 
önemli olan durum ise olumsuz yönlerinden bir tanesi olan Elektrikli Araç Yangınlarıdır. 
Elektrikli araçlarda normal araçlara göre farklı olan nedir? Sorusuna cevap aramak artık 
tüm dünyanın acil durum birimlerinin sorguladığı ortak bir soru haline gelmiştir. Sonuç 
olarak bu çalışmada elektrikli araçların dünyadaki ve ülkemizdeki varlığı? Elektrikli 
araçların gelişimi, enerji kaynaklarının türevleri, bataryaları, beslenme kaynakları, şarj 
istasyonları, olası acil durumlarda itfaiye ekipleri ve diğer acil durum birimlerinin nasıl bir 
acil durum prosedürü izleyeceğini konuları derinlemesine incelenecektir.  

 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Otomotiv sektörünün geleceğinde elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşacağı düşünüldüğü 
ve planlandığı için, günümüzde de birçok sayıda otomotiv üreticisinin de elektrikli araçların seri 
üretimine geçmiş olması sebebiyle hayatımızda artık elektrikli araçlar büyük önem arz 
etmektedir.  

 

Şekil 1. Elektrikli Araç Ana Elemanlarının Yerleşimi 
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Başta çevresel etmenler, petrol türevi yakıtların oluşturduğu hava kirliliği, yakıt maliyetlerinin 
aşırı derecede artması ve son olarak ise fosil yakıtların günden güne azalması birçok otomotiv 
devinin kurallarını değiştirmeye itmiştir. Ulaşım maliyetini düşürmesi, bakım ve onarım 
ihtiyacının fosil yakıtlı araçlara nazaran daha az olması, ulaşım maliyetlerinin de düşük olması 
genellikle toplu taşımada kullanılan araçların elektrikli olmasını cazip hale getirmektedir. Genel 
olarak ise gelişen dünya teknolojilerinin de büyük etkisiyle son derece hızla ilerleyen ve büyük 
bir ivme kazanan elektrikli araçlar birçok ülkede benimsenmiş ve üretilmeye başlanmıştır. 
Türkiye’ de yerli otomobil üretimi için tercih edilen araç elektrikli araç olarak öne 
sürülmektedir. Bu sayede ülkemizde de artık eğilim bu yönde olacaktır. [1,2]. 

 

 
Şekil 2. Elektrikli Araçların İç yapısı 

 
 

Tüm bu adımlar atılırken göz ardı edilmemesi gereken Elektrikli araçların yangın güvenlik 
önlemleri ve bu araçların şarj istasyonlarının yangın güvenliğidir. Tüm dünyanın üzerinde 
durduğu ve halen somut bir çözümü olmayan elektrikli araç yangınlarının söndürme yöntemleri, 
müdahale tarzları ve diğer yangın öncesi, anı ve sonrasında alınacak tedbirlerin belirlenmesi 
büyük önem ve gereklilik arz etmektedir. 

 

 

2. ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  

1800’lü yıllarda ortaya çıkan elektrikli araç teknolojisi, günümüze kadar çeşitli evreler atlayarak 
süregelmiştir. Fosil yakıtlı içten yanmalı motorlar açığa çıkardıkları gazların atmosfere zararı, 
havayı fazlaca kirletmeleri, yakıt maliyetlerinin de aşırı derecede artması nedeniyle tercih sebebi 
olmamaya başlamışlardı. Bu sebeple de elektrikli araç teknolojisinin daha da gelişmesine yol 
açmaktadır. [3]. 
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Fotoğraf 1. Elektrikli Araçların ilk örneği 1835 yılında Thomas Davenport tarafından Amerika’da 
icat edilmiştir. 

Farklı tür ve çeşitte çalışmalara hız kazandırmasının önünü açmıştır. Hali hazırda kullanılan 
Elektrikli Araçlar 3 ana grupta toplanmaktadır. Enerji alma ve kullanmalarına göre 
sınıflandırılan bu araçların başını çeken Tümü Elektrikli Araçlardır. Bu grup araçlar gücünü 
tamamen bataryadan almaktadır. Günümüzde popülaritesi giderek artmaktadır. Bunun başlıca 
sebebi ise batarya teknolojisinin artması ve üzerinde fazlaca çalışılmasıdır. Diğer kullanılan bir 
başka elektrikli araç türü ise Hibrit Elektrikli Araçlardır. Bu türdeki araçlar şu anda en çok ve en 
yaygın kullanılan elektrikli araç türüdür. [7,8]. 

Tümü Elektrikli Araçlar, tamamen elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. İçten yanmalı bir motorları 
yoktur. Emisyon olmadığından çevreye zararları yoktur. Fakat menzilleri çok fazla 
olmadığından kullanım açısından hala tam manasıyla tercih haline gelmemektedir. Başka bir 
olumsuz durumu ise hala yeterli şarj istasyonunun olmaması ve yaygınlaşmamasıdır. Bu alanda 
yapılan çalışmalar giderek artmakta ve gelinen durumda artık gözle görülür neticeler alınmaya 
başlamıştır. 

 

Şekil 3. Tümü Elektrikli Araçların Şematik Gösterimi 
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Hafif Hibrit Araçlar, bir araçta hem içten yanmalı motor hem de elektrik motorunun olmasıdır. 
Elektrik motorunun çalışmasıyla içten yanmalı motor desteklenir. Tüm araçlar ilk çalıştıkları 
anda enerji harcaması en üst seviyelerde olduğundan bu anda elektrikli motor, içten yanmalı 
motoru desteklemektedir. Bundan dolayı da hem yakıt tüketimi azaltılır hem de çevreye verilen 
zarar en aza indirilmektedir. Geri kazanımlı fren sistemi sayesinde sürtünme kullanılarak 
otomatik olarak şarj edilmesine imkan sağlamaktadır. Tüm bunların sayesinde hafif hibrit 
araçlar şarj istasyonu kullanmamaktadır. Hafif hibrit elektrikli aracın asıl kullanılma sebebi 
yakıt maliyetinin azlığıdır. [7]. 

 

Şekil 4. Hafif Hibrit Araçların Şematik Gösterimi 
 
 

Plug-in Hibrit Araçlar, yine aynı anda hem içten yanmalı hem de elektrikli bir motordan 
oluşmaktadır. Burada ayırt edici özellik hem geri kazanımlı fren sistemiyle şarj hem de fişli bir 
vasıta ile aracın şarj edilmesi olanağıdır. Bu tip araçlar bir şarj istasyonu ile kendini şarj 
edebilmektedir. Bu özellik aracın menzilini artırmak için yapılan bir adım olarak görülmektedir. 

 

Şekil 5. Plug-In Hibrit Araçların Şematik Gösterimi 
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Yakıt Hücreli Araçlar, hidrojen ve oksijen gazlarının elektrik enerjisine dönüşerek elektrikli 
motorun bir batarya vasıtası ile çalışmasını sağlamaktadır. Bu araç tipi kendi elektriğini kendisi 
üretmektedir. Çevreye neredeyse hiç zararı olmayıp sıfır emisyonu vardır. Lakin bu tip aracın 
üretilmesinin maliyeti çok yüksek olduğundan dezavantajlı olarak bilinmektedir. 

 

 

Şekil 6. Yakıt Hücreli Araçların Şematik Gösterimi 
 
 
 
 
3. ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

Günümüzde artık çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için çok fazla çalışma 
yapılmaktadır. Bu çerçevede kullanılan araçlarında elektrikli araç olarak üretilmesi ve akabinde 
kullanılması arzu edilmektedir. Bunun için gerekli teknolojik AR-GE çalışmaları yapılmış ve 
yapılmaya devam etmektedir. İnsanların kullanımına sunulan elektrikli araçların hala istenilen 
ilgiyi görmemesi ve kullanımının da yaygınlaşmasının belli başlı nedenleri vardır. Bunlar; 
yüksek maliyette olmaları, yedek parça ulaşım sıkıntısı ve maliyetleri, şarj istasyonları azlığı 
gibi nedenler başı çekmektedir. [3,7]. 

Zamanla elektrikli araca oluşacak taleple birlikte tüm bu sıkıntıların çözüleceği ve artık 
kullanımının da artması öngörülmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı Elektrikli Araç 
teknolojisinin birçok avantajı olmakla birlikte dezavantajı da vardır. Aşağıdaki Çizelge 1’de 
sırasıyla; Tümü Elektrikli Araçlar, Hibrit Elektrikli Araçlar, Plug-in Hibrit Araçlar, Yakıt 
Hücreli Elektrikli Araçlar olmak üzere avantajları ve dezavantajları özetlenerek yazılmıştır. 
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Çizelge 1. Elektrikli Araçların Avantajları ve Dezavantajları Tablosu 
 
TEKNOLOJİ AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI 

TÜMÜ 

ELEKTRİKLİ 

ARAÇLAR 

• Minimum ses ile çalışma 
• Yakıt maliyeti düşük 
• Egzoz emisyonu yok 
• Geri enerji kazanımı 

Rejeneratif frenleme ile 
mümkün 

• Bataryanın hızlı şarj olması 

 

• Kısıtlı menzil  
• Bataryanın yetersizliği 
• Şarj istasyon kapasitesi 

yetersizliği 
• Kaza ve kırımlarda yangın 

güvenlik önlemleri belirsizliği 

HİBRİT  

ELEKTRİKLİ 

ARAÇLAR 

• yakıt maliyeti düşük 
• Az yakıt tüketimiyle orantılı 

olarak düşük egzoz emisyonu 
• Geri enerji kazanımı 

Rejeneratif frenleme ile 
mümkün 

 

• Üretim maliyetleri yüksek 
• İki farklı motor olmasından 

güç aktarımı esnasında sıkıntı 
yaşanması 

• Yedek parça ulaşım sıkıntısı 

 

PLUG-IN  

HİBRİT 

ELEKTRİKLİ 

ARAÇLAR 

• Optimum yakıt kullanımı ile 
performans verimliliği 

• Az yakıt tüketimiyle orantılı 
olarak düşük egzoz emisyonu 

• Geri enerji kazanımı 
Rejeneratif frenleme ile 
mümkün 

 

• Üretim maliyeti oldukça 
yüksek 

• İki farklı motor olmasından 
güç aktarımı esnasında sıkıntı 
yaşanması 

• Batarya maliyetleri ve 
değişimlerinin gerekliliği 

• Araca ekstra yük olarak 
batarya ve elektronik 
aksamların olması 

YAKIT  

HÜCRELİ 

ELEKTRİKLİ 

ARAÇLAR 

• Petrole bağımlı olmaması 
• İçten yanmalı motorlara göre 

daha yüksek enerji verimliliği 
• Sıfır egzoz emisyonu 
• Geri enerji kazanımı 

Rejeneratif frenleme ile 
mümkün 

 

• Aşırı yüksek üretim maliyeti 
• Hidrojen üretimi zorluğu 
• Yakıt ikmalinin sıkıntılı 

olması 
• Hidrojen kullanımından dolayı 

yüksek basıncın getirdiği 
güvenlik tedbirleri ve 
zafiyetleri 
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4. ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA KULLANILAN BATARYALAR 

Gelişen Dünya teknolojisinde günümüz şartlarında çok çeşitli Elektrikli Araç batarya 
teknolojileri üzerinde çalışılmaktadır. Yıllar boyunca Kurşun-Asit bataryalar Elektrikli araçlarda 
kullanılmıştır. Daha sonra 1980’li yıllarda yeni modern Elektrikli Araçların devreye girmeleri 
ile daha güçlü ve performansı yüksek batarya ihtiyacı doğmuştur. Böylelikle Nikel-Kadmiyum 
bataryalar daha sonralarda da Hibrit Elektrikli Araçlarda kullanılmak içinde Nikel-Metal-Hidrit 
bataryalar geliştirilerek kullanılmıştır. [1,2,5]. 

 
Şekil 7. Elektrikli Araca yerleştirilen bir batarya hücresi örneği 

 
 
Tüm bu batarya çeşitleri istenilen enerjiyi ve sürüş mesafesini artıracak enerji yoğunluğuna 
sahip olamadıklarından verimli olmamıştır. Son zamanlarda artık giderek artan Elektrikli Araç 
kullanımı ve üretiminden dolayı artık bataryalarda da iyileştirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Bunun 
için; Lityum-İyon, Lityum İyon Polimer, Sodyum Nikel Klorür, Lityum Demir Fosfat, Çinko 
Hava, Lityum Sülfür, Lityum Hava gibi çok çeşitli bataryalar üretilmeye ve kullanılmaya 
başlanmıştır. [12,13]. 
 
 

 
Şekil 7. Elektrikli Araçların bataryalarının teknolojik gelişim şeması 
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Çizelge 2. Elektrikli Araçlarda Kullanılan Bazı Bataryalar ve Özellikleri Tablosu 
 

Bataryalarda 
Kullanılan Pil 

Çeşitleri 

Voltaj (V) Enerji 
Yoğunluğu 

(Wh/kg) 

Çevrim Ömrü Çalışma 
Sıcaklıkları (C) 

Kurşun-Asit 

(Pb-Acid) 

2 35 1000 -15, +50 

Nikel Kadmiyum 
(NiCd) 

1.2 50-80 2000 -20, +50 

Nikel Metal Hidrat 
(NiMH) 

1.2 70-95 3000 -20, +60 

Lityum İyon 

(Li-İon) 

3.6 118-250 2000 -20, +60 

 
Bu çalışmalar her geçen gün daha da ileriye giderek devam etmektedir. Dünya otomotiv 
teknolojisi için umut verici adımlar atılmaktadır. İleri dönemlerde özellikle lityum, hava ve 
silikon içeren bataryalar ümit artıcı bataryalar olarak öngörülmektedir. [14]. 
 

 

5. LİTYUM-İYON BATARYALAR  

Lityum-iyonun diğer metal oksitlere göre kullanılması ve tercih edilmesinin sebebi kapasitesi 
yüksek ve ucuz olmasıdır. Lityum iyon diğer bataryalara göre daha yüksek enerji yoğunluğuna 
sahip olduğundan tercih sebebi olmuştur. [12].  
 

 
Şekil 8. Silindirik Lityum-İyon Pillerin Yapısı 
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Şekil 9. Düzlem Lityum-İyon Pillerin Yapısı 

 
 
Lityum iyon bataryaların diğer bataryalara göre avantajları ve dezavantajları aşağıdaki çizelgede 
özetlenmiştir. 
 
 
Çizelge 3. Lityum İyon Bataryaların Avantajları ve Dezavantajları Tablosu 
 

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI 

Kapalı hücreli olduğundan bakım 
gerektirmemesi 

Maliyeti yüksek olması 

Raf ömrünün diğerlerine göre uzun olması Yüksek sıcaklıkta bozulup tehlikeli olması 

Kullanımı uzun ömürlüdür Koruyucu bir devreye ihtiyacı olması 

Çalışma sıcaklık aralığının geniş olması Şarj esnasında aşırıya kaçılması sonucunda 
kapasite kaybının olması veyahut termal 
bozulmaların gerçekleşmesi 

Şarjın çabuk olması  

Enerji veriminin yüksek olması  

Deşarj kapasitesinin yüksek güçte olması  

 
 
Tekrar şarj edilebilen Lityum İyon bataryaların çalışma prensiplerinden kısaca bahsetmek 
gerekirse; Batarya tipi 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlar anot, katot ve elektrolit olarak 
bilinmektedir. Anot negatif, katot pozitif elektrot olarak görev almaktadır.  
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Şekil 10. Lityum-İyon Bataryaların Çalışma Mantığı 
 
Pilin çalışma mekanizması lityum iyonunun anot katot arasındaki geçişlere dayanmaktadır. Şarj 
esnasında lityum iyonları katottan anoda doğrudur. Deşarj esnasında ise anottan katoda 
doğrudur. 

 
 

Şekil 11. Lityum-İyon Bataryaların Şarj-Deşarj Mekanizması 
 
Lityum İyon bataryaların olumsuz yönlerinden de bahsetmek gerekmektedir. Bataryaların 
performanslarını etkileyen sıcaklık parametreleri vardır. Eğer belirlenen parametrelerin üstüne 
veya altına düştüğü olursa o zaman bataryalar tam verimli halde çalışmazlar. Bu durum hem 
bataryanın hem de aracın performansını doğrudan etkilemektedir. Bunun yanında yüksek 
sıcaklıkla başlayan ve devam eden durumlarda termal kaçaklara bağlı olarak bataryanın yanması 
veyahut patlaması görülmektedir. Lityum İyon bataryaların ısınma sebepleri kısaca şöyledir. 
Şarj ve deşarj anında meydana gelebilecek reaksiyonlar ve iç dirençlerin ısınmasıdır. [5,15].  
 
Yukarıda bahsedilen olay gerçekleşir ise Lityum İyon pilin ısınmasıyla aşağıdaki durumlar 
gözlemlenir; 
 
1. Isınma başlar ve sıcaklık artışı gözlemlenir,  
2. Pilin koruyucu kısımları erimeye başlar,  
3. Elektrolitler ısınarak yanabilir ve yanması sonucu gaz açığa çıkarabilir,  
4. Aradaki seperatör eriyerek kısa devre riskini arttırabilir,  
5. Katot özelliğini kaybederek ortama oksijen gazı açığa çıkarabilir. 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 21 

 
Şekil 12. Lityum-İyon Bataryaların Isınmasının Sonuçları  

 
Lityum İyon bataryalarının en uygun çalışma aralığı ve en verimli aralığı 15-35 °C olarak 
bilinmektedir. Kabul edilebilir sıcaklık aralığı ise -20 +60 °C aralığındadır. Lityum İyon 
bataryaların güçleri ve sıcaklıkları arasındaki durumu tam manasıyla aşağıdaki grafik 
anlatmaktadır. [1,2,15]. 
 

 
Şekil 13. Batarya Gücü-Sıcaklık Grafiği 

 
 

5. ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ŞARJ İSTASYONLARI  

Elektrikli Araçların artık yollarda yerini almaya başlamasıyla birlikte yeni bir ihtiyaç 
doğmuştur. Elektrikli Araçların şarj ihtiyaçlarının karşılanması için önemli çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu çalışmaların başında da Elektrikli Araçların Şarj İstasyonları gelmektedir. 
Günümüz teknolojisinde bu çalışmaya yapılan altyapı çalışmaları giderek artmaktadır. Elektrikli 
Araçların giderek yaygınlaşması bu çalışmaların tetikçisi olmaktadır. Bu istasyonlarda önemli 
olan etkenler; şarj sistemlerinin alt yapısı, elektrik tesisatlarının güvenli olması, içeriğinde 
olacak tüm bileşenlerin birbirleriyle uyumları ve en önemlisi de güvenli ve kontrollü bir sistem 
olması gerekmektedir. [9]. 
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Fotoğraf 2. Elektrikli Araçların Şarj İstasyonu (ENERJİSA, 2021) 

 

 

6. ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ŞARJ YÖNTEMLERİ  

Elektrikli Araçlarda kullanılan sistem genellikle bataryalı sistemlerdir. Bu durumun getirdiği en 
önemli problem ise şarj konusu olmaktadır. Şarj yapma durumu iki şekilde gerçekleşmektedir. 
Bunlar; Temaslı Şarj ve Temassız Şarj olarak bilinmektedir. Bunların güçleri, tüm ekipman ve 
donanımları farklı yapı ve tiplerde olmaktadır. İlk olarak Temaslı Şarj İstasyonlarından 
başlamak gerekirse; Dünya genelinde en çok kullanılan şarj yöntemidir. Bu yöntem Elektrikli 
Araçlar ve Şarj İstasyonları arasında temaslı olarak gerçekleşen bir yöntemdir. Genelde bu 
yöntemin kullanılmasının ve tercih edilmesinin sebebi henüz daha temassız şarj teknoloji 
çalışmalarının devam ediyor olmasıdır.  

Temaslı Şarj yöntemi bir kablo vasıtası ile araç ile istasyondaki enerji arasına kablo 
bağlantısının yapılmasıyla şarj olayının gerçekleşmesidir. Bu enerji akışıyla birlikte birde 
haberleşme sistemi ve diğer altyapısal olayları da barındıran bir sitemdir. Bu sistemin içeriği 
ise; enerjinin alt yapısı, alçak gerilim ve yüksek gerilim hatları, kompanzasyon panoları ve 
üniteleri gibi birçok aksamdan oluşmaktadır. Tüm bu şarj istasyonlarının üretimi belli 
standartlara göredir. Uluslararası şarj istasyonları standartlara göre üretimi yapılmaktadır. 
Günümüzde en güvenilir yöntem olarak Temaslı Şarj bilinmektedir. Şarj Üniteleri ülkelere göre 
değişiklikler göstermektedir. Bu değişikliğin başlıca sebepleri ise doğru akımla (DC) ve 
alternatif akımla (AC) şarj türleridir. Şarj türlerinin modaları bulunmaktadır. Bu modlar Mod 1, 
2, 3 ve 4 olarak ayrılmaktadır. Mod 1 Elektrikli aracın direkt olarak AC bir prize bağlanarak şarj 
edildiği moddur. Bu modda akım 16 A, gerilim ise 250 V olarak sınırlandırılmıştır. [11]. 
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Şekil 14. Elektrikli Araçların Şarj Yöntemleri Mod 1 

 
 
Mod 2 şarj yöntemi Mod 1’ e göre tek farkı kablo üzerinde bir haberleşme adaptörü kullanımı 
zorunlu olmasıdır. Mod 2 de akım 32 A, gerilim ise 250 V olarak sınırlandırılmıştır. 
 

 
Şekil 15. Elektrikli Araçların Şarj Yöntemleri Mod 2 

 
 
Mod 3 ise diğer modlarda olan standart AC priz yerine Mennekes tipi bir konnektörle tipiyle 
bağlantı yapılmaktadır. Araç kabul edebileceği akım seviyesini şarj istasyonuna Mennekes 
soketinde bulunan pinler ile iletir. İstasyon gerekli akımı ayarlayarak araca enerjiyi aktarır. Bu 
Pinler; Üç ayrı fazı (L1, L2, L3), Nötr bağlantısını (N), Topraklama bağlantısını, Kontrol ve 
Haberleşme Pinleri olmak üzere 7 kısımdan oluşmaktadır. [10,11]. 
 

 
Şekil 14. Elektrikli Araçların Mennekes Tip Şarj Soketi  
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Şekil 15. Elektrikli Araçların Şarj Yöntemleri Mod 3 
 

Mod 4, bu mod Elektrikli Araçların hızlı şarj olmasına yönelik düzenlenen bir moddur.  

 

Şekil 16. Elektrikli Araçların Şarj Yöntemleri Mod 4 
 

Temassız Şarj yöntemi ise; günümüzde kullanılan ve yaygınlaşan temaslı şarj istasyonları 
elektrikli araç sahiplerini uzun süreler boyunca şarj istasyonlarında bekletmektedir. Üretilen 
araç menzillerinin de göz önünde olması sebebiyle bu durum kullanıcılar için büyük bir zaman 
kaybı olarak görülmektedir. Artık kablosuz şarj özelliği cep telefonları gibi küçük elektronik 
aletlerinde kullanılmaktadır. Bu durumun uyarlanarak Elektrikli Araçlarda da kullanılması için 
birçok teknolojik çalışmalara başlanılmış ve çok iyi neticeler alınmaya devam edilmektedir. 
Eğer bu teknoloji daha da gelişir ve hayatımıza girerse artık Elektrikli Araç kullanıcılarının 
zaman kaybına uğramaları söz konusu olmayacak ve Elektrikli Araç kullanımı gün geçtikçe 
artacaktır. İnsanalar bu yöntem ile yol kenarlarında bile araçlarını şarj edebilecek duruma 
geleceklerdir. [11]. 
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Şekil 17. Elektrikli Araçların Temassız Şarj Yöntemi  
 
 
 
7. LİTYUM İYON BATARYALARIN YANGIN RİSKLERİ 

Lityum iyon pillerde yanma olayının en yaygın ve en çok görüleni pil hücresinin içerisinde 
bulunan elektrokimyasalların kısa devresi sonucudur. Hücre içinde bulunan anot ve katot 
arasında elektriksel bir temas çeşitli sebeplerle oluşabilmektedir.  

 
Şekil 18. Lityum İyon Batarya yanmasını tetikleyecek eylemler  

 
 
Örneklerle söylemek gerekirse, pil hücresinde mekanik bir hasarla olabilir, hücre içerisinde 
bulunan elektrotların bilinçsiz ve düzensiz kesilmesiyle olabilir veyahut anot ve katot 
arasına yabancı bir metal parçası girebilir işte tüm bu sebeplerden ötürü lityum iyon pilin 
üretim teknolojisinin ihlali söz konusu olan başka nedenlerde olabileceğinden kısa devreler 
neticesinde lityum iyon pil yanma olayı ile karşı karşıya gelebilmektedir. Bataryanın şarj 
esnasında aşırı yüklenmeye maruz kalması, düşük şarj durumunda, aşırı hava 
sıcaklıklarında kısa devre oluşmaktadır. [11,13]. 
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Şekil 19. Anotta saf lityum bulunan bir pil şarj edildiğinde lityum tüyleri oluşur. Bunlar pilde 

kısa devre yapabilir ve yangınlara ve hatta patlamalara neden olabilme durumu. 
 
Tüm bunların neticesinde kısa devreye maruz kalan pil hücresi ısınmaya başlar. Olması 
gereken ideal sıcaklık değerleri 20, 50 °C’dir. Isınan pilde bu değerler artış gösterecektir. 
Sıcaklık 70-90 °C’lere ulaştığında pilin anot kısmında bulunan koruyucu tabaka bozularak, 
anotta bulunan lityum elektroliti reaksiyona girerek hidrokarbonların serbest kalmasını 
sağlamaktadır. Tüm bu parlayıcı maddelerin olmasına rağmen henüz bir yanma meydana 
gelmez. Fakat ekzotermik bir olay olduğundan pilin içerisinde sıcaklık artmaya devam 
etmektedir. Sıcaklık ve diğer gazların çıkışı ile pil içerisinde basınçta yükselmeye devam 
edecektir. Isınan pil hücresinde sıcaklık 180-200 °C'lere ulaştığında ise pil hücresinin 
içerisinde bulunan katot maddesi reaksiyona girerek içerisindeki oksijeni açığa çıkarır ve 
böylelikle de yanmanın gerçekleşmesi için gerekli olan ısı, oksijen ve yanıcı maddeler 
ortamda tamamlanmış olur. [5]. 
 

 
Şekil 20.  Lityum metalinin oksijen ile tepkimeye girmesi durumu. 

 

Tüm bunlara istinaden de elektrolitlerde ısıl ayrışmaya sebep olacak sıcaklığa 200-300 ° C’ 
da ulaşılmış olduğundan pil hücresi ekstra ısı üretmeye başlayacaktır. Son olarak 
alüminyum koruyucuyu da eritecek 660 ° C' lik sıcaklığa da ulaştığında artık pil hücresinde 
bozulacak bir şey kalmadığından sıcaklık 900 ° C'nin üzerine çıkmayacaktır. [5,15]. 
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Şekil 21. Lityum İyon Bataryalarda termal kaçakların zaman içerisindeki evrimi 
 
Kısa devreye ek olarak pil bataryasının kendiliğinden yanmasına başka sebeplerde 
bulunmaktadır. Bunlar; pilin aşırı ısınması, yanlış şarj yöntemleri, yanlış kullanım teknikleri 
gibi nedenlerden de olabilmektedir. Tüm bunların çıktığı tek kapı ise elektrotların 
etkileşimiyle ısın olarak ayrışarak yanmaya sebep olmasıdır. 
 

 

8. ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YANGIN RİSKLERİ 

Elektrikli araçların kullanıcılar ve çevremizde yer alan tüm canlılar için olumsuz yönlerinden 
başı çeken durumlardan en önemlisi, yanmaları ve acil durumlarda müdahaleleridir. Elektrikli 
araçlarda kullanılan genellikle lityum iyon bataryaların baskın olduğu, kullanımının da yaygın 
olduğu bilinmektedir. Bunun için yangın riskleri ve yangın güvenlikleri çeşitli problemlere yol 
açmaktadır. Bu korkutucu durum lityum iyon bataryanın enerji yoğunluğuyla alakalıdır. [12, 
13].  

 

Şekil 22. Elektrikli araç yangınlarının çıkış sebepleri şeması 
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Elektrikli Araçlarda veya diğer lityum iyon bataryaların kullanıldığı ekipman ve araçlarda, 
lityum iyon bataryaya dışarıdan harici bir darbe, aşırı çalışma, ısınma gibi nedenlerden dolayı 
istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu durumlar genellikle; kıvılcım, yanıcı 
gaz çıkışı, zehirli duman çıkışları, sürekli olarak yanma durumu, alevlerin sönmemesi gibi 
durumlarla karşılaşmak sık gerçekleşen durumlar arasındadır. [14, 15]. 

Elektrikli araç kullanıcıları, elektrikli araçlarını fosil yakıtlı içten yanmalı araçlar gibi 
çalıştırmayı arzulamaktadırlar. Fakat gerçek duruma baktığımızda, bataryaların en iyi 
performans sağladıkları sıcaklık aralıkları bellidir. Buda 20~30°C aralığındadır. 

 

Şekil 23. Lityum İyon bataryalar optimum ömür ve güvenliği garanti etmek için sınırlı bir 
sıcaklık ve şarj aralığı 

 

Aşırı sıcak veyahut aşırı soğuk havalar pilin çalışma performansını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu durumda pilin ömrünü kısaltmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda pillerin 
hücrelerinde reaksiyonlar meydana gelebilir bu durumda otomatik olarak bataryanın ısınmasına 
akabinde elektrikli araçta yangına sebebiyet verecek termal kaçaklara neden olmaktadır. Düşük 
sıcaklıklarda yani aşırı soğuklarda da pilin iç direnci artacağından pil içerisindeki ek ısıtma 
sistemlerinin oluşmasına neden olarak pil yangınları ihtimalini göz önüne getirmek önem arz 
edecektir. 

Birçok lityum iyon pil yapısının muhafazası olmadan kırılgan olması bir gerçektir. Trafik 
kazaları hayatımızın olumsuz gerçeklerinden bir tanesidir. Bu durum yıllar boyunca süregelmiş 
ve halen de devam etmektedir. Gelişen teknoloji her ne olursa olsun bu gerçek değişmeyecektir. 
Elektrikli araçlarda diğer araçlar gibi birçok trafik kazası yapması aşikardır. Günümüzde yapılan 
elektrikli araçların bu durumu göz önünde bulundurarak yapılması, lityum iyon pil hücrelerinin 
bu kazalardan etkilenerek çeşitli zararlara yol açabileceğinden bu hücrelerin tasarımları da en az 
zarar hatta hiç zarar görmeyecek şekilde tasarlandığı bilinmektedir. 
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Şekil 24. Lityum İyon bataryaların yerleşim düzeni örneği 

Lityum iyon pil hücresinin kaza anında delinmesi düşünüldüğünde bu riski en aza indirecek 
halde güçlendirilmiştir. Lityum iyon pil hücresi aracın en az zarar alacak yerine gerekli önlemler 
alınarak yerleştirilmektedir.  

Diğer bir yangın riski ise çok hızlı şarj edip çok hızlı bu şarj enerjisinin kullanılmasıdır. Bu 
durum araçta erken arılara sebebiyet vereceğinden eğer bilinçli bir kullanıcı olmaz ise bu durum 
yanma olayına dönüşerek kullanıcıları geri dönülmez bir zarara itecektir. 

Tüm bunların yanı sıra yangın riskleri bunlarla da sınırlı değildir. Yanmaya yol açabilecek 
birçok faktör ve durum sayılabilir. Bunlar; şarj durumunda sistemin arızalanması, şarj 
kablolarının deforme olması, şarj anında aşırı enerji yüklenmesi olması, çevrede yanıcı 
maddelerin reaksiyona girmesi, elektriksel diğer problemler gibi daha birçok riskler mevcuttur. 
Dışarıdan harici insan faktörleri araç kundaklama gibi durumlarda göz önünde 
bulundurulmalıdır. [16]. 

 

 

9. YANGIN SÖNDÜRME VE YANGINLA MÜCADELE STRATEJİLERİ  

Lityum İyon bataryaların ve diğer elektrik araç bataryalarının yangınları ile baş etmek, 
bastırmak veya söndürmek için ne yazık ki dünya bu teknolojiyi bulmuş değildir. Literatür 
çalışmaları az sayıda olmasına rağmen yaşanılan olaylar ve kazanılan bazı adımlar çıkarımlar 
olmuştur. Bu çıkarımlardan yapılan tespitler; lityum iyon bataryaların yanmaları ve bu yanma 
neticesinde yangına dönüştüklerinde bu yangınların kontrol altına alınması oldukça zor ve güç 
olduğu, yangınları söndürmek için çok fazla söndürücüye ihtiyaç olduğu ve ne olursa olsun 
yeniden bir alevlenmenin ortaya çıkmasının muhtemel olduğu bilinmektedir. [9].  

Yangın geçmişlerine bakıldığında yeniden alevlenen bir yangın ile mücadele etmek her zaman 
güç olmuştur. Çünkü yeniden alevlenen yangınlar rastgele veyahut birdenbire belli bir süre 
geçse dahi yanma ve yangınla karşı karşıya gelebilmektedir. Yeniden yanmanın ve kıvılcımın 
olmamasını sağlamak gerekmektedir. Bunun en önemli yollarından biride aracın veya lityum 
iyon bataryanın tamamen yanmasına müsaade edilmesidir. Lityum iyon bataryada bulunan 
malzemelerin tamamen yanıp tükenmesiyle artık yangın üçgeninin de yanmayı sağlayamayacağı 
yanıcı maddenin tükeneceği göz önüne alındığından yangın olayı gerçekleşmeyecektir. Fakat bu 
teoride olan durum pratik ve uygulamada gerçekleşmesi her zaman mümkün olmayabilir ve 
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doğru yaklaşım olmayabilir. Bundan dolayı yine tercih edilecek en doğru yöntemlerden bir 
tanesi bastırma veya söndürme yöntemidir. Bunun için karbondioksit, kimyevi diğer 
söndürücüler vb. gibi yangın söndürücülerin kullanılması yangını bastırmak için yeterli olabilir 
fakat söndürmek için lityum iyon batarya paketinin sıcaklığının düşmesi önemli bir etkendir. 
Bunun için yine en güzel ve en iyi netice alacağımız su spreyi uygulamasıdır. Su hem bastırıp 
hem de elektrikli araçta bulunan yanıcılığı sağlayan batarya paketinin sıcaklığını düşürerek 
soğumasını sağlar. Fakat suyun da olumsuz bir yönünü ele almak gerekmektedir. Su lityum iyon 
batarya ile reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarır ve lityum ile tepkimeye girerek 
olumsuz sonuçlar doğurmasına neden olabilmektedir. [16].   

Elektrikli araçlar ve lityum iyon batarya yangınlarını söndürmek için müdahale ekiplerinin 
normal araçlara nispeten az şey bilinmesi tehlikenin ne kadar ciddi olduğu gerçeğini 
değiştirmemektedir. Literatür çalışmalarına bakıldığında bu değerlendirmeler ve uygulama 
çalışmaları ne yazık ki hep küçük ölçekte yapılmaktadır. Bu nedenle mevcutta kullanılan 
söndürme ve bastırma yöntemleri sahada sık sık tartışılmaktadır. Bundan ötürü herkesin duruma 
yaklaşım tarzı da değişmektedir. Örneğin kuru kimyevi maddelerin söndüreceği gibi bir durum 
ortaya atılabilir ancak bu durumu söndürücü madde ve söndürülen maddenin türevleri doğrudan 
etkilidir. Eğer karbondioksit veya kuru kimyevi söndürücüler yanan bir lityum iyon bataryaya 
uygulandığında, yanıcı gaz oluşumu veyahut gaz patlamasını tetiklemesi gerçeği düşük 
olasılıklar bile olsa gözden çıkarılmamalıdır. 

Elektrikli araçlar üzerinde bulunan lityum iyon bataryaların soğutulması ve batarya hücresinin 
kendi ısı transferinin durdurulması için genellikle ne iyi sonuçların alındığı yöntem su ile 
söndürme yöntemidir. Mükemmel derecede soğutma mekanizmasına sahip olan suyun kısa 
devre ve dışarıya zehirli su akışını oluşturması yönüyle olumsuzluk getirisi olsa da hali hazırda 
en mantıklı ve en doğru söndürme yöntemi olarak görülmektedir. 

Günümüzde en olumlu yaklaşılan ve çözüme kavuşturan yöntem su dolu konteyner içine yanan 
aracın atılmasıdır. Elektrikli ve hibrit araçlarda lityum iyon piller, elektrikli aracın trafik kazası 
geçirmesi veyahut alev alması durumlarında itfaiye ve acil durum ekipleri için ciddi zorluklar 
oluşmaktadır. Dünyada birçok ülke kendi çözümünü bulmuş ve uygulamaya başlamıştır.  

 

 
Şekil 25. Elektrikli Araç yangınları için tasarlanmış konteyner örneği 
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Elektrikli araçlar zarar gördükten hemen sonra da yanmaya başlayabilir, hasar aldıktan uzun 
süre sonrada yanmaya başlayabilir. Yanmaya başladıktan sonra ortama yanıcı gazlar ve 
zehirleyici gazlar açığa çıkarmaktadır. Bu durum çevreye ve insanlara zarar verebilir. Bundan 
dolayı ortamdan uzaklaştırmak ve çabuk müdahale için uygun bir yöntem olarak elektrikli 
aracın konteyner içine atılması yapılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 26. Elektrikli Araç yangınlarına müdahale yöntemlerinden su dolu konteyner örneği 

 

 

Şekil 27. Elektrikli Araç yangınlarına müdahale yöntemlerinden su dolu konteyner uygulaması 

 
10. ŞARJ İSTASYONLARINDA YANGIN SÖNDÜRME VE YANGINLA MÜCADELE 
STRATEJİLERİ  

Şarj esnasında arızadan kaynaklı bir yanma gerçekleşirse, devre kesici pano ile ünite arasındaki 
elektrik kesilmelidir. Elektrik kesildiğinden emin olunduktan sonra bol su ile müdahale 
edilmelidir 
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Şekil 28. Elektrikli araç şarj esnasında arızadan kaynaklı yanması durumu şeması  

Uyumlu olmayan şarj girişlerinden kaynaklı bir yanma olayı gerçekleşmiş ise, bağlantının 
uygun voltajlı olmaması ve o anda devre kesicinin de devreye girmemesinden dolayı dağıtım 
panosundan elektrik bağlantısı kesilene kadar müdahale etmek uygun olmayacaktır.  

 

Şekil 29. Elektrikli araç şarj esnasında uyumlu olmayan şarj girişlerinden kaynaklı yanması 
durumu şeması  

 

Elektriksel bir kaçakta topraklamalarda oluşacak bir arızadan dolayı kısa devre olmasından 
kaynaklı güç kesilmesine neden olmaktadır. Bu sırada gerçekleşecek yanma olayına mevcut 
durumda dağıtım panosundan elektriğin tamamen kesildiğine emin olduktan sonra yangına 
müdahale edilmelidir. 
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Şekil 30. Elektrikli araç şarj esnasında şarj ünitesinin topraklama arızasından kaynaklı yanması 

durumu şeması  

 

Elektrikli Araçların Şarja bağlı olarak gerçekleşecek yangınlara en iyi uygulama yöntemleri 
olayın gidişatına göre ve olayın ne kadar ilerlediğine göre aşağıdaki adımlar sırasıyla atılabilir; 
İlk olarak şarj ünitesi kapatılır daha sonra elektrikli aracı şarj mekanizmasına giden gücü ana 
dağıtım panosundan ayırarak şarj kabloları araçtan çıkarılır. Son olarak acil durdurma butonuna 
basılır. Bu buton genellikle şarj ünitesinin ön tarafında bulunur.  

Elektrikli araç şarj istasyonlarında alınabilecek yangın güvenlik önlemleri; elektrikli şarj 
istasyonunun çevreden bağımsız bir alanda tecrit içinde olmalı ve bu alana uygun uyarı levhaları 
koyulmalı, alana özel ikaz ışıkları yerleştirilmelidir. Elektrikli araç şarj istasyonu sürekli olarak 
özelliklede araçların şarj esnalarında daha dikkatli olmak kaydı ile bölgenin termal kamera 
sistemi ile izlenmesi yangın güvenliği açısından son derece önem arz etmektedir. Elektrikli 
aracın olası şarj durumunda lityum iyon batarya paketinin ısınması ile oluşabilecek derece 
yükselişleri bu sayede termal kamera ile izlenip duruma erken müdahale edilmesi şansını 
artıracaktır. [10,11].  

 
SONUÇ 
 
Elektrikli araçların teknik yapısı, içeriğinde bulunacak batarya paketinin yapısı ve son 
zamanlarda da meydana gelen batarya veya pil yangınlarının detaylı incelenmesi, şarj 
istasyonlarında gerçekleşebilecek yangın durumları ve diğer tüm yangın güvenliği konuları 
detaylı olarak dünya kamuoyunun incelediği önemli konulardandır. 

Pil paketinin tutuşması neticesinde içerisinde yer alan pillerin soğutması güç olmasından bu 
yangınlarla mücadele oldukça güç olmaktadır. Bu nedenle elektrikli araç yangınlarına 
müdahalede halen en etkili yöntem su ile söndürmedir. Ancak bu durumda söndürme olarak 
direkt pil paketinin üzerine uygulanacak olursa önüne geçilmez sorunlarla karşı karşıya 
kalınmaktadır.  

Bu çalışma gelecekte konuyla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak 
amacıyla hazırlanmış olup elektrikli araç yangınlarına ve lityum iyon batarya yangınlarına 
yaklaşım tarzının ve yangın güvenliklerinin ne olacağına bir örnek teşkil etmesi için 
hazırlanmıştır. 
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ÖZET 
Küresel iklim değişikliği, bir yüzyılı aşkın süredir insan toplumun sürdürülemez bir şekilde 
enerji ve arazi kullanımının, yaşam tarzlarının, türetim alışkanlıklarının ve en genel 
anlamıyla üretim ilişkilerinin bir sonucu olarak önümüze bir heylua gibi dikilmektedir. 
Ekolojik krizin her geçen gün derinleşmesi ve hatta geri dönüşü imkansız hasarlara yol 
açması tüm insan toplumunun yaşayış biçiminde köklü değişiklikleri gündeme 
getirmektedir. Yaklaşık çeyrek yüzyıldır, sanayileşmiş ülkeler ciddi uyum maliyetleri olan 
çevre yasalarını yasalaştırmaya ve uygulamaya başladı. Geçen yüzyılın son çeyreğinde 
bölgesel ve ulusal anlamda alınan önlemler ve yürütülen faaliyetlerin yetersiz kalması 
üzerine Birleşmiş Milletler gibi hükümetlerarası kuruluşların öndeliğinde uluslararası 
protokol ve yasalar yürürlüğe sokuldu. Bu protokol ve yasalara uyumluluk her türden 
üretim faaliyetinde daha akılcı, daha yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımlar için daha fazla 
talep oluşturmaktadır. Her sektörde olduğu gibi yapı sektörü ve bunun alt üretim faaliyet 
alanlarında biri olan yangın sektörü de tüm bileşenleriyle birlikte bu değişim ve 
dönüşümden payını almaktadır. Özellikle su harici yangın söndürücü olarak kullanılan 
kimyasal ajanların çevre ve iklim yasaları ile uyumlu hale getirilmesi için yakın bir 
gelecekte alışılagelmiş yangın korunum sistemlerinde önemli değişikler yaşanacaktır. 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Endüstriyel tesisler, içinde bulunduğumuz yüzyılda üretim kapasitelerinin ulaştığı seviye ve 
üretim teknolojilerinde yaşanan gelişimler neticesinde önemli dönüşümler yaşarken, küresel 
ısınma ve iklim değişikliği ulusal ve küresel anlamda varlığını ve ciddiyetini koruyan bir 
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel ısınma konusunda önemler alınmaması 
durumunda, gerek ekolojik sistem, gerekse insan toplumu açısından geri dönüşü olmayan 
kayıplara yol açabileceği ön görülmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda iklim krizi 
derinleştikçe göz ardı edilebilir bir sorun olmaktan çıkarak her kıtada ulusal ekonomileri bozan 
ve yaşamları etkileyen bir boyuta ulaşmıştır. 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşması, bu 
yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derecenin çok altında 
tutarak iklim değişikliği tehdidine verilen küresel tepkiyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Anlaşma 
ayrıca, ülkelerin uygun finansal akışlar, yeni bir teknoloji çerçevesi ve gelişmiş bir kapasite 
geliştirme çerçevesi yoluyla iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkma yeteneklerini 
güçlendirmeyi amaçlıyor. [1] 
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2. İKLİM DEĞİŞİKLİ VE İLGİLİ REGÜLASYONLAR 
 
Avrupa İklim Yasası 
 
Avrupa İklim Yasası [2], Avrupa Yeşil Anlaşması'nda [3] Avrupa ekonomisinin ve toplumunun 
2050 yılına kadar iklim açısından nötr hale gelmesi için [4] belirlenen hedefi kanun haline 
getiriyor. Kanun ayrıca, net sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla 
en az %55 oranında azaltmanın ara hedefini de belirliyor. 2050 yılına kadar iklim nötrlüğü, esas 
olarak emisyonları azaltarak, yeşil teknolojilere yatırım yaparak ve doğal çevreyi koruyarak bir 
bütün olarak AB ülkeleri için net sıfır sera gazı emisyonu elde etmek anlamına geliyor. Kanun, 
tüm AB politikalarının bu amaca katkıda bulunmasını ve ekonominin ve toplumun tüm 
sektörlerinin üzerine düşeni yapmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
Bu kapsamda birlik üyesi ve dolayısı ile adayı ülkelere bir dizi hedefler konulmuştur: 
 

• Bütünlüklü politikalar aracılığıyla 2050 iklim nötrlüğü hedefine ulaşmak için sosyal 
olarak adil ve uygun maliyetli bir programatiğin oluşturulması 

• Avrupa'yı 2050 yılına kadar iklim açısından nötr olma yolunda sorumlu bir yola 
koymak için daha iddialı bir AB 2030 hedefinin belirlenmesi 

• İlerlemeyi takip edebilmek için denetim mekanizması geliştirilmesi ve gerekmesi 
halinde önlemlerin artırılması 

• Yatırımcılar ve diğer ekonomik aktörler için öngörülebilirliğin sağlanması 
• İklim nötrlüğüne geçişin geri döndürülemez olmasını sağlamak 

 
Avrupa İklim Yasası, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu için yasal olarak bağlayıcı 
bir hedef belirlemiştir. Böylece, AB kurumları ve üye devletler bu hedefe ulaşmak için AB 
düzeyinde ve ulusal düzeyde gerekli önlemleri almakla yükümlü hale gelmiştir. 
 
İklim Yasası, üye devletlerin ulusal enerji ve iklim planları için idari süreçleri, Avrupa Çevre 
Ajansı'nın düzenli raporları ve iklim değişikliğine ilişkin güncel bilimsel deliller gibi mevcut 
sistemlere dayalı olarak ilerlemeyi takip etmek ve eylemleri buna göre ayarlamak için önlemler 
içerir. 
 
İlerleme, Paris Anlaşması kapsamındaki küresel stok sayımı uygulamasına uygun olarak her beş 
yılda bir gözden geçirilecektir. 
 
İklim Yasası ayrıca 2050 hedefine ulaşmak için gerekli adımları da ele alıyor: 
 

• Kapsamlı bir etki değerlendirmesine dayalı olarak AB, 2030 için net sera gazı 
emisyonlarını 1990'daki seviyelere kıyasla en az %55 oranında azaltmak için yeni bir 
hedef belirlemiştir. Yeni AB 2030 hedefi Kanunda yer almaktadır. 

• Temmuz 2021'de Komisyon, 2030 için ek emisyon azaltımları sağlamak üzere ilgili tüm 
politika araçlarını revize etmek için önceki bağlantının mevcut çevirilerini arayınEN••• 
bir dizi teklifi kabul etti. 

• Kanun ayrıca 2040 iklim hedefi belirleme sürecini de içeriyor. 
 
İklim Yasası şunları içerir: 
 

• Birliğin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşması için yasal bir hedef 
• 1990 yılına kıyasla sera gazı net emisyonlarının en az %55 oranında azaltılmasını içeren 

iddialı bir 2030 iklim hedefi, emisyon azaltımlarının ve giderimlerinin katkısının net bir 
şekilde belirtildiği 

• Komisyonun Temmuz 2021'de teklif ettiği daha iddialı bir AKAKDO düzenlemesi 
yoluyla AB'nin karbon yutmasını geliştirme ihtiyacının tanınması 
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• Komisyon tarafından yayınlanacak 2030-2050 için gösterge niteliğinde bir sera gazı 
bütçesini dikkate alarak 2040 iklim hedefi belirleme süreci 

• 2050'den sonra negatif emisyon taahhüdü 
• Bağımsız bilimsel tavsiyeler sağlayacak olan İklim Değişikliği üzerine Avrupa Bilimsel 

Danışma Kurulu'nun kurulması 
• İklim değişikliğine uyum konusunda daha güçlü hükümler 
• İklim tarafsızlığı hedefiyle Birlik politikaları arasında güçlü uyum 

 
 
Kigali Değişikliği 
 
Türkiye'nin 1991'de taraf olduğu "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Viyana 
Sözleşmesi" ve "Montreal Protokolü" ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir. 2016'da Ruanda'nın başkenti 
Kigali'de düzenlenen 28. Taraflar Toplantısı sırasında "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere 
İlişkin Montreal Protokolü" alt başlığında yer alan Kigali Değişikliği, Türkiye Cumhuriyet 
tarafından kabul edilmiştir ve "28. Taraflar Toplantısı'nda Üzerinde Mutabakata Varılan 
Montreal Protokolü'ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. [5] 
 
Kigali Değişikliği ile hidroflorokarbonların (HFC'ler) üretimini ve kullanımını önümüzdeki 30 
yıl içinde %80'den fazla aşamalı olarak azaltılması amaçlanmaktadır. Protokolü kabul eden tüm 
ülkeler için bağlayıcı özellik taşımaktadır. 1980'lerden bu yana ozon tabakasına zarar veren 
maddelerin (ODS) aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını yöneten uluslararası anlaşma olan 
Montreal Protokolünün güncel versiyonu olarak yürürlüğe girmiştir. İlk yürürlüğü girdiğinde 
Montreal Protokolü yangın korunum sistemlerinde kullanılan halon 1301, halon 1211 ve HCFC-
123 gibi HCFC'lerin aşamalı olarak kaldırılmasını sağlamıştır.  
 
 
 
 
3. GAZLI SÖNDÜRME UYGULAMALARINDA YENİLİKLER 
 
HFC'ler, soğutma, iklimlendirme ve yangın söndürme gibi sektörlerde kullanılan güçlü sera 
gazları olarak kabul edilir. Örneğin, HFC-227ea gibi 1 ton HFC söndürücü ajan, küresel ısınma 
üzerinde 3.000 tondan fazla karbondioksit ile aynı etkiye sahiptir. HFC'nin aşamalı olarak 
durdurulmasının, yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayı 0,5°C'ye kadar düşürmesi bekleniyor; 
bu, tüm dünyanın kaçınmayı umduğu 2°C'lik ısınmanın %25'ini oluşturuyor. [6] 
 
Kigali Değişikliği kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye yönelik eylemlerinin bir sonucu 
olarak protokole imza atan ülkeler 2019'dan itibaren HFC’lerin üretim ve tüketimiyle ilgili bir 
dizi önlem almaya başlamışlardır. Bu kapsamda HFC kullanımının kilit olduğu endüstrileri 
gözden geçirerek alternatiflerin yaratılması ve zorlanması gibi yerel eylemler yürürlüğe 
girmiştir. Sürdürülebilir bir yangın korunumu için tasarımcı ve son kullanıcıların HFC tabanlı 
yangın korunum sistemlerinin kullanımıyla ilgili riskleri göz önünde bulundurması 
gerekmektedir. Mevcut sistemlerin sahiplerinin mevcut sistemleri devre dışı bırakmaları 
gerekmeyecek olsa da, bu sistemlerin yeniden doldurulması ve bakımının yapılması 
muhtemelen daha pahalı hale gelecektir. Yeni sistemler kurulumlarında, son kullanıcıların yasal 
risk potansiyelini azaltan veya önleyen Novec™ 1230 gibi HFC alternatiflerini söndürücü 
ajanlara yönelmesi doğal bir sonuç olarak gündemdedir. 
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4. KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME UYGULAMALARINDA YENİLİKLER  
 
Yangından korunumunda sprinkler başlıkları ve nozullar, dünya çapında birçok farklı 
uygulamada kullanılan basit ama etkili bir aktif yangından korunum yöntemidir. Sprinkler 
başlıkları kapalı başlıklı sistemlerde bulb / ergir elemanla veya açık başlıklı baskın sistemlerde 
bulb / ergir eleman çıkarılarak kullanılırlar. B Sınıfı tutuşabilir sıvılar gibi daha zorlu yangın 
senaryolarında yangın korunumunun sağlanabilmesi için uzun yıllardır sprinkler sistemlerinin 
köpük konsantresi ile kullanımında konusunda gelişmeler yaşanmaktadır. Tek başına suyun 
yetersiz ya da etkisiz kaldığı rafineriler, uçak hangarları, tutuşabilir sıvılar ve diğer emtiaların 
bulunduğu üretim ve lojistik tesisleri köpük-su sprinkler sistemlerinin tipik uygulama 
alanlarıdır.  
 
Konvansiyonel yangın sprinkler sistemleri, köpük konsantresi ile kullanımı düşünülerek 
geliştirilmiş sistemler değillerdir. Korudukları nesneye veya riske bağlı olarak suyu istenilen 
ölçüde verimli bir şekilde dağıtmak için tasarlanmışlardır. Ayrıca tüm dünyada uzun yıllardır 
yaygın kullanımı nedeniyle neredeyse emtia bazlı bir fiyat noktasına sahiptir. Buna rağmen, 
sistem bileşenleri ve köpük konsantresinin doğru kombinasyonu ile kullanıldıklarında, köpük-su 
sprinkler sistemleri olarak çok iyi performans gösterebilirler. 
 
 
Köpük Kaliteleri ve Deşarj Üniteleri 
 
Tutuşabilir sıvılar üzerine köpük uygulamaları için doğru "köpük kalitesi"nin elde edilmesi 
önemlidir. Bu niteliklerden ilki genleşme düzeyidir. Bu, bir deşarj ünitesi aracılığıyla bir 
yangına uygulandığında köpük çözeltisinin ne kadar genleştiğinin oranı olarak ifade edilen bir 
ölçümdür. Deşarj üniteleri örneğin monitörler, köpük hücreleri veya köpük branşman boruları 
olabilir. Köpük ile kullanılmak üzere tasarlanmış tüm bu üniteler, genleşmeyi artırmak için 
köpük çözeltisine hava ajite eder ve/veya aspire eder. Bu hava emişli üniteler için genellikle 6:1 
ile 10:1 arasındaki genleşmenin optimum olduğu kabul edilir. 
 
İkinci önemli faktör drenaj oranıdır. Bu, genleşmiş köpüğün bir çözeltiye ne kadar hızlı geri 
döndüğünün bir ölçüsüdür. Etkili bir performansın sırrı bu ikisinin dengeside yatmaktadır; 
çünkü, tutuşabilir sıvı üzerinde bir örtü oluşturmak ve oksijen maruziyetini azaltmak için 
genleşmeye ihtiyaç duyulurken, yangın ve çevredeki yapılar üzerinde sürekli bir soğutma etkisi 
sağlayabilmek için ise drenaj yeteneği önemlidir. 
 
Köpük kaliteleri, köpük konsantreleri ile köpük deşarj ünitelerinin test edilip 
sertifikalandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bunun nedeni, büyük test altyapısı ve 
maliyeti gerektireceğinden ve ayrıca farklı ürünler ve üreticiler arasında tutarsızlıklara yol 
açacağından, köpük deşarj ünitelerini 1:1 ölçekte test etmenin gerçekçi olmamasıdır. Bu 
nedenle, bahsi geçen bu iki nitelik, cihazların çalışma aralığı boyunca farklı deşarj ünitelerinden 
köpük elde ederek ölçümlenirler. 
 
Genleşme ve drenaj değerleri tespit edildikten sonra, özel olarak konfigüre edilen bir hortum 
nozulu kullanılarak replike edilir ve ilgili test prosedürlerinde belirtilen standart ölçülerle yangın 
testlerini yürütmek için kullanılır. 
 
Geçmişte AFFF bazlı köpükte flor esaslı yüzey aktif maddeler tarafından sağlanan ek güvenlik 
faktörleri azaldığından, bu köpük niteliklerin SFFF köpüklerde çok daha kritik olduğu 
kanıtlanmıştır.  NFPA Araştırma Vakfı’nın flor içermeyen yangın söndürme köpüklerinin 
etkinliğine ilişkin raporu gibi bağımsız çalışmalar, köpük üreticilerinin SFFF köpüğün 
kullanımında bu iki niteliğin kritik doğasına ilişkin bildirimlerinde ne kadar haklı olduğunu 
ortaya koymuştur. 
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Sentetik Florinsiz Köpük  
 
Florinsiz köpükler yeni olmasa da günümüzde köpük içeren PFAS içermeyen maddelere ve 
geleneksel florinli (AFFF) sistemler ile aynı seviyede performans gösterebilen tamamlayıcı 
sabit köpük sistemi elemanlarına yönelik talep giderek artmaktadır. "Tam uyumlu" terimini 
temkinli kullanmak gerekse de, piyasada AFFF bazlı ürünler için elverişli alternatifler sunacak 
yeni geliştirilmiş ürünler mevcuttur. 
 
Sabit köpük sistemleri gerektiren yeni inşa edilmiş tesislerin yanı sıra şirket iç politikası veya 
yönetmeliği de son kullanıcıların SFFF serisi ürünlere geçmesini ve bu sebeple mevcut 
sistemleri geliştirmelerini gerekli kılabilir. Çoğu durumda bu yalnızca köpük konsantresinin 
değiştirilmesi ile mümkün olmayacaktır. Depolama tanklarının, oranlama ve uygulama 
cihazlarının tamamının yeniden gözden geçirilmesi ve çoğunlukla değiştirilmesi gerekecektir. 
Ayrıca uygulama yoğunlukları, besleme basıncı ve akış hızları gibi tasarım ile ilgili dikkate 
alınacak hususlar söz konusudur. Bu durum ise su beslemesi ve boru çaplarının belirlenmesi 
konularında zincirleme bir etkiye yol açabilir. Eğer artakalan PFAS bazlı konsantreleri 
neredeyse sıfır seviyesine indirmek hedefleniyorsa, su ile derinlemesine temizlik yapılması, 
hatta boru tesisatının tamamen değişmesi gerekebilir. 
 
Uluslararası geçerliliği olan test ve tasarım standartları uyarınca, köpük konsantrelerinin belirli 
bileşenler - belirli tasarım ve kullanım verileri- ile birlikte onaylanması / sertifikalanması 
gerekmektedir. Bütünsel köpük sistemleri konusundaki yaklaşımımız sayesinde FM5130 için 
FM onayı ve ürünlerimizin NFPA11, NFPA409, NFPA30 ve pek çok FM Global kılavuzu ile 
entegre olmasını sağlayan UL162 için UL sertifikası almış bulunmaktayız. Avrupa test standartı 
(EN13565-1) ve tasarım standartı (EN13565-2), neredeyse hiçbir sistem yaklaşımı 
gerektirmediğinden bu konuda yetersiz kalmaktadır. 
 
 
Sprinkler Başlıklarının Deşarj Ünitesi Olarak Kullanımı 
 
Geleneksel bir yangın sprinkleri, aspire edilmemiş bir köpük deşarj ünitesi olarak kabul edilir ve 
tipik olarak hızlı drenaj süreleri ile 4:1'den fazla olmayan düşük bir genleşme oranı sağlar. Bu 
nedenle, özellikle sprinkler ile kullanım için üçüncü bir tarafça geliştirilmiş ve bağımsız olarak 
test edilmiş bir köpük konsantresinin seçilmesi önemlidir. 
 
Sabit sistem ürün testi söz konusu olduğunda, Factory Mutual (FM) ve Underwriters 
Laboratories (UL), en kapsamlı ve zorlu otoriteler olarak kabul edilir. İlgili köpük testi 
standartları, FM 5130 ve UL 162, malzeme testi, yangın performansı testi ve takip eden üretim 
denetimlerini içerir ve bu, Avrupa'nın EN 13565-1'i gibi yaygın olarak başvurulan diğer 
standartlara kıyasla daha yüksek düzeyde tüketici güveni sağlar. 
 
Her iki kuruluş da, geleneksel aspire edilmemiş sprinkler sistemlerinin köpük performansı 
açısından diğer deşarj yöntemlerinden farklı olduğunu ve bu nedenle geleneksel köpük kalitesi 
yaklaşımının uygulanamayacağını kabul etmektedir. Bunun yerine, her bir sprinkler tipi, 
Tablodaki köpük konsantresi onayı gibi değişkenlerle önceden belirlenmiş koşullar altında test 
edilir ve yangın testine air net tasarım ve kullanım parametreleri verir. 
 
 
FM Onay Kılavuzu – Sabit Borulu Söndürme Sistemleri 
 
NFPA 11, NFPA 30 veya FMDS 7-29 gibi tasarım standartları, teste konu olan sprinkler 
tiplerinin yalnızca söz konusu yakıtlar üzerinde test edilip onaylanmış / listelenmiş köpük 
konsantreleri ile birlikte kullanımını gereklidir. Test prosedürleri zorlu ve maliyetli olduğu için 
bu gereksinim seçenekleri sınırlandırıyor olabilir, ancak uygulama bu şekilde yapıldığında 
sistem kanıtlanmış yangın performansı garantisine sahip olmaktadır. 
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Avrupa Standardı ile Farklar 
 
EN 13566-2, sabit yangın söndürme köpük sistemlerinin tasarımı için Avrupa Standardıdır. Bu 
standardın 2009 versiyonu, sadece hidrokarbon riskleri için 1A / B / C ve polar solventler 
içerenler için 1A / B derecesine sahip köpüklerle aspire edilmemiş sprinkler kullanımına izin 
veriyordu. Bu, aspire edilmemiş sprinkler başlığı ile köpük-su söndürme sistemi tasarlamak 
istendiğinde EN 1568 köpük konsantresi standardına göre çok kaba bir tabirle daha kaliteli 
köpük konsantresi kullanılması gerektiği sonucu çıkmaktadır. 
 
Bununla birlikte, EN 1568'e göre test edilen köpükler, genellikle iyi köpük kalitesi veren 
standart bir emişli hortum nozulu ile yangın tavası testlerine dayalı olarak 
sertifikalandırıldığından, bu çıkarımda bazı kusurlar bulunmaktadır. EN 1568’de yer alan test 
prosedürü, sprinkler sistemlerine ait yangın testi gerçeklerinden çok uzaktır, çünkü bu test 
prosedürü tasarım yüksekliklerini, yangının dikey yayılım etkisini ya da köpük rezervi 
tükendikten sonra sistemde yalnızca su deşarj edilebildiği olası bir senaryoda köpük 
konsantresinin nasıl davranacığını dikkate almaz. 
 
Diğer bir önemli unsur, çevredeki alanın aksine yangın tavasına gerçekten çarpan köpük 
miktarıdır. EN 1568 testlerinde, test nozulundan gelen tüm köpük, ateş tavasına boşaltılır. Bu 
nedenle, 1A ürününün aspire edilmemiş bir sprinklerden boşaltıldığında yeterli performans 
gösterebileceği varsayılmamalıdır. 
 
EN 13565-2'nin 2018 revizyonu ise bu durumu daha da kötüleştirdi. Test hortumu nozulunun 
aspire edilmemiş bir sprinklere eşdeğer olduğunu kabul eden 2009 versiyonu, kullanıcıyı en 
azından daha kaliteli köpük konsantrasyonlarına ve yeterli tasarım yoğunluklarına 
yönlendirmiştir. 2018 versiyonu ile birlikte bu gereklilik artık yürürlükten kaldırılmaktadır ve 
kullanıcılardan basitçe "üreticiye danışmaları" istenmektedir. Üreticinin neyi göstermesi veya 
kanıtlaması gerektiğini belirten herhangi bir uyarı veya kılavuz bulunmamaktadır, bu durum 
standardı yoruma ve kötüye kullanıma açık hale getirmektedir. 
 
Bu farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda sprinkler başlıklarının deşarj için kullanılacağı 
bir sistemde test edilmiş bir FM onaylı veya UL listeli köpük konsantresinin kullanımı yangın 
performansı açısından daha güvenilir bir yaklaşımdır. EN 13566-2:2018 kapsamında ortaya 
çıkan serbesti kullanan üreticiler, köpük geriye kalan niteliklerine dair gereksinimleri 
yoksayarak yalnızca köpük sınıfını göz önünde bulundurup aspire edilmemiş sprinkler başlığı 
ile köpük-su söndürme sistemi tasarımını meşrulaştırmaktadırlar. 
 
 
SFFF’de Yeni Gelişmeler 
 
Onaylı / listeli köpük sistemlerine yönelik talebin, üreticilerin pazara sunabileceği çözümlerden 
daha hızlı büyüme gösterdiği bir aşamada olduğumuz kabul edilmelidir. Bu durum, üretici 
tarafında arz veya çaba eksikliğinden değil, florlu köpük sistemlerini florlu olmayanlarla 
değiştirmenin zorlu, zaman alıcı ve pahalı olmasından kaynaklanmaktadır. FM5130 ve UL162 
gereksinimlerini karşılayan uygun kalitedeki köpüklerin piyasaya sürülüşünde hala yeterli ivme 
sağlanmış gözükmemektedir. Bunun sonucu olarak aspire edilmemiş sistemler ile kullanıma 
uygun köpük konsantreleri için seçenekler çok kısıtlı kalmaktadır. Buna karşın hidrokarbon ve 
polar solvent gib tutuşabilen sıvılarda kullanım için FM onayı alan SFFF köpük 
konsantrasyonları piyasada yerini almaya başlamıştır. Üretici tarafında aspire edilmemiş 
sprinkler performansına sıkı bir şekilde odaklanıldığında uzun yıllar süren çalışmaların 
sonuçlarının alınabildiği görülmüştür. Üretim ve lojistik tesisleri gibi spesifik alanlarda 
binlercesinin kolaylıkla kurulumu sağlanabileceği için sprinkler başlığı gibi küçük ve uygun 
maliyetli bir aspire edilmemiş köpük deşarj ünitesinin yüksek performanslı bir köpük 
konsantresi ile çözüm sunabilmesi kullanıcılara önemli bir gelişim sağlamaktadır.  
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Aspire edilmemiş sistemlere alternatif olarak hali hazırda aspirasyonlu sprinkler başlıkları da 
piyasada bulunmaktadır ancak bu ürünler sprinkler başlıkları ile kıyaslandığında yüksek 
maliyetlere yol açmaktadır ve bunların bir kısmı FM ve UL gibi onaylara sahip değildir. Ayrıca 
boyutları görece olarak daha büyük olduğu için geleneksel sprinkler başlıkları ile 
kıyaslandığında kurulum açısından sorunlara sebebiyet verirken sistem malzeme maliyetlerini 
de artırmaktadırlar. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yangın korunum sistemlerinde başat söndürücü su olarak kabul görmektedir. Buna karşın suyun 
söndürücü olarak kullanımının uygun görülmediği ya da performans açısından yetersiz 
bulunduğu durumlarda gazlı söndürme, köpük-su söndürme vb. sistemlerin kullanımı gündeme 
gelmektedir. İklim krizinin derinleşmesi sonucu daha önce çevreye zararları göz ardı edilebilen 
bazı kimyasalların kullanımı regülasyonlarda yapılan güncellemeler neticesinde göz ardı 
edilemez duruma gelebilmektedir. Özellikle tasarımcı ve son kullanıcıların söndürücü olarak su 
harici akışkanları tercih ederken güncel ve potansiyel risklerini öngörmeleri sürdürülebilir bir 
yangın korunumu açısından önem arz etmektedir.  
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ÖZET 
Bu çalışma kapsamında, rüzgar santrallerinde yangın risk etmenleri değerlendirilmiş ve 
önlemler sıralanmıştır. Ayrıca hâlihazırda işletmede olan bir rüzgâr santralinde incelemeler 
gerçekleştirilmiş ve örnek olay olarak ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, Aydın 
bölgesinde bir Rüzgar Enerji Santrali sahasına ziyaret gerçekleştirilmiş ve mevcut durum 
gözlemi yapılarak, sahada türbin bazlı ölçülen 1 senelik rüzgar hızı ve rüzgar yönü verileri 
değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede yangın mevsimindeki (Mayıs-Ekim) ilgili 
parametrelerin pik değerleri analiz edilmiştir. Sonuç olarak, santral genelinde rüzgâr 
türbinleri bazlı yangın risk durumu ve önleyici tedbir önerilerini ortaya koyulmuştur. 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sanayi devriminin yaygın olarak hissedildiği 1900’lü yılların ortalarında Dünya genelinde enerji 
talebinin artması paralelinde fosil yakıt kullanımı da ivmeli olarak artış göstermiştir. Bu durum, 
yıllar geçtikçe olumsuz çevresel etkisi ve çevresel sorunlar olarak yüzünü göstermiştir. 
Günümüzde, Dünyanın geleceği için gerçekleştirilen hemen her bilimsel toplantıda “fosil yakıt” 
kelimesi telaffuz edilmekte ve artık herkes için aşikar bir tanım olarak karşımıza çıkmaktadır. 
“Fosil Yakıt” dendiğinde şüphesiz aklımıza ilk gelen kavramlar hava kirliliği ve iklim 
değişikliği olmaktadır. Dünya genelinde fosil yakıt rezervlerinin azalmakta olması ve 
önlenemeyerek artan enerji ihtiyacı, geleneksel enerji üretim yöntemlerine alternatif olabilecek 
kaynak arayışlarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını giderek hızlandırmıştır 
[1,3].  
 
Rüzgar, güneş, biyokütle en yaygın kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları olarak sayılabilir. 
Bilindiği üzere yenilenebilir enerji kaynakları, enerji üretimleri sırasında sera gazı salmazlar. 
Buna ek olarak, Dünya var oldukça devam edecek bir kaynak potansiyeline sahiptirler. 
Günümüz koşulları, artan enerji fiyatları ve gelişen teknolojiler göz önüne alındığında, ilk 
yatırım maliyetlerini geri ödeme süreleri de oldukça kısalmıştır. Bu durum da, yenilenebilir 
enerji kullanımını cazip kılan bir diğer nokta olarak göze çarpmaktadır. Dünyada en yaygın 
kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjisi, bölgesel istihdamı 
tetiklemek açısından da önemli rol oynamaktadır. 
 
2020 yılındaki pandemi dönemiyle başlayan ve günümüzde etkisini tüm Dünya ve özellikle 
Avrupa üzerinde gösteren enerji açığı konusu halen çözüme ulaşmamış ve ciddi sıkıntılara gebe 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerji arzındaki bu açık, ülkelerin enerji alanında dışa 
bağımlılığını azaltmaya ve arz güvenliğini oluşturmaya itmektedir. Bu kapsamda, özellikle 
Avrupa ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması adına 
yatırımlar yapmakta ve yatırım yapan kullanıcıları da desteklemektedir [2].  
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Rüzgar, çok eski zamanlardan beri aktif olarak kullanılan bir enerji kaynağıdır. Çok eski 
çağlarda ulaşımda yelkenli gemilerin hareket ettirilmesi,  tane öğütme ve su pompalama 
amacıyla rüzgar enerjisinden etkin bir şekilde faydalanmışlardır. İnsanlar 20. yüzyılın 
başlarında, ilk rüzgar türbinleri kurulmaya başlanmış ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi 
üretimi başlamıştır. 
 
Rüzgar türbini teknolojilerinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu, türbin teknolojileri gün 
geçtikçe ilerlemekte ve tek ünitede 10-15MW gücünde rüzgar türbinleri üretimi 
yapılabilmektedir.  
 
Dünya genelinde 2021 yılı sonu itibariyle yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi 
üretimindeki payı, %28,3 mertebelerine ulaşmıştır. Rüzgar ve güneş ise toplamda %10 
seviyesine ulaşmıştır (Şekil 1) [2]. 
 

 
Şekil 1. 2011 ve 2021 Yılı Sonu İtibariyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretimindeki Payı 
 
 
2021 yılı sonu itibariyle global rüzgar kurulu gücü, 2020 yılına oranla %13,5 artış göstermiş ve 
845 GW değerine ulaşmıştır (Şekil 2) [2]. 
 
 

 
Şekil 2. 2021 Yılı Sonu İtibariyle Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücünün Kümülatif Gelişimi 
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Ülkeler bazlı tabloya bakılacak olursa, karşımıza Şekil 3’teki durum çıkmaktadır [2].  

 
Şekil 3. 2021 Yılı Sonu İtibariyle Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücünün Ülkeler Bazındaki 

Görünümü 
 
 
 
Grafikten de anlaşılacağı üzere, Çin 346,7 GW kümülatif kurulu güçle ilk sırada yer almakta ve 
sırasıyla ABD, Almanya ve Hindistan kurulu güç olarak Çin’in arkasından gelmektedir [2, 3]. 
Yenilenebilir enerji kaynak potansiyeli açısından oldukça zengin olan Türkiye,  kurulu güç 
olarak da yükseliştedir. Yapılan çalışmalar sonrası, ülkemizde 101,5 GW civarında rüzgar gücü 
potansiyeli olduğu ortaya koyulmuştur. Türkiye’de1998 yılında başlayan rüzgar enerjisi 
kurulumları, her yıl ivmeli olarak artarak 2022 yılı itibariyle 11,10 GW seviyesine ulaşmıştır. 
Bu değer, 101,5 GW olan Türkiye toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık % 10’unu 
oluşturmaktadır. Yıllar bazında Türkiye rüzgar kurulu gücündeki değişim Şekil 4’te 
gösterilmiştir [4].  
 
 

 
Şekil 4. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücünün Yıllar Bazında Gelişimi 

 
 
Bilindiği üzere coğrafik ve meteorolojik özellikleri itibariyle İzmir, rüzgar enerjisinden elektrik 
üretimi konusunda avantajlı ve öncü konumdadır. Türkiye İşletmede Olan RES’lerin Bölgelere 
Göre Dağılımı Şekil 5’te verilmiştir. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi, Türkiey rüzgar kurulu 
gücünün %33,49’u Ege Bölgesinde ve bunun da %50’si İzmir’de kuruludur. İzmir’de işletmede 
olan kurulu rüzgar gücü yaklaşık 17,24 GW olup, bu kurulu güç yılda 35 milyon kWh elektrik 
enerjisi üretimi anlamına gelmektedir [4]. 
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Şekil 5. Türkiye İşletmede Olan RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı 

 
 

2. RÜZGAR ENERJISINDEN ELEKTRIK ÜRETIMI 
 
Çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından kullanılan rüzgar gücü, ancak 20. yüzyılın 
başında elektrik üretimi için kullanılmaya başlanmıştır.  
 
Bütün enerji kaynakalrında olduğu gibi, rüzgarın oluşumu da güneşin bir sonucudur. Bilindiği 
üzere güneş, yeryüzündeki noktaları farklı derecelerde ısıtır. Bu derece farkları, yeryüzündeki 
noktalar arasında ısıl potansiyel fark oluşturur ve bu da hava akımı oluşmasına sebebiyet verir. 
Bi bu hava hareketini rüzgâr olarak adlandırırız.  
 
Rüzgar, kütlesi ve hızı olan bir madde olarak düşünülebilir. Rüzgar hızını V, hareket eden 
cismin kütlesini de m ile ifade edecek olursak, rüzgardaki kinetik enerjiyi denklem (1) ile 
açıklamak mümkündür [5]; 
 

2..
2
1 VmE =       (N.m)                                                               (1) 

 
Şekil 6’da bir rüzgar türbininin süpürme alanını görebiliriz.  
 

 
 

Şekil 6. Rüzgâr türbinine doğru hareket eden hava alanı ve türbinin süpürdüğü alan 
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Kinetik enerji denkleminde havanın kütlesi m, hızı V ve kanatların süpürme alanı A yerine 
koyulursa; rüzgardan elde edilen güç denklem (2) ile ifade edilir [6,7]. 

 

𝑃𝑃 =
1
2

 𝜌𝜌 𝐴𝐴 𝑉𝑉3                                          (2) 
 

Denklem 2’den de anlaşıldığı üzere rüzgârdan elde edilen gücü etkileyen en önemli değişken 
rüzgar hızıdır. Bir rüzgar türbininden elde edilecek güç, havanın yoğunluğu, kanat uzunluğu ve 
en önemlisi rüzgâr hızının kübüyle doğru orantılıdır.  
 
 
 
 
3. RÜZGAR TÜRBİNİ YANGINLARINDA TEHLİKELER VE RİSK FAKTÖRLERİ 
 
Geleneksel yangın söndürme yöntemlerini kullanarak bir rüzgar türbini yangınını söndürmek 
neredeyse imkansızdır. Türbinlerin yüksekliği, yangın esnasında hala dönmekte olan türbin 
kanadının alevi arttırma potansiyeli ve birçok rüzgar çiftliğinin merkezi yerleşim birimlerine 
olan uzaklığı,    bölgedeki yerel itfaiye birimlerinin yangına acil müdahalesini zorlaştırır. Ayrıca, 
rüzgar türbini içindeki ve ham maddelerindeki yanıcı unsurlar de önemli yangın risk 
faktörlerindendir. Türbin kanatlarını oluşturan kompozit malzemeler, generatör içinde tutulan 
makine yağı ve türbin içindeki alev alma potansiyeli yüksek yanıcı sıvılar da yangın riski 
oluşturan başlıca malzemelerdir. Bu yağ ve sıvılar; şanzıman, türbin yönü değiştirme 
mekanizması, hidrolik sistem, kanat mekanizması, yağ pompaları, mekanik fren ve 
transformatörde kullanılır. Böyle bir ortamda, yangının başlaması için gereken tek şey ufak bir 
ateşleme kaynağıdır. Bu da yangın riskini gözler önüne sermektedir. 
 
Farklı sahalar, boyutlar ve operasyon türleri nedeniyle rüzgar türbinlerinde oluşabilecek yangın 
risk  faktörleri de farklılık gösterir. Prensip olarak, karadaki ve deniz üstündeki rüzgar 
türbinlerinin güç, rotor yüksekliği ve kanat uzunlukları farklılık gösterdiği için farklı sistemler 
olarak ele alınması gerekir. Ayrıca, senaryolar insanlı ve insansız operasyonlar olmak üzere iki 
türlü dikkate alınmalıdır. 
 
Rüzgar çiftlikleri genellikle gürültü ve gölgeleme etkisi nedeniyle yerleşim yerlerinden uzağa 
kurulur. Deniz üstü çiftlikleri de çoğunlukla plaj ve nakliye yollarından uzak noktalarda 
konumlandırılır. Dolayısıyla rüzgar türbini çalışması sırasında olası bir yangın durumu, insanlar 
için yüksek risk teşkil etmez. 
 
Bir rüzgar türbininde nasel ve kanatlar yanıyorsa, yanan ve muhtemelen zararlı döküntüler 
rüzgar tarafından sürüklenebilir. Kara tipi rüzgar türbinlerinde, eğer ki rüzgar türbini çevresinde 
kuru otlar ya da ağaçlık alan var ise, özellikle sıcak mevsimlerde bu maddelerin tutuşma riski   
olduğu için türbinde olası bir yangın riski kaçınılmazdır. Benzer şekilde deniz üstü rüzgar 
türbinlerinde meydana gelebilecek olası bir yangında, nasel ve kanatlar yanıyorsa, yanan ve 
döküntüler rüzgar tarafından sürüklenebilir ve denizin kirlenmesine yol açabilir [8]. 
 
Bilindiği üzere rüzgar türbinleri genellikle yüksek yapılardır. Türbinin önemli bir parçası olan ve 
yangın tehlikesi bulunan nasel, normal olarak boru şeklindeki bir çelik veya beton kuleye 
dayanır. Bu durum da kule, nasel üzerinde baca etkisi yaratabilir. Yapıların yüksekliği 
nedeniyle zemine dayalı yangın söndürme işlemi mümkün değildir. Bu nedenle zemine dayalı 
bir önlem almak yerine, yangından korunma üzerine önlemler alınması kesinlikle daha doğru 
ve gereklidir [9]. 
 
Günümüzde rüzgar türbinlerinin yaklaşık olarak %97’si kara üstünde konumlandırılmıştır. 
Bilindiği üzere rüzgar çiftlikleri uzaktan denetim ile izlenmektedir ve çoğu zaman insan 
müdahalesi olmadan çalışırlar. İnsan faktörü sadece; montaj, devreye alma ve bakım-onarım 
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sırasındaki operasyonlarda ortaya çıkar. İnsanlı operasyonlarda, yüksekten kurtarma senaryosu 
her zaman göz önünde bulundurulmalı ve olası bir ihtiyaç anında mutlaka garanti edilmelidir. 
Türbin içinde bunu sağlayacak ortam  hazır olmalı ve uygun kaçış yolları tanımlanmalıdır. 
Generatör bölmesinden aşağı iple inmek mümkündür, ancak bu işlem için zamana ihtiyaç 
duyulduğu göz ardı edilmemelidir. Türbin normal koşullar altında değilse; örn. arıza 
durumunda veya elektrik sisteminin montajı ve devreye alınması sırasında, yangın riski 
yüksektir. 
 
İnsanlı operasyonlarda, personel için temel gereksinimler aşağıdaki şekilde listelenebilir [9]. 
 

• Yeterli kişisel koruyucu donanım (KKD) 
• Motor kaportasında, göbekte, rotor ve kanadında sınırlı sayıda kişi 
• Türbin içinde ve sahada yeterli kaçış yolu 
• Güvenlik ekipmanları 
• Personel arası acil durum ve iletişim sistemleri 
• Ana dili dışında en az bir yabancı dil 
• Genel saha eğitimi 
• Tekrarlanan yangın güvenlik talimatı ve eğitimleri 

 
Yangını başlatabilecek olası riskli ateşleme kaynakları genelde türbinin motor bölümünde yer alır. 
Bunlar,,  elektrik arızası, yüzey ısınması ya da yıldırım çarpmaları sebebiyle aktive olabilir. 
Yıldırımdan korunma sistemleri kurulmadığında veya düzenli bakımı yapılmadığında, rüzgar 
türbinini her geçen zaman diliminde daha yüksek bir yangın riskine sokar. Şanzıman, jeneratör, 
fren sistemi, pompalar ve trafodaki sıcak yüzeyler yangını ateşleyebilecek faktörler iken, motor 
bölmesi içinde bulunan bileşenlerde elektrik arızaları ve arklar meydana gelebilir. Rüzgar 
türbinlerinde çok sayıda yangın vakasının yıldırım çarpması sonucu gerçekleştiği literatürde 
olan bir bilgidir. Türbinlerin yüksek yapılar olması ve genellikle yerleşim yerlerinden oldukça 
yüksek alanlara kurulması, rüzgar türbini yangınlarında yıldırım çarpması durumunu özel bir risk 
sınıfı olarak tanımlamaktadır. Özellikle yıldırımdan korunma sisteminin uygun şekilde 
uygulanmadığı ve bakımının yapılmadığı durumlarda yangın riski oldukça artar. Yıldırım 
düşmesi durumunda türbinde termal yangın hasarı neredeyse kaçınılmazdır [10]. 
 
Yıldırım çarpmalarının yanı sıra, rüzgar türbinlerinin elektrik tesisatlarındaki arızalar da en sık 
görülen yangın nedenleri arasındadır. Elektrik tesisatındaki arızaların sebebiyet verdiği 
yangınlar  genellikle aşırı elektriksel yüklenmeyi takiben olağan dışı ısınma, toprak arızası, kısa 
devre ve arklardan kaynaklanabilir. 
 
Elektrik tesisatı kaynaklı yangınlara sebebiyet veren bazı durumlar aşağıdaki şekilde 
listelenebilir. 
 

• Güç elektroniğindeki (örn. şalt panosu, inverter, transformatör) yanlış 
boyutlandırmadan kaynaklı teknik kusurlar 

• Anahtarlama arızası 
• Kontrol elektroniği arızası 
• Yetersiz elektriksel koruma 

 
Bununla birlikte ısınan yüzeyler de yangın riski oluşturan durumlar arasındadır. Örneğin, tüm 
aerodinamik frenler arızalanırsa, rotoru yavaşlatan mekanik frenler yanıcı malzemenin 
tutuşmasına neden olan sıcaklıklara ulaşabilir. Böyle bir acil frenleme durumunda, uçuşan 
kıvılcımlar yüksek risk oluşturur, çünkü uçuşan kıvılcımlar uzaktaki yanıcı maddeleri de 
tutuşturabilir [10]. Türbinlerdeki veya parçalarındaki kusurlar, örneğin yağ sistemlerindeki 
sızıntılar ve kirler de yangın riskini artırır. Jeneratör ve dişli kutusu bağlantılarının aşırı 
yüklenmesi ve yetersiz yağlanması durumunda başka riskler de oluşabilir. Yanıcı maddeler ve 
yağlı yüzeyler, sıcak yüzeylerle temas ettiğinde tutuşabilir. 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 48 

Ayrıca türbinin rutin çalışması dışında, kaynak, taşlama, kesme, lehimleme ve alevle kesme 
gibi onarım, montaj ve sökme işleri ile ilgili yangın tehlikeleri içeren işler de sık görülen 
yangın nedenlerindendir. Bu faaliyetler sırasında meydana gelen yüksek sıcaklıklar nedeniyle, 
çalışma sahasının yakın veya uzağında bulunan yanıcı maddeler tutuşabilir. Kaynak, kesme ve 
taşlama kıvılcımları, çalışma sahasından 10m ve daha fazla mesafedeki yanıcı malzemeleri 
tutuşturabileceğinden oldukça tehlikelidir ve özel risk taşır. Bu tür durumlar, çalışma sırasında 
saha çalışanları tarafından ilk anda fark edilmez ve bu tarz durumlardan kaynaklı yangınlar 
genellikle yangın tehlikesi içeren işlerin tamamlanmasından birkaç saat sonra çıkar. 
 
Bir yangının çıkmasına ve yangının hızla yayılmasına neden olabilecek birçok yanıcı malzeme, 
rüzgar türbinlerinin motor bölümünde mevcuttur. Bu malzemelere bazı örnekler aşağıda 
sıralanmıştır.  
 

• Nasel içindeki dahili köpük ses yalıtımı malzemesi 
• Naselin plastik muhafazası 
• Hidrolik sistemlerdeki yağ, 
• Şanzıman yağı, 
• Trafo yağı, 
• Elektrik tesisatları, kablolar vb. 

 
 
 
 
4. RÜZGAR TÜRBİNİ YANGINLARINA MÜDAHALE 
 
Rüzgar türbini generatörü ya da rotorunda meydana gelebilecek olası bir yangına, halihazırda 
mevcut olan araçlarla itfaiye ekiplerinin müdahale etme şansı yoktur. Günümüzde kullanılan 
itfaiye araçlarının merdivenleri, türbine müdahale edebilecek gerekli yüksekliğe 
ulaşamamaktadır. Bu nedenle, yanan bir türbinin nasel bölümüne dışarıdan ulaşılamaz. Yanan bir 
türbinin merdiveni veya asansörü ile motor bölmesine giden yol da itfaiyeciler için tehlikelidir 
ve bu nedenle bu da bir seçenek değildir [11].  
 
İtfaiyeciler, yangın esnasında türbin çevresinde yere düşen yanan parçalar nedeniyle yaralanma 
riskine maruz kalabilmektedir. Günümüzde rüzgar türbini transformatörlerini nasele entegre  
etme eğiliminin artması nedeniyle, itfaiyeciler de yüksek voltajlı elektrik hatlarına dikkat etmek 
zorundadır. Şimdiye kadar meydana gelen yangınlarla ilgili olarak, itfaiyecilerin işi, yangının 
mahallinin korunması ve yerde veya bitişik tesislerde ikincil yangınların önlenmesi ile 
sınırlandırılmıştır. 
 
Bugün itibariyle, rüzgar türbinleri için yangından korunma konusunda zorunlu bir uluslararası 
standart yoktur. En yaygın olarak kabul edilen öneri, elektrik üretim tesisleri ve yüksek voltajlı 
doğru akım dönüştürücü istasyonları için yangından korunma uygulamasını tavsiye eden NFPA 
850 “Elektrik Üretim Tesisleri ve Yüksek Gerilim Doğru Akım Dönüştürücü İstasyonları için 
Yangından Korunma için Önerilen Uygulama”'dir. Bu dokumanın 10. Bölümü, rüzgar enerjisi 
tesisleri için tehlikeleri ve korumaları tanımlar.  
 
Avrupa Yangından Korunma Dernekleri Konfederasyonu (CFPA Europe) tarafından 
yayınlanan, “Rüzgar Türbinleri Yangından Korunma Kılavuzu” rüzgar türbinlerinin 
planlanması ve işletilmesi ile ilgilidir. Kılavuz, rüzgar türbinlerindeki yangından korunma için 
gereklilikleri, tüm sisteme atıfta bulunarak dikkate alır. Riskin türüne bağlı olarak, farklı 
yangından korunma önlemleriyle ilgili önerilerde bulunur. Dokuman, temel olarak yeni inşa 
edilecek türbinler için geçerlidir. Mevcut işletme halindeki türbinler ise mümkün olduğu kadar, 
bu kılavuzda belirtilen yangından korunma önlemlerine göre modifiye edilmelidir [11]. 
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5. YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ ÇEŞİTLERİ 
 
Bir rüzgar türbinine, yangın söndürme sistemi eklemek yangından korunmak için kesinlikle 
ekstra bir katmanı sağlayacaktır. Rüzgar türbinlerine eklenebilecek yangın söndürme sistemleri 
için farklı düzeylerde başarı sağlamış çeşitli seçenekler mevcuttur. 
 
Su bazlı 
 
Su bazlı yangın söndürme sistemleri, sprinkler, su sisi ve köpük suyu içerir. Bu tür sistemler 
belirli uygulamalar için ideal olsa da rüzgar türbinleri bunlardan biri değildir. İlk zorluk, bir su 
kaynağına duyulan ihtiyaçtır. Uzak konumlar nedeniyle, sahada su yaygın olarak mevcut 
değildir ve türbinlerin yüksekliğine pompalanması zordur. Su sisi sistemi ve köpük su 
sistemleri kullanılıyorsa, naselde su depolamak mümkündür, ancak alan gereksinimi hala bir 
handikaptır ve sistemler daha yoğun bakım gerektirir. Son olarak, tüm su bazlı sistemler, 
özellikle yanlış bir deşarj meydana gelirse, nasel içindeki kritik bileşenlerde bir miktar hasara 
sahip olacaktır. 
 
Karbon Dioksit (CO2) 
 
CO2 sistemlerinin kullanılmasındaki zorluk, karadaki rüzgar türbinleri için mümkün olmayan 
hava geçirmez bir nasel ihtiyacıdır. Hava geçirmez bir ortamda CO2 içerikli yangın söndürme 
sistemi etkinleştirildiğinde, saniyeler içinde yangını bastırır ancak kapalı ortam gerektirdiği 
için, kara tipi türbinlerin naseli içinde kullanılması pek mümkün olamamaktadır. Gaz bazlı 
sistemlerin bakımı oldukça düşüktür ve sızıntı olmadığından emin olmak için CO2 seviyesi 
kontrol edilmeli veya izlenmelidir. CO2 boşaldığında kalıntı bırakmaz ve elektrikli bileşenleri 
olumsuz etkilemez; bununla birlikte, CO2 deşarjı sırasında ortamda bulunan insanlar için 
önemli riskler oluşturur ve alana erişim sırasında insanların güvenliğini sağlamak için kapsamlı 
kilitleme etiketleme önlemleri gerektirir. 
 
Aerosol bazlı 
 
Aerosol bazlı yangın söndürme, çok ince katı parçacıklardan ve gaz halindeki maddeden oluşur 
ve tam bir su baskını koruması sağlar. Sistemler nispeten küçük olsa da motor bölmesi içindeki 
bileşenlere yakınlık açısından tasarım sırasında özel bir değerlendirme yapılması gerekir. 
Aerosol bazlı sistemler çevre açısından güvenli kabul edilir; ancak, kritik bileşenlere zarar veren 
bir kalıntı bırakabilirler ve CO2 gibi, kullanılan alanlarda güvenli değildirler. Bu sistemlerin 
bakımı kolaydır çünkü minimum bakım gerektirir. 
 
Temiz Ajan 
 
Chemours FM-200 ve 3M Novec 1230 gibi temiz maddeler kullanan otomatik yangın 
söndürme sistemleri, rüzgar türbinlerini korumak için ideal bir seçenektir. Temiz madde içeren 
ve silindirik yapıdaki bu tür yangın tüpleri için çok az alan gereklidir. Sistemdeki algılama 
boruları, korumaya  çalıştığınız rüzgar türbini içindeki belirli alanların etrafına kolayca 
yönlendirilir ve sistemlerin çalışması için elektrik gerekmez. Sistemler yanlış aktivasyona 
daha az eğilimlidir ve temiz  maddeler, insanların etrafındaki dolu/kapalı alanlarda güvenlidir 
ve ekipmana zarar vermez. Temiz maddelerin deşarjından sonra hiçbir kalıntı kalmaz; bu 
nedenle, temizlik gerekli değildir. Yıllık rutin denetimlerin tamamlanması, bu tür sistemlerin 
düzgün çalışır durumda olmasını sağlayacaktır. 
 
Uluslararası Yangın Güvenliği Bilimi Derneği, 2014 yılında, rüzgâr türbini 
yangınlarının %90'ından fazlasının türbinin tamamen kaybıyla sonuçlandığını veya türbinin ana 
bileşenlerinde ciddi yapısal arızalar olduğunu açıklamıştır. Yangınlar nedeniyle rüzgar türbini 
değiştirme maliyetlerinin artmasıyla, türbinleri yangın risklerine karşı korumak her zamankinden 
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daha önemli bir hal almıştır. Türbinlerin korunması, yangını başlar başlamaz algılamak ve daha 
sonra yangının yayılmasını önlemek için bastırmak için yangın söndürme sistemleri kurularak 
yapılabilir.  
 
Rüzgâr enerjisi sektörü nispeten genç ama hızlı büyüyen bir alandır. Standartların geliştirilmesi, 
rüzgâr türbini teknolojilerindeki gelişiminin çok gerisindedir. Günümüzde rüzgâr türbini 
kullanımı çok hızlı bir şekilde artmıştır. 
 
Sigortacıların deneyimine göre, rüzgâr türbinlerindeki yangınlar, diğer yangınlardan farklı 
olarak rüzgâr türbininin arıza süresi ve sorumluluk gerekleri vb. nedeniyle, maddi hasara ve çok 
yüksek takip maliyetlerine neden olabilir. 
 

• Rüzgâr türbinlerinde yangın nedeniyle; motor bölmesinde, kulede, rüzgâr türbininin 
veya rüzgâr çiftliğinin elektrik santralinde ciddi kayıplar meydana gelebilir. 

• Bugün, çoğu yeni rüzgâr türbininde, şalt, invertör, kontrol kabinleri ve transformatör 
nasel içine yerleştirilir. Böylece, yangın riski naselde önemli ölçüde artar. Motor 
bölmesindeki yüksek teknik  ekipman ve yanıcı malzeme yoğunluğu nedeniyle yangın 
hızla yayılabilir. Ayrıca, ek olarak üst kule segmentinin de hasar görme tehlikesi vardır. 
Motor bölmesinin tamamen yanması durumunda, restorasyon maliyetleri rüzgâr 
türbininin orijinal değerine bile ulaşabilir. Açık deniz rüzgâr türbinlerine yangın 
müdahalesi ya da yangın sonrası hasarların giderilmesi için gerekli maliyetler, kara tipi 
rüzgâr türbinlerine oranla önemli ölçüde daha yüksek olacaktır. 

• Deneyimler, rüzgâr türbinlerinin hasar gördüğü yerlerde hizmet kesintilerinin genellikle 
biraz zaman aldığını göstermiştir. Birkaç aylık kesintiler olağandışı değildir. Motor 
bölmesinin tamamen hasar görmesi durumunda, hizmet kesintisi 9 ila 12 ay sürebilir. 
En uzun teslimat süresine sahip bileşenler, dişli kutusu, jeneratörler ve transformatörler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Açık deniz rüzgâr türbinlerinin zarar görmesi 
durumunda, türbinlere ulaşmaya çalışırken hava şartlarına ve vincin/servis gemisinin 
mevcudiyetine bağımlılık ek zorluklara neden olacaktır. 

• Bir rüzgâr çiftliğinin trafo merkezi yangın nedeniyle hasar görürse, bağlı tüm türbinlerin 
aynı anda şehir şebeke sisteminden bağlantısı kesilir. Kar kaybı, bağlantısı kesilen rüzgâr 
türbinlerinin sayısı ile orantılı olarak artacaktır. Açık deniz rüzgâr çiftliklerinin trafo 
merkezleri, özellikle yüksek hizmet kesintisi riski teşkil eder, çünkü 

• Çok sayıda ayrı türbin içerir, 
• Değiştirme gerektiğinde genellikle daha uzun teslimat süreleri ile karşı karşıya kalınır 
• Bazı zamanlarda ulaşılması zor veya imkansız olabilir 
• Müdahale vinç/servis gemilerinin mevcudiyetine bağlıdır. 

 
Bir rüzgar türbininde meydana gelen yangın, yere düşen yanan bileşenlerin yerde ikincil bir 
yangına sebebiyet vermesine neden olabilir. Bu koşullar, bazı durumlarda söndürülmesi zor 
olan bir orman yangınına neden olabilir. Rüzgar enerjisi santrali ile itfaiye istasyonu arasındaki 
çok sık uzun mesafeler ve bu yerlerde hakim olan kuvvetli rüzgar, orman yangınlarının hızla 
yayılmasına zemin hazırlayabilecek faktörlerdir. Bu durumlarda kayıplar sadece yanmış 
ormanın doğrudan maliyetini değil, çevreye verilen geri dönüşü olmayan zararı da 
ilgilendirmektedir. 
 
 
 
6. HASAR ÖRNEKLERİ 
 
Yıldırım Çarpmasının Neden Olduğu Yangın Hasarı 
 
Yoğun bir yaz fırtınası sırasında, 2 MW'lık bir rüzgar türbininin kanadına yıldırım çarpması 
sonucu, türbin otomatik olarak kendini kapatmış ve kanatlar yangın ve rüzgarın şiddetinden 
bağlantı noktalarından koparak aşağı doğru düşmüştür. 
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Şekil 7. 2004 yılında 2 MW'lık bir rüzgar türbinine yıldırım düşmesi sonrası çıkan yangın  
(Resim kaynağı: HDI/Gerling) 

 
 
Yanan kanat dik konumda durdurulmuş ve yavaş yavaş tamamen yanmıştır. Düşen kanatların 
yanan kısımları, motor bölümünde ikincil bir yangına neden olmuştur. 
 
Kaybın nedeninin araştırılması, kanattaki yangının, yıldırımdan korunma sisteminin doğru 
şekilde sabitlenmemiş cıvatalı bir bağlantısından kaynaklandığını göstermiştir. Parafudr kablosu 
ile bağlantı noktası arasındaki elektrik arkı, kablo pabucunda füzyona ve rotor kanatlarındaki 
hidrolik yağ kalıntılarının tutuşmasına neden olmuş, kanatları da dahil olmak üzere nasel, toplam 
kayıp olarak kayıtlara geçmiştir. Kulenin üst kısmı da yüksek sıcaklıktan dolayı hasar görülmüş 
ve kule yıkılmıştır. Operasyonlara yaklaşık 150 gün ara verilmiş ve toplam kayıp yaklaşık 
2.000.000.-€'ya ulaşmıştır. 
 
Makine Arızasından Kaynaklanan Yangın Hasarı 
 
1,5 MW'lık bir rüzgar türbininin motoru, jeneratörün kayma halkası fanı kırıldıktan sonra 
tamamen yanmıştır. Dönen fan çarkından çıkan kıvılcımlar, önce filtre kabininin filtre pedini, 
ardından davlumbaz izolasyonunu ateşe vermiş ve türbine verilen zarar yaklaşık 800.000.-€ 
olarak kayıtlara geçmiştir. 
 

 
Şekil 8. 1,5 MW'lık bir rüzgar türbininin yanmış motor bölümü (Resim kaynağı: Allianz) 
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Elektrik Tesisatlarındaki Arızalardan Kaynaklanan Yangın Hasarları 
 
1 MW'lık bir rüzgar türbininin naselinde alçak gerilim şalt sistemi tesis edilmiş ve alçak gerilim 
güç anahtarının giriş kontaklarından birindeki cıvatalı bağlantının yeterince sıkılmamış 
olmasından kaynaklı yüksek temas direnci, bağlantıda önemli bir sıcaklık artışına ve şalt 
panosuna bitişik yanıcı malzemenin tutuşmasına neden olmuştur. Önde bulunan sigortalar, 
yangının termal hasarı çok şiddetli olana kadar tepki vermemiş ve bunun sonucunda yan yana 
dizilen kontrol, inverter ve şalt dolapları tamamen zarar görmüştür. Motor bölmesinin içi is ve 
kurumla dolu halde bulunmuştur. Yangın mahallindeki muazzam ısıya rağmen yangın, metal 
nasel muhafazasına sıçramamış. Bu durumda bile türbine verilen hasar yaklaşık 500.000.-€ 
olarak kayıtlara geçmiştir. 
 

 
Şekil 9. 1 MW'lık bir rüzgar türbininin güç anahtarı (yangın sonunda kullanılmaz hale gelmiştir) 
 
 
 
 

7. ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 
 
Aydın bölgesinde bulunan RES sahası, 04.09.2021 tarihinde keşif ve inceleme amaçlı ziyaret 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan keşif ve incelemede; sahada 20 adet Rüzgar Türbini ve Kumanda 
Merkezi yangın riski açısından tek tek inceleme yapılmış ve her bir rüzgar türbini için bir 
senelik rüzgar hızı ve yön verileri analiz edilmiş, yangın mevsimindeki maksimum rüzgar hızı 
ve hakim rüzgar yönleri belirlenmiş ve  elde edilen sonuçlarla yangın riski tespiti yapılmıştır. 
 
Yangın mevsimi, literatürde 01 Mayıs ile 30 Ekim tarihlerini kapsayan dönemi ifade 
etmektedir. Orman yangınlarına karşı en hassas mevsimsel dönem olan bu zaman dilimi için her 
bir türbin konumu için yapılan analiz neticesinde ortaya çıkan sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Her bir rüzgar türbini için Yıllık ve Yangın mevsimi dönemlerinde maksimum rüzgar hızı ve 
hakim rüzgar yönü değerleri 
 

 

Yıllık 
Vmax 

Gerçekleştiği Tarih Yangın 
Mevsimi 

Vmax 

Gerçekleştiği Tarih Yıllık Hakim 
Rüzgar Yönü 

Yangın Mevsimi 
Hakim Rüzgar 

Yönü 

Vmax 
Rüzgar Yönü 

T1 26,50 18.04.2021 05:10 19,88 26.09.2020 16:00 KKB KKB GB 

T2 22,02 18.04.2021 05:30 18,68 9.08.2020 19:10 K KKB KKB 

T3 26,73 18.04.2021 05:10 19,08 8.10.2020 08:50 KKB KKB GB 

T4 26,18 18.04.2021 05:30 18,60 8.10.2020 08:50 KDD KB GB 

T5 25,57 8.02.2021 14:30 18,74 26.09.2020 16:10 KDD KKB KDD 

T6 24,37 18.04.2021 05:30 17,47 26.09.2020 16:00 KDD GB GB 

T7 26,11 18.04.2021 05:30 17,85 26.09.2020 16:00 D KB D 

T8 24,65 18.04.2021 05:10 16,72 26.09.2020 16:00 D BKB BKB 

T9 25,98 18.04.2021 05:00 18,23 8.10.2020 08:50 D D GB 

T10 22,36 18.04.2021 05:30 17,62 26.09.2020 15:50 KDD KDD KDD 

T11 24,54 18.04.2021 05:00 18,05 8.10.2020 08:50 D B GB 

T12 25,77 18.04.2021 05:00 18,13 26.09.2020 16:00 KDD KDD KDD 

T13 21,52 18.04.2021 05:10 18,21 26.09.2020 16:00 KDD KDD KDD 

T14 20,28 18.04.2021 05:20 17,37 8.10.2020 08:40 KD KD GB 

T15 21,41 18.04.2021 05:40 18,05 8.10.2020 08:50 KKD KKD GGB 

T16 23,76 18.04.2021 05:00 18,96 8.10.2020 08:30 KDD KDD GB 

T17 24,12 18.04.2021 05:00 17,69 8.10.2020 08:50 D D BGB 

T18 24,10 18.04.2021 05:00 18,15 26.09.2020 15:50 KDD KB KDD 

T19 22,58 18.04.2021 05:30 17,51 26.09.2020 16:00 KB KB KB 

T20 20,34 18.04.2021 02:40 16,86 8.10.2020 08:30 KDD KB KB 
 
 
 
SONUÇ 
 
İncelenen santralde bulunan 20 adet Rüzgar Türbini ve Kumanda Merkezi yangın riski 
açısından tek tek inceleme yapılmış ve her bir rüzgar türbini ve kumanda merkezi için yangın 
riski tespiti yapılmıştır. 
 
Rüzgar türbinleri yangın mevsimi rüzgar hızlarının maksimuma ulaştığı aylar incelendiğinde 
Ekim ve Eylül ayları olduğu bu durumun olası gerçekleşecek bir yangında hava sıcaklığının yaz 
aylarına göre daha düşük olduğu olası bir yangın durumunda hava sıcaklık etkisinin daha az 
olacağı yapılan veri analizi sonrası belirlenmiştir. 
 
Her bir rüzgar türbin sahası ve kumanda merkezi için düzenlenen Yangın Riski Gözlemi 
Aksiyonlarının ivedilikle yapılması olası bir yangın çıkmasını en aza indirecek önlemlerin 
başında gelmektedir. 
 
Rüzgar türbin sahasında meydana gelebilecek bir yangında, hızlı müdahale etmek için bir adet 
itfaiye arazözü bulundurulması ve arazözü kullanacak personele kullanım ve yangın 
eğitimlerinin aldırılması ve yıllık tatbikatların yapılması gerekmektedir. 
 
Her bir rüzgar türbini için acil durum planları oluşturulmalı ve tüm personel ile bu planlar 
paylaşılmalıdır. Olası bir yangın durumunda tüm personel santral sahasında bulunmalı ve tüm 
personeli kapsayacak şekilde görev dağılımı yapılmalıdır. 
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Yüksekte çalışan tüm personele, yüksekte çalışma ve GWO Eğitimleri aldırılmalı ve 
tekrarlanmalıdır. 
 
Rüzgar türbin sahasında bakım çalışmalarına yapan personellere acil durum planları ile ilgili 
eğitimler verilmeli ve acil durum planları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 
 
Her yıl yangın mevsimi öncesinde her türbin sahası ve kumanda merkezi etrafı kuru ot ve 
benzeri bitki örtüsünden arındırılmalıdır. 
 
Acil durum ekipleri oluşturularak ekiplere gerekli eğitimler aldırılmalı ve santral sahası olası 
yangın durumunda acil durum şartlarına geçerek, yangının yönü ve hızı değerlendirilmeli ve bu 
değerlendirme neticesinde acil durum ekipleri göreve başlamalıdır.  
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ÖZET 
Yangınla mücadele eden tüm ekiplerin sağlıklı, belirli fiziksel ve zihinsel yetkinlikte 
olmaları acil durumlarda son derece önemlidir. Dünya genelinde istatistiklere baktığımızda 
yangınla mücadele eden personellerin görev sırasında çok fazla hayatlarını kaybettiğimizi 
görürüz. Bu kayıplara baktığımızda çoğunluğunun fiziksel yetersizlikten kalp krizi 
geçirmesi sonucu ya da yangına yanlış müdahale stratejilerinden kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. 

 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Bu amaçla yaptığımız çalışma TEYEP (Şirketimize göre Teknik Emniyetçi Yetiştirme Progra-
mı) yangınla mücadele eden personeli yetiştirme programı aşağıda başlıklarda özetlenmiştir. 
 
Yangınla mücadele eden personeller öncelikle tam teşekküllü bir hastahaneden sağlık rapor-ları 
aldıktan sonra, TÜPRAŞ tarafından yapılan fiziksel yeterlilik ve dayanıklılık testlerinden 
geçmelidir. 
 
Eğitimler TÜPRAŞ standartları temel alınarak 3 yılda bir tekrarlanması şeklinde planlanmıştır. 
 
Bu testleri başarı ile bitiren personeller aşağıda belirtilen şekilde ve programda eğitime tabi tu-
tulurlar. Eğitim sonu yapılan son test sonuçlarında geçer not 70 puandır. 
 
Her seviye yangın eğitimlerini başarı ile tamamlayan çalışanlar ulusal geçerliliği olan yetkinlik 
sertifikasını alacaktır.". 
 
 
 
 
2. KONU BAŞLIKLARI 
 
Sağlık ve spor süreçleri ile birlikte itfaiyeci eğitim programı hazırlama ile ilgili konu başlıkları 
aşağıda verilmiştir. 
1. Yangınla Mücadele Eden Personellerin Sağlık Durumları 
2. Yangınla Mücadele Eden Personellerin Görev Tanımları 
3. Fiziksel Yeterlilik Testleri 
4. Dayanıklılık Testleri 
5. Yangınla Mücadele Seviye-1 Eğitimleri 
6. Yangınla Mücadele Seviye-2 Eğitimleri 
7. Yangınla Mücadele Seviye-3 Eğitimleri 
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8. Yangınla Mücadele Seviye-4 Eğitimleri 
9. Endüstriyel Yangın Seviye-1 
10. Endüstriyel Yangın Seviye-2 
11. Şirkette Kullanılan Tüm Yangınla Mücadele Malzemelerinin Eğitimleri 
12. Atak Ekipleri ( Hortum Ekipleri) Eğitimleri 
13. Acil Durum Ekipleri Eğitimi 
14. Yüksekte Çalışma Eğitimleri 
15. İlkyardım Eğitimleri 
16. Acil Eylem Planlı Hazırlama Eğitimleri 
17. Yangın Amiri olarak Yangını Yönetme Stratejisi 
 
 
2.1 YANGINLA MÜCADELE EDEN PERSONELİN SAĞLIK RAPORLARI 
 
Yangınla mücadele edecek olan personeller taş teşekküllü bir hastanenden sağlıklı olduklarına 
dair rapor almalıdırlar. Bu raporda tüm kontroller yapılmış olmalıdır. Yangınla mücadele 
edecek olan personellerde fiziksel özellikler son derece önemlidir. Bu rapor her yıl 
yenilenmelidir. 
 
 
2.2 YANGINLA MÜCADELE EDEN PERSONELİN GÖREV TANIMLARI 
 
Yangınla mücadele eden tüm personeller kamu yönetimi ya da özel sektör fark etmeksizin 
bulundukları yerlerdeki görev tanımlarında, fiziksel yeterlilik, dayanıklılık ve spor ile ilgili 
zorunluluk olması için belirtilmelidir.  
 
 
2.3 FİZİKSEL YETERLİLİK 
 
Yangınla mücadele eden personeller belirli fiziksel testlere tabi tutulurlar. Bunlardan en bilineni 
bleep test denilen sporcu testidir. Bu testler 9 aşamalı bir test olup testleri geçmek 
zorunluluktur. Bu testler ile personelin fiziksel dayanımları artırılır. 
 
 
 
 

2.4 DAYANIKLILIK TESTLERİ 
 
Yangınla mücadele eden personeller belirli istasyonların bulunduğu dayanıklılık testlerine tabi 
tutulurlar. Bu istasyonlarda yorgunluğa karşı dayanım, kuvvete devamlılık, yaralı taşıma gibi 
teknikler öğretilmektedir. 
 
Merdiven Tırmanma 
Balyoz Vurma 
Tekrar Merdiven Tırmanma 
Merdiven Dikme 
Merdiven Çekme 
Hortum Açma-Kapama 
Su ile Hedefe Nişan Alma 
Yaralı Taşıma farklı istasyonlar eklenerek şekillendirilebilir. 
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2.5 YANGINLA MÜCADELE SEVİYE-1 
 
Yangınla mücadele eden personellere aşağıda belirtilen eğitimler verilir. Bu eğitimler 
sonucunda sınav yapılarak 70 puan ve üzeri alanlara sertifika verilir. 
 
Bu eğitimin amacı personelin yangın ile ilgili ilk teorik bilgileri almasıdır. 
 
Eğitim konu başlıkları; 
 
• Yangın Teorisi 
• Temel Yangın Bilgisi 
• Yangın Tanımları ve Kavramları 
• Yangın Evreleri 
• Yangın Söndürme Maddeleri 
• Yangın Türleri 
• Solunum Sistemi Kuşanma 
• Yangın Durumunda KKD Kullanımı (Temiz Hava Tüplü Solunum Sistemleri) 
• KKD 
• TÜPRAŞ Yangın Yerindeki Tehlikeler 
• Temel Yangın Güvenlik Önlemleri 
• Açık Devre Solunum Cihazı bakım ve Temizliği 
• Yangın Söndürmede Kullanılan Araç ve Gereçler 
• İşyerleri için genel yangın güvenlik önlemleri 
• Yangın ve Patlama Riski 
• İşyerleri İçin Genel Yangın Güvenlik Önlemleri 
 
 
2.6 YANGINLA MÜCADELE SEVİYE-2 
 
Bu eğitimin amacı personelin yangın ile ilgili daha teknik bilgileri öğrenmesidir. 
 
Eğitim konu Başlıkları; 
 
• Elektrik Yangınları 
• Yangın ve Patlama Riski 
• İşyerleri için genel yangın güvenlik önlemleri 
• Metal Yangınları 
• Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri 
• Otomatik - Sait Yangın Söndürme Sistemleri 
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2.7 YANGINLA MÜCADELE-3 
 
Bu eğitimin Amacı yangınla mücadele eden personellerin ‘’Binaların Yangından Korunması 
Hakkındaki Yönetmeliği’’ bilmesi ve ona göre hareket etmesidir. 
 
Eğitim Konu Başlıkları; 
 
• Genel Hükümler - Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları 
• Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri 
• Kaçış Yolları ve Kaçış Merdivenleri 
• Bina Bölümlerine İlişkin Düzenlemeler 
• Elektrik Tesisatı 
• Duman Kontrol Sistemleri 
• Yangın Söndürme Sistemleri 
• Tehlikeli Maddelerin Kullanılması ve Depolanması 
• Yangın Ekipleri ve Diğer Düzenlemeler 
• Mevcut Binalar Hakkındaki Hükümler 
• Tarihi Yapılar Hakkında Hükümler 
 
 
2.8 YANGINLA MÜCADELE SEVİYE-4 
 
Bu eğitimin amacı yangınla mücadele eden bir personel yangın araştırma sırasında nelere dikkat 
edeceğini öğrenecektir. 
Eğitim Konu Başlıkları; 
• Yangın ve Suç İlişkisi 
• Krimiloloji 
• Yangın Kimyası 
• Yangının Başlangıç Noktasının Bulunması 
• Yangın Dinamikleri ve Yangın Paternleri 
• Yangının Çıkış Sebeplerinin Bulunması 
• Olay Yeri İnceleme Yöntemleri 
• Mülakat ve Soruşturma 
• Yangın Çıkarıcılar ve Kundakçılar 
• Yangın Araştırmacısının Güvenliği 
• Belgelendirme ve Not Alma 
• Elektrik Yangınlarında İnceleme 
• Araç Yangınları 

 
 
2.9 ENDÜSTRİYEL YANGIN SEVİYE-1 
 
Bu eğitimin amacı endüstriyel bir tesiste yangın meydana geldiğinde personelin hangi yangına 
nasıl müdahale edeceğini ve hangi ekipmanları kullanacağını öğrenmesidir. 
 
Eğitim Konu Başlıkları; 
 
• Yüzer Tavanlı Tanklarda Rim Seal Yangınları 
• Tank Yangınları 
• Döküntü Yangını 
• Döküntü Yangını 
• Flash Yangını 
• Yangın MSDS Okuma 
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• Endüstriyel Yangın (Yüksek Kapasiteli Monitörlerin Tanıtımı) 
• Endüstriyel Yangın ( Petrol Yangınları ile Mücadele) 
• Endüstriyel Yangın (Bleve-Gaz Bulutu Patlaması) 
• Endüstriyel Yangın  ( Boru Hatları- Manifold Yangınları) 
• Endüstriyel Yangın - (Solvent-MTBA Yangınları) 
• Endüstriyel Yangın - (Proses ve Yüksek Basınçlı Depolama Ekipman Yangınları) 
• Endüstriyel Yangın - (TÜPRAŞ Köpük Uygulamaları) 
• TÜPRAŞ Endüstriyel Yangın 
• TÜPRAŞ Teknik Emniyet Organizasyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10 ENDÜSTRİYEL YANGIN SEVİYE-2 
 
Eğitim Konu Başlıkları;  
 
• Fırın Yangınları 
• Pompa Yangınları 
• Kompresör Yangınları 
• Eşanjör Yangınları 
• Kolon Yangınları 
• Dram Yangnları 
• Kanal ve Röğara Yangınları 
• Kara Tankeri Dolum Yeri Yangını 
• Deniz Tankeri Yangını 
• Laboratuvar Yangınları 
• Boilover 
• Slopover 
• Frothover 
• Hidrolik ve Etkili Su Kullanımı 
• LPG Yangınları 
• H2S Yangınları 
• Solvent Yangınları 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜPRAŞ Yangın Okulu Eğitimleri 
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2.11 ŞİRKETTE KULLANILAN YANGINLA MÜCADELE EKİPMANLARI 
 
Her yangınla mücadele eden ekipler kullandıkları söndürme ve algılama sistemleri hakkında 
eğitim almalıdır. Bu sistemler sabit ve mobil sistemler olabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 ATAK EKİBİ EĞİTİMLERİ 
 
Yangınla mücadele eden personellerin ekip olmaları, yangın hortumu ile ilerleme teknikleri ve 
kullandıkları suyun açısının hangi olayda nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. Bununla beraber 
ekiplerin iletişimi ve yönetimi öğretilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜPRAŞ Yangın Okulu Eğitimleri 

TÜPRAŞ Rosenbauer-1 
TÜPRAŞ Battler Monitör 

TÜPRAŞ Atak Ekibi 
 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 61 

2.13 ACİL DURUM EKİPLERİ EĞİTİMİ 
 
Acil durum ekiplerinin eğitimlerinde acil durumu sınıflandırma, olay komuta organizasyonu, 
acil durum sırasında görevler çok net tanımlanmalıdır. 
 
Eğitim Konu Başlıkları; 
 
• Acil Durum Yönetimi İle İlgili Mevzuat 
• Yönetimin Tanımı 
• Acil Durum Yönetimi 
• Afet Yönetimi 
• Kriz Yönetimi 
• Kriz Yönetimi 
• Acil Durum Planının Hazırlanması 
• Acil Durum Tehlike Profilinin Hazırlanması 
• Acil Durum Ekipleri Koruyucu Techizat ve Koruyucu Ekipmanlar 
• Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması 
• Acil Durum Ekiplerinin Yükümlülükleri 
• Önleyici ve Sınırlayıcı Tedbirleri 
 
 
2.14 YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ 
 
Yangınla mücadele eden personellerin hepsi yüksekte acil durumlara müdahale etmek için 
yüksekte çalışma eğitimi almalıdır. Bu eğitimler iple erişim uzmanlığına kadar ilerlemelidir. 
 
Eğitim Konu Başlıkları; 
 
• Yükseklik Tanımı ve Kavramlar 
• Yüksekte Çalışma Ekipmanları 
• Kişisel Koruyucu Donanımlar 
• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 
• Yapı İşleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
 
 
2.15 İLKYARDIM EĞİTİMLERİ 
 
Yangınla mücadele eden personellerin hepsi ilkyardım eğitimi almalıdır. İlkyardım eğitimleri 
yangın sırasında karşılaşılan ilkyardım müdahalelerini yapacak seviyede olmalıdır. 
 
 
2.16 ACİL EYLEM PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ 
 
Her yangınla mücadele eden personel bulunduğu yerde ya da şirkette acil eylem planları 
hazırlamalıdır. Bu planlar ekipman ve ya personel bazlı yapılabilir. 
 
Acil eylem planları proses emniyeti bilgileri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bu planlar acil 
durum sırasında görünür bir yerde saklanmalı ve acil durum sırasında efektif olarak 
kullanmalıdır. 
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2.17 YANGIN AMİRİ OLARAK YANGINI YÖNETME STRATEJİSİ 
 
Acil durum ve yangın sırasında yangın amiri olarak görev yapan personel nasıl bir strateji 
izleyeceğini bilmelidir. 
 
Bu amaçla amir seviyesinde görev alacak olan personellere psikolojik ve yönetim anlamında 
eğitimler verilir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yangınla mücadele eden personellerin hepsi bulundukları yerdeki görevlerini yapabilmeleri için 
fiziksel ve zihinsel yeterlilikte olması hayati öneme sahiptir. Acil durum sırasında ve ya acil 
durumun büyümesi durumunda farklı senaryolara göre planlar yapar. Müdahale eden ekiplerin 
can güvenliğini riske atmamak için gerekli tedbirleri alır. 
 
Yukarıda belirtilen tüm eğitimlerin alınması personellere her türlü acil durumda neler yapması 
gerekliliğini verir. 

TÜPRAŞ Endüstriyel Kurtarma Eğitimleri 

TÜPRAŞ Acil Eylem Planlı Hazırlama Eğitimi 
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ÖZET 
İçinde yaşadığımız binalarda yasal gerekliliklerin yanı sıra pek çok konfor gereksinimin de 
karşılanması için çözümler üretilir. Ancak yangın gibi insan hayatını ve bulunduğumuz 
kapalı ortamları tehdit eden bir felaket durumunda, bu binalarda bulunan insanların nasıl 
tahliye edileceği çoğunlukla dikkate alınmaz ya da yeterince önemsenmez. 
 
Tahliye, bir binada bulunan insanların yangını fark etmeleri, yangına tepki vermeleri ve 
bina içinde veya dışında güvenli bir yere taşınmaları sırasında çeşitli eylemlerde 
bulunmalarıdır. Tahliye süreci binanın malzeme özelliklerinden, yapı elemanlarının 
özelliklerinden, buna bağlı olarak yangın ve dumanın yayılmasından büyük ölçüde 
etkilenir. Ancak panik halindeki insanların davranışları tahliye süresini değiştirebilir. Bu 
davranışlar kültür, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi parametrelere göre değişiklik gösterir. 
Dünyanın farklı ülkelerde bu ve benzeri parametreler gözetilerek yapılan çeşitli bilimsel 
araştırmalar bulunmaktadır. 
 
Bu bildirinin amacı; yangın anındaki karmaşık insan davranışları ile ilgili dünyada daha 
önce yapılan araştırmaları incelemek, aynı veya benzer parametrelere göre ortaya çıkan 
sonuçları karşılaştırmaktır. Bildiride, şimdiye dek bu alanda yapılan çalışmalar yöntemleri, 
süreçleri ve elde edilen sonuçları üzerinden analiz edilecektir. 

 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Yangın, bir binada çeşitli nedenlerle oluşabilen, her yıl binlerce bina sakininin yaralanmasına 
veya ölmesine neden olan bir afettir. Ülkeler, olası bir yangın durumunda tüm bina sakinlerinin 
güvenliğini sağlamak için minimum gereksinimleri tanımlayan yönetmelikler oluşturmaktadır. 
Bir insanın yangın anında güvenli alana ulaşması için gerekli minimum süre olan RSET, 
harekete geçmeden önceki ön tahliye süresi ile harekete başladıktan sonra güvenli alana ulaşana 
kadar olan hareket süresinin toplanması ile elde edilir. Bu süre, güvenli tahliye olunabilecek 
mevcut süre olan ASET’ten küçük ise ancak güvenli bir tahliye gerçekleştirilebilir. (bkz . Şekil 
1 ) Bu nedenle bu sürelerin binanın tasarım aşamasındayken hesaplanması çok önemlidir. Bu, 
binanın güvenlik değerlendirmesinin temel kriterlerinden biridir ve bilgisayar tahliye modelleri 
kullanılarak tahmin edilebilir. Ancak, tahliye modellerine, kullanıcıların tahliye öncesi süresi, 
çıkış seçimi ve tahliye hareket hızı gibi bina sakinlerinin davranışlarını hesaba katacak girdiler 
gereklidir. Bu girdiler genellikle mevcut verilere veya veri yoksa mühendislik kararına dayanır.  
 
Gerçek yangın tahliyelerinden elde edilen veriler, bina sakinlerinin tahliye davranışını 
öngörmek için daha güvenilirdir. Ancak yangın tatbikatlarından elde edilen veriler de genellikle 
gerçek olaylardan alınan verilere alternatif olarak kullanılır. Tatbikatlar, haberli, habersiz ve 
kısmen habersiz olarak üç şekilde gerçekleştirilir. Teknolojinin gelişmesiyle sanal gerçeklik 
ekipmanları kullanarak da tahliye anındaki insan davranışları gözlenmeye başlandı. Bu, 
dumanın var olduğu, insanların farklı konumlarda olduğu karmaşık senaryoları gözlemlemeyi 
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kolaylaştırsa da, yangın anındaki stresin etkisini, ön tahliye süresini, tahliye sırasında insanların 
birilerine yardım etme süresini, eşyalarını toplama süresini ölçememektedir. Bu tatbikatlardan, 
sanal gerçeklik deneylerinden ve gerçek olay analizlerinden de elde edildiği üzere tahliyede 
insan davranışları kültür, yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi bir dizi faktöre göre değişiklik 
gösterir. Gerçek tahliye süresine ulaşabilmek için bu faktörler göz önüne alınmalıdır. Kinateder 
ve ark. [29] tahliye tatbikatları ve planlanmamış tahliye olayları arasındaki toplam tahliye 
sürelerindeki farklılıkları inceledi. 2016 ve 2019 yılları arasında 49 ofis binasından toplanan 93 
tatbikat ve 23 plansız tahliyeden toplam tahliye sürelerine ilişkin analizlerinde, tatbikatların 
plansız tahliyelere kıyasla (ortalama ∼2 dakika) daha hızlı tahliye süreleri ürettiğini buldular.  
 

 
 

Şekil 1. Güvenli tahliye olunabilecek mevcut süre ve güvenli tahliye olmak için ihtiyaç olan 
süre [26] 

 
İnsan davranışı ele alındığında, dikkat edilmesi gereken kilit konu zamandır. Zaman çizelgesi 
yangının tutuşması ile başlar ve tahliye öncesi dönemi kapsar. Alarmla birlikte ateşin fark 
edilmesini, koruyucu önlem alma kararı takip eder. Bu koruyucu eylemler; kişisel eşyaların 
toplanması gibi hazırlık eylemleri, kendini koruma ve başkalarını koruma eylemleridir. (bkz . 
Şekil 2 )Yangının ilk anlarında duman kokusu ve duman alarmının sonunda insan ilk başta 
reddetme eğilimindedir. Koruyucu eylem öncesinde ipuçlarının algılanması gerekir. Ancak 
reddetme eğiliminde olan insanın ipuçlarını algılaması gecikir ve bu da tahliyeyi zorlaştırır.  
 

 
 

Şekil 2. Tahliyenin aşamaları [25] 
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Tahliye sürecini anlayabilmek için insanların davranışsal tepkileri araştırmak gerekir. Bina 
yangını acil durum zaman çizelgesi genellikle bina sakinlerinin yangınının farkına vardıkları ve 
güvenlik yerine ulaşmak için seyahat öncesinde ve sırasında çeşitli bilişsel ve sosyal süreçler 
yaşadıkları tahliye sürecini gösterir. Tahliye öncesi ve hareket dönemlerinde, yolcular yangın 
gazlarına ve dumana maruz kalabilirler. Toksik gazlara, tahriş edici maddelere, ısıya maruz 
kalmaya ve / veya görünürlük kaybına bağlı olarak yolcunun tepkisi azalabilir. Ancak yangın 
senaryosunda o anda yaşanan süreçler kadar, o andan önceki süreçler de tahliyeyi 
etkilemektedir. Her bir bireyin özelliklerine göre yangını fark etme süresi, fark ettikten sonra 
tahliye için kalan süre ve aslında tahliye için ne kadar süreye ihtiyaç olduğu farklıdır ve bunlar 
hesaplanmalıdır. 
 
 
 
 
2. ÖN TAHLİYE 
 
Ön tahliye aşaması, bina sakinlerinin uyarılmasıyla (ör. alarm sinyalinin tanınması) başlar ve 
güvenli bir yere doğru hareket etmeye başladıklarında sona erer.   
 
Çizelge 1, 26 vaka çalışmasından toplanan tahliye öncesi süreleri özetlemektedir. Bu tahliyeler, 
çoğunlukla ABD ve Kanada'da bulunan 2 ila 110 kat arasında değişen binalarda gerçekleşmiştir.  
 
Çizelge 1. Ön tahliye verileri gösterim tablosu 
 

 Ülke Binanın 
İşlevi 

Tatbikat 
Şekli 

Alarm 
Durumu 

Kat 
Sayısı 

Kişi 
Sayısı 

Ön tahliye 
Süresi(s) 

1 ABD Ofis Kısmen 
Habersiz 

Anons 
 

11 72 141,30 
2 12 132 73,98 
3 Gerçek 

Olay 
Yok 110 86 2091 

4 110 46 2156,7 
5 Habersiz Siren 4 348 101,58 
6 Kanada 13 458 83,88 
7 6 92 34,38 
8 7 161 71,76 

9 İngiltere 6 19 28,02 

10 Avustralya Yok 14 106 324,9 

11 Danimarka Anons 12 70 57,55 

12 Finlandiya Haberli Siren 7 33 163,32 

13 4 9 121 

14 İsviçre Habersiz Anons 5 133 30 

15 Anons 4 70 35 

16 Çin Gerçek 
Olay 

Yok Yüksek 
Bina 

650 <300 

17 İrlanda Anaokulu- 
Çocuk 

Habersiz 
 
 
 
 
 
 

Anons 2 194-218 18,5 

18 Kanada Anons - - 21,8 

19 Polonya Kütüphane 
 
 
 
 

Anons  192 69,9 

20 Türkiye Anons  51 56,1 

21 İngiltere Anons  247 91.6 

22 Brezilya Anons  34 46,7 
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 Ülke Binanın 
İşlevi 

Tatbikat 
Şekli 

Alarm 
Durumu 

Kat 
Sayısı 

Kişi 
Sayısı 

Ön tahliye 
Süresi(s) 

23 Çek 
Cumhuriyeti 

Kütüphane Habersiz Anons  23 306,7 

24 İngiltere Siren  104 98 

25 Finlandiya Haberli Siren  42 36 

26 Yeni 
Zelanda 

- Siren  278 27 

 
 
 
Görüldüğü gibi verilerin çoğu, ABD gibi Batı kültürlerinde toplanmıştır ve bu da bunların Suudi 
Arabistan gibi Batılı olmayan diğer kültürler için geçerliliğini sorgulamaktadır. ABD ve Suudi 
Arabistan arasındaki kültürel farklılıkların, bina sakinlerinin kendi bildirdikleri tanıma/tepki 
sürelerini ve bir yangın tatbikatı sırasında bina sakinlerinin bilişsel durumlarını nasıl 
etkileyebileceğini incelemek için bir çalışma gerçekleştirilmiştir. [21] Bu çalışmada anket 
kullanarak katılımcılara yangın olması durumundaki stres seviyeleri ile ilgili sorular 
sorulmuştur. Bu araştırmanın sonuçları, ABD nüfusunun bir yangın alarmını, bir yangın 
tatbikatı sırasında Suudi nüfusa göre daha hızlı tanıma ve tepki verme olasılığının daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. Proulx, bir yangın acil durumu sırasında bir bina sakininin yaşadığı 
farklı stres seviyelerini gösteren bir stres modeli geliştirdi. Bina sakinleri çevrelerinden belirsiz 
bilgiler aldıkça (örneğin yangın alarm sinyali, duman, insan hareketi), durumun belirsizliği ve 
güvenliklerine yönelik endişeleri nedeniyle stres seviyeleri artar. Bu, yangın alarm sinyallerine 
ve yangın tatbikatı prosedürlerine aşina olmayan kültürler için endişe oluşturmaktadır. Bu 
sebeple, Suudi katılımcıların %35.4'üne kıyasla, ABD'li katılımcıların %89.50'sinin daha önce 
yangın tatbikatı deneyimine sahip olması sonucu etkilemiştir.  
 
Yeni Zelanda’da Lovreglio ve ark. [28] yaptığı bir çalışmada, plansız tahliyeler için ortalama 
tahliye öncesi sürelerinin, tatbikatlar için ortalama sürelerden %33 daha fazla olduğu;  zemin 
katın üstündeki ve altındaki katlardaki tahliye edilenlerin daha uzun tahliye öncesi süreleri 
olduğu; bir grubun parçası olan tahliye edilenlerin tahliye öncesi sürelerinin (ortalama olarak) 
grubu olmayanlara göre %22 daha uzun olduğu; tahliyeye başlamadan önce eşyalarını toplayan 
tahliye edilenlerin, toplamayanlara göre ön tahliye süreleri %64 daha uzun olduğu; ve tahliye 
edilen kişinin cinsiyetinin tahliye öncesi süreler üzerinde önemli bir etkisi olmadığı 
bulunmuştur.  
 
Çizelge 1’de de görüldüğü gibi tahliye için harekete geçmeden önceki süre çok uzayabilmekte 
ve bu tahliyeyi zorlaştırmaktadır. Bu sebeple ön tahliye süresinde insanların ne yaptığını, neden 
sürenin uzadığını bilmek önemlidir. 2002'de, Çin’in Xi an kentinde alt katlarda alışveriş 
merkezi bulunan yüksek katlı bir binada çıkan yangından tahliye edilen insanlara tahliye öncesi 
ve tahliye sürecindeki davranışlarını ölçmek için bir anket çalışması yapılmıştır. [20] Yangın, 
podyum seviyesine yerleştirilen soğutma kulesinden kaynaklanmıştır. Yangın çıktıktan kısa bir 
süre sonra, yanan soğutma kulesinin yanındaki pencere kırılmış ve duman ve alev iç mekâna 
yayılmıştır. Sprinkler pencerenin yanına olduğundan, su spreyi dumanın ve yangının binanın 
içine daha fazla yayılmasını geciktirmiş. Binanın tamamen boşaltılması başlatılmıştır. 
İtfaiyeciler tarafından söndürülmüştür. İlk elden bilgi almak için, anket yangından sonraki iki 
hafta içinde gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre, bu çalışma, yerel halkın tahliye öncesi 
davranışına etki edebilecek ana faktörleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Toplam 650 görüşme 
yapılmış ve 595 geçerli yanıt toplanmıştır. (bkz . Çizelge 2 ). 
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Çizelge 2. Ön tahliye davranışları - Çin’deki gerçek bir yangından ve varsayım anketinden elde 
edilen sonuçlar ve Yeni Zelanda’da yapılan bir tatbikatın sonuçları 
 
 Çin – gerçek olay Çin - Anket Yeni Zelenda - tatbikat 
Çevreden daha fazla bilgi 
almaya çalışmak 

%8,7 %9,7 %50 

İnsanlarla tartışmak %9,3   
İnsanları uyarmak %50,3 %11.2 %6 
İtfaiyeyi aramak %22,5 %25,7  
Yangını söndürmeye 
çalışmak 

%9,2 %13,5  

Hemen ortamı terk etmek  %29  
Eşyalarını toplamak  %11  
 
Yeni Zelanda verileri, iki habersiz yangın tatbikatı sırasında Auckland'daki bir devlet 
hastanesinin ayakta tedavi gören bölümünden toplanmıştır. Video görüntüleri, sağlık tesisi 
tahliye senaryoları için yeni tahliye modeli girdileri oluşturmak için analiz edilmiştir. 
Tatbikatlar hem personeli hem de hastaları içermektedir. Ön tahliye süreleri, tahliye edilen yatay 
hareket hızları, çıkış seçimi ve toplam tahliye süreleri toplandı ve analiz edilmiş ayrıca, tahliye 
sürecinde personel ve hastaların etkileşimini incelemek için tahliye edilenlerin tepkileri ve 
eylemleri araştırılmıştır. (bkz . Çizelge 2 ). Sonuçlar, hastaların tahliye öncesi sürelerinin 8 ile 
63 s arasında değiştiğini; personelin ön tahliye süresi ise 8 ile 141 sn arasında değiştiğini 
göstermektedir.  
 
 
 
 
3. HAREKET AŞAMASI 
 
Tahliye anında kişinin hedefi kural gereği en yakın çıkışa güvenli bir şekilde ulaşmaktır. Tabi 
bu esnada insanlar oluşan duman ya da yoğunluk nedeni ile rotalarını başka çıkış kapılarına 
çevirmeleri olası bir durumdur.  
 
Yangın anında tahliye hızını en çok etkileyen çevresel faktör oluşan dumandır. Duman solunum 
almayı da güçleştirmekte ve hız performansını etkilemektedir. Çünkü dumanla beraber gelişen 
solunum yetmezliği baş dönmelerine, bilinç kayıplarına ve kusmalara sebebiyet vererek hareket 
hızını olumsuz şekilde etkilemektedir. Yapılan çalışmalar, dumanın rota seçimi üzerinde etkisi 
olduğunu göstermektedir: duman algılanmadığında katılımcıların çoğunluğu ana çıkıştan kaçar 
ve duman ana çıkışa giden yolu kapattığında, katılımcıların çoğunluğu yangın kaçış yolundan 
kaçar. Çıkış seçimi esas olarak tahliye koşuluna bağlıdır. Çin’de yapılan bir deneyde [19] 
yayalar önce normal stres koşullarında tahliye edildi ve dışarıdan herhangi bir zorlama veya 
zaman kısıtlaması yapılmadı. Bu nedenle yayalar, hareket mesafesini en aza indirmek için 
mevcut (görünür) tüm çıkışlar arasından en yakın çıkışı seçmeyi tercih ettiler. Çok sayıda yaya 
aynı çıkışı seçse ve hafif bir tıkanıklık oluşsa da yine de sabırla bekleme eğiliminde oldular. 
Daha sonra tekrar edilen deneyde, yayalar görüş mesafesinin kısıtlı olduğu durumlarda diğer 
komşuları takip etme eğiliminde oldular. 
 
Dumanla beraber yayılan ısı diğer önemli faktörlerden biridir. Isının şiddetine bağlı olarak 
oluşan yanıklar ya da tahliye anında kullanılan solunum cihazlarındaki deformasyonlar ilave 
olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Duman toplumsal paniği de tetikleyebilecek bir faktördür. 
Rasyonel davranan insanlar dahi yoğun duman baskısı altında kırılmalar yaşayabilir ve paniğe 
kapılabilirler. Bu da normalde çok panik insanların oranını %10- 15’lerden çok yukarılara 
taşıyabilir ve tahliyeyi güçleştirebilir. Ayrıca, düşük yerleştirilmiş çıkış işaretlerinin en yakın 
yangın çıkışının kullanımı üzerinde olumlu bir etkisi vardır.[11] Tahliye anında kişileri 
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yönlendirenler de olabilir ve bu da insanların rotalarını değiştirmelerine neden olabilir. Tahliye 
yolunun açık olması durumunda hareket hızı normal seviyesine ulaşır. Bu durumda ortalama 
ölçülere sahip bir yetişkinin hareket hızı 1,2 m/s - 1,4 m/s olarak hesaplanır. Tabi bu hesaba 
ulaşılması binanın dizaynına ve kullanım amacına, kaçış yollarının çeşidine (düz yol, merdiven, 
yangın merdiveni vb.), insanların yoğunluğuna, tahliye olunan kişilerin fiziki özelliklerine ve 
psikolojik durumuna, yangının çeşidi ve büyüklüğüne bağlıdır. Yürüme hızı da tahliye süresini 
hesaplarken önemli bir faktördür. Bu parametre, bina sakinlerinin özellikleri (örn. yaş ve 
cinsiyet) ve bina tipi gibi birçok faktörden etkilenebilir. Örneğin, gençler yaşlılara göre daha 
hızlı, erkekler kadınlara göre daha hızlı yürümektedir (bkz . Çizelge 3 ). 
 
İrlanda’da yapılan bir çalışmada çocukların yatay düzlemde ve merdivenlerde hareket 
özelliklerinin yaştan etkilendiği ve her sınıf grubu içinde seyahat hızlarında farklılıklar olduğu 
gözlemlendi. [23] Alt sınıflardaki çocuklar merdivenlerde daha büyük çocuklara göre daha 
yavaş hareket ediyor ve daha temkinli davranıyorlardı. İlginç bir şekilde, grupların bir öğrenci 
tarafından yönetilmesi daha yaygındı, bu da bir yetişkin tarafından yönetilenlerden daha hızlı 
hareket hızlarıyla sonuçlandı. 
 
 
Çizelge 3. Yolcuların yatay yürüme hızları gösterim tablosu 
 

  Yürüme Hızı Ülke Referans 
Bina 

Sakinlerinin 
Özellikleri 

Erkek 1,51 ABD 3 
1,41 ABD 4 
1,41 ABD 5 
1,30 Singapur 6 

İyi görüş: 0,91 Sıfır görüş: 0,69 Çin 12 
Kadın 1,41 ABD 3 

1,35 ABD 4 
1,28 ABD 5 
1,14 Singapur 6 

İyi görüş: 0,92 Sıfır görüş: 0,42 Çin 12 
Genç 1,46 ABD 3 

1,36 ABD 5 
Yaşlı 1,20 ABD 3 

1,15 ABD 5 
Erkek Yaşlı 1,05 Singapur 6 
Kadın Yaşlı 1,04 Singapur 6 

Çocuklar 1,08 Singapur 6 
1,46 İrlanda 7 
1,09 Brezilya 8 

1,2-1,9 Finlandiya 9 
Yürüyen: 1,32 Koşan: 2,47 İrlanda 23 

Kız: 1,44 Erkek: 1,48 İrlanda 23 
Yürüyen: 0,84 Koşan: 2,23 İspanya 24 

Engelli- 
Yardımsız 

Tahliye 

0,95 İngiltere 14 
1,00 ABD 15 
1,55 ABD 16 
1,31 İngiltere 17 
1,27 Çin 18 

Engelli- 
Yardımlı 

0,78 İngiltere 14 
1,10 (sedyede taşınarak) İngiltere 14  

1,50 (elektrikli tek. sandalye) İngiltere 14 
1,30 (manuel tek. sandalye) ABD 15 
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Yaş ilerledikçe ise fiziksel ya da bilişsel olarak engelli olma durumu ortaya çıkabilir. Bu da, tek 
başına tahliye olamamaya ya da tahliye hızının yavaşlamasına neden olabilir. Yeni Zelanda’da 
engellilerle yapılan çalışmanın hareket aşamasında, hastalara yardım etmeyen personel ve 
fiziksel engeli olmayan hastalar benzer bir ortalama yürüme hızında seyahat ettiği görülmüştür 
(yani personel için 1.06 m/s ve fiziksel engeli olmayan hastalar için 0.93 m/s). Sonuçlar, 
yürüme bozukluğu olan hastaların ve onlara yardım eden personelin ortalama seyahat hızının, 
ilk iki grubun seyahat hızının neredeyse yarısı (yani 0,52 m/s) olduğunu göstermiştir. 
 
Yetişkinlerde ise hızı; görüş koşulları, binaya aşına olmak, daha önce yangınla ilgili eğitim 
almış olmak ve grupla ya da bireysel olmak ve bunların neden olduğu psikolojik durum 
etkilemektedir. Kaçış paniklerinde, insanlar gerginleşmekte, sözgelimi kendilerini kaybederek 
harekete geçmeye eğilimli olmaktadır. Normalden çok daha hızlı hareket etmeye çalışmaktadır. 
Panik halinde kişiler birbirlerini itmeye başlar, kişilerarası etkileşimler fiziksel bir hal almaya 
başlar. İlerlemek, özellikle darboğazlardan geçiş kargaşa içinde ve eşgüdümsüz bir biçimde 
gerçekleştirilmektedir. Çıkışlarda kaos oluşmakta, bazen yığılma ve tıkanıklıklar 
gözlemlenmektedir. Karmaşa halindeki kalabalıkların oluşturduğu fiziksel etkileşimler tehlikeli 
basınç gücüne yol açabilmekte, oluşan bu güçle çelik bariyerler eğilebilmekte ya da duvarlar 
yıkılabilmektedir. Kaçış yere düşen ya da yaralanarak engel oluşturan insanlar tarafından 
yavaşlatılmaktadır. [27]  
 
Tahliye anında insanların başkalarından etkilenip etkilenmediğini araştırmak için bir sinema 
salonunda habersiz tahliye deneyleri analiz edildi. [22] Üç ayrı davranış türü belirlenerek 
incelendi ve tanıma ve hareket öncesi süre ölçüldü. Sonuçlar, sosyal etkinin önemli bir faktör 
olduğunu ve yangın uyarısı, örneğin alarm, belirsiz veya bilgilendirici olmadığında daha önemli 
hale geldiğini göstermektedir. Sonuçlar ayrıca, ziyaretçiler arasındaki mesafe azaldıkça sosyal 
etkinin arttığını göstermektedir. Bu sonuç, bireylerin uzaktaki insanlardan daha yakın 
olanlardan daha fazla etkilendiklerini göstermektedir. 
 
Yetişkinlerin tahliye anındaki davranışlarını gözlemlemek için bir başka çalışmada İsviçre'de 
CERN'de bulunan iki ofis binasında, habersiz bir yangın tatbikatı gerçekleştirilmiştir. [1] Genel 
olarak, toplam 142 tahliye öncesi zaman ölçümü, merdiven konfigürasyonlarında 121 tahliye 
yürüme hızı ölçümü ve kat konfigürasyonlarında 336 tahliye yürüme hızı ölçümü veri setine 
dahil edilmiştir. Sakinlerin %45,9'unun (yani 61 kişi) tahliye sırasında bir eşya taşıdıkları 
gözlemlenmiştir. Sakinlerin %9’nun tahliye sırasında akışın ters yönünde hareket ettiği, 
%33.1'nin gruplar halinde yürüdükleri gözlemlenmiştir. Temel ve dumanlı olarak iki senaryo 
uygulanmıştır. Temel senaryoda, katılımcıların çoğunluğu (%55) ana çıkıştan kaçtığı, duman 
senaryosunda ise çoğunluğun (%64,1) en yakın yangın çıkışını kullanarak kaçtığı 
gözlemlenmiştir.  
 
Çizelge 4. Hareket aşamasında insanların ülkelerine göre davranışları 
 

 
İsviçre - 
tatbikat 

Çin – 
gerçek 
olay 

Yeni 
Zelenda - 
tatbikat 

Fransa – 
varsayım 

anketi 

Avustralya- 
varsayım 

anketi 
Eşyalarını taşımak %45,9 %4,9    
İnsanları uyarmak  %37,2    
Kurtarılmayı 
beklemek 

 %9,7 %18 %30 %50 

Hemen çıkışa 
yönelmek 

 %48,3 %25 %70 %50 

İnsanlarla birlikte 
hareket etmek 

%33,1  %62   

Önceki etkinliğe 
devam etmek 

  %44   
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Zahao ve ark. [20] daha düşük eğitim düzeyindeki kişilerin, yüksek eğitim düzeyine göre 
yangınla mücadeleyi kendileri seçmeyi daha fazla tercih edeceklerini buldu. Eğitim düzeyi 
yüksek olan kişiler öncelikle yangının büyüklüğü, yangının yeri, şiddeti vb. gibi yangın 
bilgilerini belirleyecek, ardından yangına ne müdahale etmeleri gerektiğine karar vereceklerdir. 
Ayrıca bina sakinlerinin aşırı gergin olmaları durumunda hiçbirinin yangına müdahale 
etmeyeceğini görüldü. Sakin bir durumda karar verdiklerinde, en önemli seçimlerinden biri 
yangına kendi başlarına müdahale etmek olacaktır. 
 
Tahliye süresi özellikle karmaşık ve alışık olunmayan binalarda hiç şüphesiz bu davranışlarla 
birlikte yön bulma yeteneğine de bağlıdır. İlker, [30] cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve tavan 
yüksekliğinin bilişsel işleme ve yön bulma üzerindeki etkisini değerlendirdi ve bu etkileri beyin 
görüntüleme yöntemi kullanarak mimari tasarım üzerinde araştırdı. Yön bulma davranışındaki 
değişiklikleri etkileyen faktörleri belirlemek için farklı yükseklikteki üç alanda, farklı eğitim, 
yaş ve cinsiyet seviyelerine sahip 343 kişinin yön bulma davranışlarını sanal gerçeklik gözlüğü 
ve elektroensefalografi (EEG) kullanılarak analiz etti. Çalışmanın sonunda, eğitim seviyesi 
azaldıkça, bina yüksekliği ve yaş arttıkça yön bulma süresinin uzadığı bulunmuştur. Ayrıca tüm 
çalışmalarda erkek katılımcılar, kadın katılımcılardan daha kısa sürede tahliye olmuştur. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada farklı ülkelerde yangın anında tahliye davranışlarını araştırmak için yapılan 
çalışmalar ele alınmıştır. Çalışmalarda görüldüğü gibi tahliye süresini belirleyen birçok 
parametre vardır. Yangının yayılma hızı göz önüne alındığında, her bir parametre büyük önem 
taşımaktadır. Bu parametreler yaşa, cinsiyete, kültüre göre değişiklik göstermektedir. Bu 
sebeple bir ülkenin yönetmeliği hazırlanırken kültürel farklılıklar ve bina türüne göre kullanıcı 
sayısındaki yaş, cinsiyet ve eğitim yoğunluğu göz önüne alınmalıdır. Yangın anında stresi 
azaltmak için tatbikatlar düzenli aralıklarla yapılmalı ve bu tatbikatlara göre emniyeti sağlayan 
önlemler alınmalıdır. 
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 ÖZET 
 Dünyada ve Türkiye’de patlama ve infilak hariç çıkan yangınların söndürülmesi için ilk 

kullanılan tedbir taşınabilen yangın söndürme cihazı (tüpü) olmaktadır. Kuruluşlar, can, 
mal ve servet kaybına sebep olan yangınların verdiği zararın artmasını önlemek ve 
başlangıç aşamasındaki yangını söndürmek için kullanılan bu cihazların alımına karar 
verirken mevzuat ve standart ile uyumlu bir sürecin yürütülmesine ihtiyaç duymaktadır. 

 
 Sadece satıcı firmalardan teklif alırken ve satın alma aşamasında cihaz teslim ve kabul 

şartları değil kuruluşun mevcut cihazlarının periyodik kontrol, dolum, bakım, test işleri ve 
planlama, hizmet alma, kullanım ve bakımı ile ilgili konularda da benzer bir süreç 
yürütülmesi gerekir.  

 
 Bu ihtiyacı karşılamak üzere nasıl bir cihazın siparişinin verileceği, mevcut yangın 

söndürme cihazlarının periyodik kontrollerinde hangi yolun takip edileceği ve yangın risk 
değerlendirmesi yaparken saha uygulamalarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında 
açıklayıcı tavsiyeler bildiride yer almaktadır.  

 
 Çeşitli meslek disiplinlerinden iş güvenliği uzmanlığı hizmeti yürüten meslektaşlarımızın 

çalıştıkları iş yerlerinde yangın söndürme cihazlarının alımı ve kullanımı süreçlerinde bir 
temel sağlaması amacıyla, neyin yapılması gerektiğini belirten şartlar yerine, uygun 
işlemlere yönelik tavsiyeleri içeren bu çalışma bilgilendirici görsellerle katılımcılara 
sunulacaktır. 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanlar ilk çağlardan beri barınma alanlarını dış tehlike ve doğal afetlere karşı devamlı 
korumuşlardır. Teknik ve teknolojinin gelişimi, yapıların kullanımı, tehlike sınıfı ve bina 
yüksekliği, çeşitli kimyasalların günlük yaşantımızda kullanımı sonucu tehlikelerin şekli ve 
boyutu da değişmiştir. İnsanlar başlarına tehlike gelmeden anlamayabilirler. Bu konuda teknik 
bilgiye ihtiyaçları vardır. Yangın güvenliği özelinde sağlanabilecek bilgiler ve hizmetler şunlar 
olabilir: 
 
1. Üreticilerin ve kullananların bilgilendirilmesi,  
2. Yangın dayanım testleri yapılmış sertifikalı malzemelerin kullanılması, 
3. İnsanların (personelin) alışkanlıklarından vaz geçirilmesi, yenilenmesi, dönüşüme 

uymasının sağlanması,  
 
Sayılan bu kaynakların sağlanması bir süreçtir ancak zarar verici yangın tehdidi her zaman 
mevcuttur. Bu yüzden, zarar öncesi tedbir önemlidir. 
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Söz konusu olan tedbirlerin önde gelenlerinden bir tanesi taşınabilir portatif yangın söndürme 
cihazlarıdır. Bu cihazlar, muhtemel yangın tehlikesinde doğru ve yerinde kullanıldığı zaman 
büyük zararların meydana gelmesini önleyebilir. Herkes yangın söndürme cihazı (tüpü) alabilir, 
bu kolaydır. Ancak, doğru cihazı (tüpü),doğru zamanda, doğru nedenle, doğru ölçüde, sayıda ve 
kapasitede doğru şekilde almak, işte bu kolay değildir. 
 
Günlük yaşantımızda (evimizde, işyerinde, aracımızda) yaşanılan ve iş yapılan her türlü yapı, 
bina, tesis ve işletmenin, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında, belli bir yangın 
söndürme stratejisi ve planlaması doğrultusunda tedbirler kurgulanabilir. 
 
İnsanlı müdahale olanakları içinde yapılan bina içi, bina dışı sabit yangın söndürme su (boru) 
tesisatı /sistemi (yangın dolapları, hidrant sistemi) bu kurguda yer alabilir. İnsandan bağımsız 
müdahale olanakları içinde otomatik söndürme (yağmurlama / sprinkler) sulu söndürme sistemi 
veya itfaiye müdahalesi devreye girene kadar, yangına anında taşınabilir portatif yangın 
söndürme cihazı (tüpü) ile ilk müdahale ederek, çıkan yangının can ve mal kaybını en aza 
indirerek söndürülmesini sağlamak mümkündür. 
 
 
TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (TÜPÜ): 
 
Yeni satın alınacak yangın söndürme cihazının içinde bulunan söndürme maddesi ve kapasitesi 
belirlenirken gözetilecek unsurlar vardır. Bu unsurlar (yapının/ binanın/ tesisin (işletmenin))  
özelliğine, yapıya, kullanım şekline, üretimine, hizmet verdiği sektöründe kullanıldığı yerin 
durumuna, tarihi kültürel varlık durumu ve yüksek tehlike sınıfına göre, (makine, cihaz, 
teçhizat, üretim maddesi, ürün kalitesi, tabiat ve çevre olayları,  insan yönüne) göre 
değişmektedir. Tüm koşullara dikkat edilerek cihaz seçiminin uygunluğunun yerinde 
araştırılması, her türlü olağan ve olağan dışı meteorolojik ve iklimsel koşullarda, deprem, 
yangın, vb. tabiat olayları koşulları da gözetilerek günde 24 saat yılda 365 gün kesintisiz hizmet 
verebilecek özellik ve güvenilirlikte maksadına uygun cihaz alınması gerekir. 
 
Yangın söndürme cihazının içinde bulunan söndürme maddesi ve kapasitesi, çıkan yangının 
söndürülmesi, can ve mal güvenirliğini sağlanması için, yangın öncesinde ve sırasında alınacak 
ilk tedbir yangın söndürme cihazı (tüpü) olduğundan, korudukları değer, kendi değerlerinin çok 
üzerindedir. Bu yüzden malzeme seçiminde, satın alınmasında güvenirliği azaltıcı hataya neden 
olabilecek işlemlerden kaçınılması (hata) olmaması, TS EN standartlarına uygun olarak 
üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi gerekir. 
 
Satın alma öncesi cihaz kapasite ve söndürme maddesini belirlemeye yönelik planlama, tespit, 
satın alma, ilk teslim alma sırasında kontrol/test ve kabul şartları ile cihazların yerleştirilmesi, 
akabinde kontrol, bakım, kullanımı işleri uzun ve kapsamlı bir süreçtir. Bu süreçteki aksaklıklar 
ve hatalar çok disiplinli bir ekibin çalışması ile önlenebilir. Böyle bir süreçte yer alacak ekibin 
gerçekleştireceği ilk çalışma risk değerlendirmesi olacaktır. 
 
Risk değerlendirme; alınan önlemlerin yerinde ve yeterli olduğunu göstermek için sonuçların 
yargı, yasal mevzuat, standart ve kriterlere karşı dikkate alındığı işlemlerdir. İşyerinin / 
kuruluşların yangın risk değerlendirme yapmalarının nedeni, can ve mal güvenliği için ilgili 
yasal koşullara, mevzuata, standartlara uyulması, hangi önlemlerin alınmasın gerektiğinin 
saptanmasıdır. Bir yangın risk değerlendirmesinden sonra yapılması gereken eylemler riskin 
düzeyine bağlıdır ve güvenlik yönetim sistemi ile yönlendirilir. 
 
Yangın risk değerlendirmesi sırasında şu soruların cevapları aranır: Ne ters gidebilir? Ne kadar 
ciddi olabilir? Olma olasılığı nedir? Olasılığı azaltmak için ne yapmalıyız? 
 
Bu soruların cevabı aranırken kayıp / zarara uğramayı en iyi tanımlayabilen, her biri ile ilgili 
riskleri değerlendirebilen, önemli riskleri kontrol planlarını geliştirebilen, gerekli değişiklikleri 
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yapabilen ve sistemi izleyebilen insanlar ekibin parçası olmalıdır. İşyerinin / kuruluşun yönetim 
ekibi, iş güvenliği uzmanı / iş yeri hekimi ve çalışanları ekibin doğal üyeleri olarak 
tanımlanmalıdır. 
 
Kuşkusuz, iş güvenliği uzmanı / iş yeri hekimi, planlamacı yetkililer, risk analizcileri ve dış 
uzman firmalar / danışmanlar bu görevde yardımcı rol üstlenebilirler. Fakat sadece yöneticiler 
ve çalışanlar (operatörleri)  özel işyerlerinin / kuruluşların tehlikelerini ve günlük risklerini 
gerçekten bilir. Çünkü bir işi en iyi yapan bilir. Kişisel önceliğe göre çalışılmayıp, paylaşarak 
çalışılması gerekir. Belirleyemediğiniz tehlike ve riskleri önlenemeyebilir.  
 
 
TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI 
 
Taşınabilir yangın söndürme cihazlarını tanımlamak ve güvenli arzını düzenlemek üzere 
yürürlükte olan standartlar vardır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
madde 99 taşınabilir (portatif -seyyar) el yangın söndürme cihazı /tüpü için (TS 862-EN 3) 
standardını, taşınabilir (arabalı seyyar) yangın söndürme cihazı /tüpü için (TS EN 1866) 
referans göstermektedir. Bu standartlarda taşınabilir yangın söndürme cihazları kapasite ve 
söndürücü maddeye göre tanımlanmıştır. 
 

1- Portatif (seyyar) el yangın söndürme cihazı / tüpü 
2- Arabalı seyyar yangın söndürme cihazı / tüpü 
3- 1 Kg / 2Kg / 6 Kg / 12 Kg portatif el yangın söndürme cihazı / tüpü 
4- 25 kg / 50 Kg seyyar arabalı yangın söndürme cihazı / tüpü 
5- ABC KKT yangın söndürme cihazı / tüpü 
6- BC KKT yangın söndürme cihazı / tüpü 
7- CO2 gazlı yangın söndürme cihazı / tüpü 
8- Halojen gazlı yangın söndürme cihazı / tüpü 
9- D Sınıfı yangın söndürme cihazı / tüpü 
10- F Sınıfı yangın söndürme cihazı / tüpü 
11- Su bazlı köpüklü yangın söndürme cihazı / tüpü 
12- Leke bırakmayan maddeli yangın söndürme cihazı / tüpü 
13- Sulu yangın söndürme cihazı / tüpü 
14- Diğer 

 
Mevcutta olan veya yeni satın alınacak yangın söndürme cihazlarının ilgili yönetmelik 
maddesine ve ilgili standarda uygun olmalıdır. Yeni alınacak yangın söndürme cihazları uzman 
firma ve bir ekip tarafından yönetmelik maddesine ve ilgili standarda uygun teknik şartname 
hazırlanarak alınmalıdır. Arabalı yangın söndürme cihazlarının ve diğer taşınabilir el yangın 
söndürme cihazlarının kalite belgeli olmalıdır. Mevcut yangın söndürme cihazlarının mevzuata 
uygun ve tanımlı yerlerde olduğu belirlenmelidir. 
 
 
 
 
2. YENİ TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
GENEL ÖZELLİĞİ  
 
1- KONUSU:  
 
1.1- Bu teknik şartname; ( XYZ firması üretim, lojistik, laboratuvar, idari, araçlarda, otoparkta, 
depolarda tesisat dairelerinde ve diğer binalarının ‘A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı’ yangın güvenliği 
ihtiyacı için aşağıda cinsi yazılı olan yeni (portatif) taşınabilir yangın söndürme cihazlarının 
secimi / satın alınması / denetim / kontrolü /  test sonucu kabul ‘onay’ durumları / listelenmesi 
ile diğer hususları konu alır. 
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1.1.2- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin MADDE 99-(1) Taşınabilir 
söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre  belirlenir. 
Buna göre; ihtiyaç olan kuru kimyevi tozlu ABC türü, Karbondioksit (CO2) gazlı BC türü yeni 
(portatif) taşınabilir yangın söndürme cihazlarının kapasite ve miktarı kullanılacak yerin tehlike 
sınıfı, stratejik önemi ve TS ISO 11602 -1’e belirlenmesi gerekmektedir. 
 
2- CİNSİ:  
 
2.1- İçten sürekli basınçlı kuru kimyevi tozlu el yangın söndürme cihazı  
2.2- İçten basınçlı kuru kimyevi tozlu arabalı yangın söndürme cihazı  
2.3- Karbondioksit (CO2) gazlı yüksek basınçlı arabalı yangın söndürme cihazı.  
 
3- KAPASİTE:  
 
3.1- 1 Kg – 2 Kg – 6 Kg – 12 Kg. KKT el portatif 
3.2- 50 Kg KKT arabalı 
3.3- 30 Kg. (CO2) gazlı arabalı 
 
4- SÖNDÜRME MADDESİNİN ÖZELLİĞİ: 
 
4.1- SÖNDÜRME KK TOZU ÖZELLİĞİ: ABC türü mono amonyum fosfat oranı (tercihen) 
% 90 olacak, satıcı firma bunu belgeleyecektir.  
4.2-SÖNDÜRME (CO2) GAZI ÖZELLİĞİ: Kuru karbondioksit (CO2) gazı donma noktası -32 
C0 derece olacak, satıcı firma bunu belge ile belgeleyecek 
 
(XYZ firması isterse yangın söndürme tozu ve CO2 gazını laboratuvarda kontrol yaptırmada 
serbest olup uygun olmayan derece ve kalitede söndürme tozu ve CO2 gazı çıkarsa 6502 tüketici 
koruma kanunu madde 11’e göre haklarını kullanacak ve test parasını satıcı firmaya fatura 
edecektir. 
 
5- DİĞER ARANAN ÖZELLİKLER:  
 
5.1-XYZ firmasına ait içten sürekli basınçlı kuru kimyevi tozlu El portatif / Arabalı ile 
Karbondioksit (CO2) gazlı yüksek basınçlı arabalı yangın söndürrne cihazlarının (tüplerinin) 
satın alım, kontrol ve test sonucu kabul ‘onay’ işlemleri aşağıdaki hususlara  göre  
yapılacaktır.   
5.2- Kuru kimyevi tozlu portatif El - Arabalı cihazlar, 97/23/AT  Basınçlı ekipmanlar direktifine 
göre AT tip inceleme  belgesine ve TS 862 EN 3 ve TS 862-7 EN 3-7+A1: 2010 uygun (elde 
taşınabilen yangın söndürme cihazları için) ve TS EN 1866 uygun (arabalı yangın söndürme 
cihazları için) belirtilen belgeli ve standartlara sahip olacak. 
5.3- Karbondioksit (CO2) gazlı cihazlar, 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar direktifine göre AT tip 
inceleme belgesine ve cihazlar gövde TS ISO 11602-2, TS EN ISO 9809-3;  2011’e vana 
emniyet ventilli TS EN  ISO 10297 2015 ye uygun, belgeli ve standartlara sahip olacaktır. 
 
Yangın söndürme cihazı (tüpü) müşterileri ( işyerleri + konutlar + araç sahipleri) kendi konuları, 
işleri gereği yukarıda bahsi geçen test ve deneyleri yapmak için yer ve mekânları olmayabilir. 
 
Yangın söndürme cihazı (tüpü) imalatçıları ve onların yetkili teknik servisleri kullandıkları 
söndürme tozlarının kaliteli olduğunu kendi deney, test saha ve alanlarında (*1) yaparak 
belgeleri ile müşteriye kanıtlaması gerekir. 
 
Bu tür saha ve alanı olmayan firmalara yangın söndürme cihazı (tüpü) imalat ve dolum bakım 
hizmeti için ruhsat verilmemesi (*1), kalite belgesi ve satış sonrası hizmet yeri yeterlilik belgesi 
verilmemesi (*1) uygun olacaktır. 
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(*1): Yangın güvenliği konusunda birliktelik sağlayan dernekler, organize sanayi bölgeleri, 
yerel itfaiye ve mahalli idareler birlikte bu deneylerin, testlerin yapılacağı saha ve alanlarının 
yapımı için katkı ve destek sağlaması gerekir. 
 
 
 
 
3. MEVCUT TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DENETİM - KONTROL – 
DOLUM – BAKIM - ONARIM – TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİĞİ  
 
1- KONUSU: Bu teknik şartname; (XYZ. Firması üretim, lojistik, laboratuvar, idari otoparkta, 
depolarda tesisat dairelerinde ve diğer binalarının A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı’ yangın güvenliği 
ihtiyacı aşağıda cinsi yazılı olan mevcut ‘var olan’ (portatif) taşınabilir yangın söndürme 
cihazlarının denetim / kontrol / dolum / bakım / onarım / test sonucu kabul ‘onay’ durumları ile 
diğer hususları konu alır. 
 
1.1- Var olan taşınabilir yangın söndürme cihazı (tüpü) içinde bulunan söndürme maddesi ve 
kapasitesi, çıkan yangının söndürülmesi can ve mal güvenirliğini sağlanması için, yangın 
öncesinde ve sırasında alınacak ilk tedbir taşınabilir yangın söndürme cihazı (tüpü) olduğundan, 
korudukları değer, kendi değerlerinin çok üzerindedir. Kontrol ve periyodik bakımlarında 
güvenirliği azaltıcı hataya neden olabilecek işlemlerden kaçınılması gerekir,  
 
DİĞER ARANAN ÖZELLİKLER:  
 
 -  XYZ firmasına ait var olan içten sürekli basınçlı kuru kimyevi tozlu El portatif /  Arabalı 

ile  olan Karbondioksit (CO2) gazlı yüksek basınçlı arabalı yangın söndürrne cihazlarının 
(tüplerinin) dolum, dolum sonrası bakım, kontrol ve test sonucu kabul  ‘onay’ işlemleri 
aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.    

 - Teklif veren yetkili yangın söndürme cihazının satıcı firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından zorunlu tutulan TS 11827 24.04.2017 "Yangın söndürme cihazları-satış ve/veya  

 servis hizmeti veren işyerleri için genel kurallar" standardı hizmet yeri yeterlilik belgesine 
sahip  (tercihen TURKAK akreditasyon) onaylı olması XYZ firmasına vereceklerdir.  

 Not: TURKAK akreditasyon belge tarihleri güncel ve geçerli olacaktır.   
 - Teklif veren yetkili yangın söndürme cihazının satıcı firması ISO 9001: 2015 kalite 

güvence sistemi uygun üretim ve dolum yapacaklardır. ISO 9001: 2015 uygunluk belgesine 
sahip olup bir suretini XYZ Firması'na vereceklerdir. 

 
Muhtemel yangında; 
 
 - İlk beş (5) dakikada yangını bastırmada yangın söndürme cihazlarının kolay ulaşılması  
 - Yangın söndürme cihazlarının yerleşim planı ve işyeri yerleştirilmesinde yangın 

söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olması gerekir. 
 
İşyerinin tehlike sınıfı ve yanıcı malzeme cinsine göre bu mesafe değişebilmektedir. 
 
• A sınıfı zor yanan yanıcı maddelerin olduğu yerde yangın söndürme cihazları yerleşim 

planı ve işyeri yerleştirilmesinde yangın söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 
25 m olması,  

• B sınıfı yüzeysel yanan parlayıcı yanıcı maddelerin olduğu yerde yangın söndürme 
cihazları yerleşim planı ve işyeri yerleştirilmesinde yangın söndürme cihazlarına ulaşma 
mesafesi en fazla 15 m olması,  

• C sınıfı yanıcı maddelerin olduğu yerde yangın söndürme cihazları yerleşim planı ve işyeri 
yerleştirilmesinde yangın söndürme cihazlar yangın içinde kalmamak kaydı ile kaynağa 
en yakın yerde olması gerekir. 
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-  Var olan taşınabilir yangın söndürme cihazlarının kontrol işlemi; 
 
 - Günlük kontrolü, 
 - Aylık kontrolü, 
 - Altı (6)aylık, Bir (1) yıllık kontrolü, 

 - (XYZ firmasının sahibi veya yöneticisinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını 
devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında görevlendirilen işyerinin kendi elemanı 
mesleki eğitimini milli kuruluşlarca tanınan bağımsız yetkili bir kurumlardan veya 
üniversiteden yangın söndürme cihazı (tüpü) /teçhizatı/sistemi kontrol, bakım,  dolum 
yapmaya yetkili eğitim aldığının belgesi /sertifikası olacaktır. Eğitim almış ve kendi çalışanı 
olan yangın teknisyeni tarafından günlük kontrol - vardiyalı çalışılan veya çok tehlikeli 
işyerlerinde her gün, periyodik ve aylık kontrol - her ay periyodik olarak yerinde kontrolü 
yapılıp raporlanacaktır. 

 
 
- Belge / sertifika tarih / süresi güncel ve geçerli olacaktır. 
 
- Altı (6)aylık, Bir (1) yıllık kontrolü, yetkili firma elamanı tarafından yerinde genel kontrolleri 
yapılırken söndürme cihazı içinde kullanılan söndürme kimyasal maddesi son kullanma 
tarihlerinin belirtilip rapor düzenlenmesi 
 
- Var olan yangın söndürme cihazlarının içinde kullanılan söndürme kimyasal maddesi ilgili 
standart tarafından verilen süreye ve muhtemel kullanımdan sonrası ilgili standartta, 
bulundukları yerdeki yanıcı madde yangın yüküne uygun periyodik olarak yeniden dolum ve 
bakımın yetkili firma tarafından DOLUM BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİNE uygun 
yapıldığının raporlanması, 
 
- Var olan yangın söndürme cihazları periyodik olarak yapılan kontrol ve dolum, bakımdan 
sonra itici gaz basıncının ilgili standart değerinde yetkili firma ve yönetimin görevlendirdiği 
mesleki yeterlilik eğitimi almış sorumlu yangın teknisyeni tarafından devamlı (periyodik) takip 
edilip yerinde araştırılıp raporlanması, 
 
- Var olan yangın söndürme cihazları standartta belirtilen özelliğine uygun söndürme maddesi 
ile dolum yapıldıktan sonra herhangi bir sebeple kullanılmadıktan sonra günde 24 saat yılda 365 
gün kullanıma hazır özellik ve güvenilirlikte olması, 
 
-  Var olan kullanım zamanı dolan yangın söndürme cihazlarının içindeki söndürme kimyasal 
maddesi boşaltılarak (eğitim amaçlı kullanılarak) dolum firmasına boş cihaz verilmesi,  
 
- Dolumdan gelen yangın söndürme cihazlarının (dolum teknik şartnamesinde yazılı maddeye 
göre) içindeki söndürme kimyasal maddesinin beyan edilen kalitede kimyasal madde ile dolum 
yapılıp yapılmadığının gelişi güzel numune cihazı (tüpü) dolu olarak ve tutanakla uzman 
akredite bir laboratuvar gönderilip test ve raporlanması,  
 
- Böyle bir çalışma yapılmadan yangın söndürme cihazı (tüpü) alınarak bulundurmanın sebep 
olacağı muhtemel olayların rapor olarak yönetime bildirip yapılan analizde belirtilmesi gerekir. 
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ÖZET 
Herhangi bir afet durumunda binalardan çıkabilmek çok önemlidir. Yangın durumu dışında 
patlama, deprem vb. olduğunda da yapı içerisinden hızlıca tahliye olmak gerekir. Tahliye 
için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte kaçış merdivenleri ve kaçış 
kapıları tanımlanmıştır. Bina tasarımında doğru konumlandırılmamış kapılar ve kaçış 
merdivenleri telafisi mümkün olmayan durumlara hatta afet anında can kayıplarına sebep 
olmaktadır. Bu nedenle yapı tasarlanırken yapının parsele, sokaklara, ulaşım yollarına olan 
konumu çok iyi planlanmalıdır. Bina kullanım sınıfı, tehlike sınıfı mutlaka belirlenmeli ve 
kaçış yolları tasarımı buna göre yapılmalıdır. Yapı yüksekliği, bina kullanım sınıfı, kattaki 
kullanıcı yükü hesaplanmalı ve bunlara göre kaçış kapıları, kaçış merdivenleri 
tasarlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki düzgün tasarlanmış bir yapı ve kaçış yolları hayat 
kurtarır. 

 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Parselde yapılması planlanan yapının kullanım sınıfına ve tehlike sınıfına uygun olarak mimari 
proje aşamasında planlanan, bina yapıldıktan sonra da uzun yıllar boyunca işlevini sürdüren 
önlemlere pasif yangın önlemleri denir. Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelikte (BYKHY) binanın parsele yerleşimi tanımlanmıştır. Bina kullanım sınıfına-
tehlike sınıfına göre komşu parsellerle olan emniyet mesafeleri de yer almaktadır. Bu sebeple 
tasarımcıların ve müelliflerin kendi parselleri ile birlikte komşu parselleri de gözlemlemesi buna 
göre bina veya tesisi konumlandırması, bina etrafında acil durumlarda itfaiye araçlarının 
dolaşımını (itfaiye ring sahası) da göz önüne alarak binayı tasarlaması uygun olacaktır[1]. 
 
Binanın veya tesisin parsele doğru yerleşiminden sonra doğru yapı malzemelerinin seçilmesi, 
taşıyıcı sistemin yangına dayanıklı olması gerekmektedir. Faaliyet konusu ve tehlike sınıfına 
göre yapı malzemelerinin özellikleri BYKHY’de tanımlanmıştır. Buna göre yapıda yangın 
geçirimsiz bölümler (kompartıman) oluşturulmalı, yanıcı olmayan ya da tutuşma ısısı yüksek, 
duman çıkarmaz yapı malzemeleri kullanılmalıdır[1,3,4]. 
 
Yangının meydana gelmesi durumunda tüm binaya yayılması engellenmeli, zehirli gaz ve 
duman uygun şekilde uzaklaştırılmalıdır. Herhangi bir katta meydana gelecek olan yangın 
sırasında oluşacak sıcak hava, duman ve alevlerin diğer katlara ulaşımını engellemek için 
özellikle şaft boşluklarında katlar arasında yangına dayanıklı malzeme ile izolasyon sağlanmalı, 
şaft kapakları yangına dayanıklı olmalıdır[1,5]. 
 
Kaçış yollarına duman ve zehirli gazlar dolmayacak şekilde tasarım yapılmalı, kullanıcıların her 
koşulda kaçış yollarını görmesi ve ulaşması sağlanmalıdır. 
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Şekil 1. BYKHY Bina Tehlike Sınıflandırması 

 

 
Şekil 2. Farklı faaliyetlere ve tehlike sınıflarına ait komşu kompartımanlar[4] 

 

                                         
Şekil 3. Döşeme geçişlerinde ve şaft kapaklarında izolasyon[4] 
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2. KAÇIŞ KAPILARI VE KAÇIŞ MERDİVENLERİ 
 
BYKHY’de kaçış yolu tanımı; yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye veya 
sokağa kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır, şeklinde yapılmıştır. Buna göre 
tek katlı yapılarda kaçış yolu bina dışı açık alana ulaşımı sağlayan kapılara kadar olan yürüyüş 
yoluna denirken, çok katlı yapılarda ise içerisinde bulunulan odanın en uzak noktasındaki 
duvarın 40cm önünden başlayarak kattaki en yakın korunumlu kaçış (yangın) merdiveninin 
kapısına kadar olan yürüyüş yolu mesafesidir. BYKHY Tablo Ek-5B’de belirtilen ölçülerin 
aşılması durumunda mahalden ve binadan ikinci çıkışların açılması gerekmektedir[1]. 
 

 
Şekil 4. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Tablo Ek-5/B 

 
 
Yapının parsele kitlesel yerleşiminin tasarlanmasına ek olarak binayı dolaylı yoldan 
boyutlandıran kaçış mesafelerine göre acil durum kaçış kapıları ve kaçış merdivenleri 
oluşturulmalıdır. Örneğin; yağmurlama sistemi olmayan tek katlı yapıdaki, demir döküm işlemi 
yapılan bir endüstriyel yapıda kolay alevlenici ve parlayıcı malzeme üretilmiyorsa ve 
depolanmıyorsa, kaçış mesafeleri tek yönde 15 metreden 22.5 metreye çift yön kaçışta ise 30 
metreden 45 metreye çıkmaktadır. Binanın her noktasından iki yönlü kaçış mesafesi 
uygulandığını varsayarsak binanın bir cephesinin boyutu 90 metreden az olmalıdır ki yürüyüş 
yolu olarak alacağımız iki yönlü mesafe olan 45 metrede bina dışına açık alana ulaşabilelim. Bu 
örnek bize göstermektedir ki kaçış mesafeleri dolaylı olarak binanın boyutunu belirlemektedir. 
 
BYKHY Madde 39’a göre aksi belirtilmedikçe bütün yapılarda en az 2 çıkış tesis edilmesi ve 
çıkışların korunmuş olması gerekmektedir. Kaçış yolu kapılarını konumlandırırken BYKHY 
Madde 39’a göre bölünmemiş alanlarda iki yönlü kaçış mesafesi alabilmek için iki kaçış kapısı 
arasındaki mesafenin köşegen uzunluğunun (diyagonel mesafe) yarısından, binada yağmurlama 
sistemi varsa köşegen uzunluğunun 1/3’ünden daha uzak olması gerekmektedir. 
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Şekil 5. Köşegen uzunluğuna göre çıkış kapıları tasarımı[2] 

 
Bir binada yangın hangi noktada çıkarsa çıksın o katta bütün insanların çıkışlarının sağlanması 
için kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin birbirine alternatif olması gerekmektedir. Kaçış 
merdivenleri yan yana yapılamaz ve bir merdivenin içerisinden geçilerek diğer merdivene 
ulaşım sağlanamaz. Merdiven başladığı kattan tahliye olunacak kata kadar sürekliliğini 
korumalıdır, merdivenden kaçan birisinin merdivene girdikten sonra tahliye katına kadar 
merdiven kovasından çıkmadan yol alması ve tahliye katında çıkışa yönlendirilmesi gerekir.  
 
BYKHY Madde 41’e göre kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının 
doğrudan bina dışına açılması gerekmektedir. Merdivenlerin diğer yarısının ise zemin 
düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği hol, fuaye, lobi gibi bir dolaşım 
alanına inmesi halinde, kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, 
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kaçış merdiveni bir kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise 10 m’yi aşmamalıdır. Yağmurlama 
sistemi olan yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m olabilir. 
 

 
 

Şekil 6. Yapı yüksekliği 51.50m’yi geçen bir binanın zemin kat merdiven tahliyesi 
 
Yukarıdaki şekil yapı yüksekliği 51.50m’yi geçen konut ve ofis kullanımlı bir kule yapısının 
zemin kat merdiven tahliyelerini göstermektedir. Kulelerde alanı verimli kullanmak için ve 
statik hesaplamalardan ötürü merdivenler ve asansörler bina kitlesinin tam ortasında yer almakta 
ve merdivenlerin yarısının doğrudan bina dışına, diğer yarısının ise 15m’de (yağmurlama 
sistemi olan) bina dışına tahliyesi mümkün olamamaktadır. Bunu sağlayabilmek için sol 
taraftaki merdivenin yangın güvenlik holü kapısından çıktıktan sonra 15 metrede ulaşılacak 
şekilde bina dışına tahliye sağlayan bir yangın kaçış koridoru tasarlanmıştır. Sağ taraftaki 
merdivenin doğrudan bina dışına tahliyesini sağlamak için ise yangın güvenlik holü kapısından 
sonra yangın kaçış koridoru bina kitlesi dışına kadar uzatılmış ve doğrudan bina dışına tahliye 
sağlanmıştır. 
 

 
Şekil 7. Otel binası zemin kat merdiven bina dışı tahliyeleri 

 
Yukarıdaki şekil bir otel yapısına ait zemin kat merdiven tahliyelerini göstermektedir. BYKHY 
madde 41’e göre soldaki merdiven otel lobi kısmından bina dışı açık alana 15m’de 
(yağmurlama sistemi ile) ulaşmakta, sağdaki merdiven ise doğrudan bina dışı açık alana ulaşım 
sağlamaktadır. Bu yapıda tüm katlarda ve tüm bölümlerde kaçış mesafeleri Tablo Ek 5B’ye 
uygun olmalıdır ayrıca Madde 39-4 bendine göre; çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı kullanım 
sınıflarında (Madde 50), bir koridor içerisindeki 2 kaçış merdiveni arasındaki mesafe, 
yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi 
olan yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz denilmektedir[1]. 
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Şekil 8. Otel binası normal katlarda merdiven konumlandırılması 

          
 

Şekil 9. Zemin katta doğrudan bina dışına tahliye olan yangın merdiveni 
 

 

 
 
Şekil 10. Zemin katta yağmurlama yoksa 10m’de, yağmurlama varsa 15m’de bina dışına tahliye 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu metinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen pasif yangın 
önlemlerinden kaçış kapıları ve kaçış merdivenleri tasarımı ile ilgili olarak yapının planlama 
aşamasında yapılması gerekenler özetlenmeye çalışılmıştır. Kaçış yolu tasarlanırken yapı 
kitlesinin parsele yerleşimi, kullanım sınıfı, tehlike sınıfı, kullanım alanı, yapı yüksekliği 
belirlenmeli bu kriterlere göre kullanıcı yükü hesaplanmalı sonrasında BYKHY Tablo Ek-
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5/B’de belirtilen kaçış mesafelerine ve genişliklere uygun olacak şekilde kaçış kapıları ile kaçış 
merdivenleri tasarlanmalıdır. Yapılan en büyük hatalardan birisi kullanım sınıfına uygun 
olmayan faaliyetlerin uygun olmayan parsellere inşaa edilmesi veya hiçbir kullanım amacı 
olmayan, kimin ne amaçla kullanacağı-kiralayacağının belli olmadığı binaların 
projelendirilmesidir. Bu aşamada Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
Madde 6’da belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara göre tasarım ve denetim yapılması çok 
önemlidir. Unutulmamalıdır ki deprem, sel gibi doğal afetlerde olduğu gibi yangında da can 
kayıplarının sebebi yanlış ve kötü tasarlanmış yapılardır. 
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 ÖZET 
Ülkemizde özellikle büyükşehirlerde yapı stoğu, eskidir. Deprem yönetmeliği öncesi 
üretilen bu yapıların dayanıklılığı tartışılmaktadır. Bu sebeple yapı stoğunun iyileştirilmesi 
için kentsel dönüşüm süreci sürekli ön planda olmaya devam etmektedir. Her yaşam mahali 
yangın riski taşıdığı gibi kentsel dönüşüm sürecine girmiş konutlar da yangın riski 
taşımaktadır. Yangından kaynaklanan ölümlerin çok büyük kısmı dumandan zehirlenerek 
veya boğularak gerçekleştiği de göz önünde bulundurulursa duman tahliyesi kentsel 
dönüşümün en önemli konularının başında gelmektedir. 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
21 Kasım 1980 tarihinde, Las Vegas’ ta MGM Grand Hotel and Casino’ da otelin zemin 
katındaki restorantta buzdolabından kaynaklanan, elektrik kontağından çıktığı düşünülen bir 
yangın meydana geldi. 2000’den fazla odası olan bu otelin o esnada 5000’den fazla konuğu 
bulunmaktaydı. Sabah 07.00 sıralarında çıkan, duvar kâğıdı, pvc borular, plastik aksesuarlarla 
beslenen yangın, hızla lobiye yayıldı ve kumarhane zemininde de hızla ilerledi. Bu yangının ilk 
fark edildiği andan itibaren, bir alev topu haline gelip tüm zemin katı sarması yalnızca 6 dakika 
sürdü. Alevlerin üst katlara sıçramamasına ve yalnızca zemin katla sınırlı kalmasına rağmen, 
yangın sonucu oluşan duman ve zehirli gazlar; merdiven boşluğu, asansör boşluğu ve dikey 
şaftlardan hızla üst katlara yayıldı. Sabah saatlerinde gerçekleşen bu olay, konukların ve 
personelin uyku saatine denk gelmesi sebebiyle tahliyesi zor ve geç olmuştur.  
 

 
Şekil 1. MGM Grand Hotel Yangını 21 Kasım 1980 
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Yangına, kurtarma ekibi olarak 200’den fazla itfaiyeci müdahale etti. Bazı itfaiyeciler dumanın 
oluşturduğu karanlıkta bir sürü yığının üstünden geçmek zorunda kaldıklarını beyan ettiler. 
Yangından sonra bu yığınların asansörlerin önlerinde ve merdiven boşluklarında kaçmaya 
çalışırken ölenler olduğu anlaşıldı.  
 
Bu yangında 85 kişi öldü. Ölenlerin hemen hepsinin yangının oluşturduğu dumandan zehirlenip 
boğularak öldüğü tespit edildi. MGM Grand Hotel yangınından sonra Nevada eyaletinin yangın 
yönetmeliklerinde ciddi değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin büyük kısmı duman tahliye 
sistemleriyle ilgilidir. 
 
 
 
 
2. YANGIN VE ETKİLERİ 
 
Dünyada; 
 
• Her 18 saniyede bir yangın ihbarı, 
• Yılda 2.000.000’dan fazla yangın vakası, 
• Her yıl yangından kaynaklı 4000’den fazla ölüm, 
• Her 130 dakikada bir ölüm, 
• Her yıl 12 milyar dolar maddi zarar meydana gelmektedir. 
 
Yangında; 
 
• Ölümlerin %70’i duman ve zehirli gazlardan meydana gelmektedir. 
• Ölen insanların %60’ı yangının çıktığı mahalde öldüğü görülmüştür. Bu insanların %30’u 

aynı katta, %30’u aynı binada ölmüştür. Yani aynı mahalde olmadıkları halde dumanda 
etkilenerek vefat etmişlerdir. 

• Yangın esnasında ortam şartlarına bağlı olarak duman 15-100 metre ilerlemektedir. 
• Yangına bağlı ölümlerde 5 yaş altı çocukların ve yaşlıların diğer yaş gruplarına göre 2 kat 

daha risk altında olduğu görülmüştür. 
• 1995 yılında yapılan bir istatistik çalışmada ölen insanların %18 inin 5 yaş altı çocuklar 

olduğu tespit edilmiştir. 
• Çocuk ölümlerinin yaşandığı yangın vakalarının %30’unun çıkış sebebi çocuklardır. 
• Erkeklerin yangında ölüm oranı kadınların neredeyse 2 katıdır. 
 
Bu istatistiki veriler ışığında yangında zamanın önemi çok yüksektir. Yangın ortamda bulunan 
yanıcı madde yüküne göre hızlı bir şekilde yayılır.  
 
Örneğin: Orta dereceli yangın yükü bulunan ortamda; 
 
• İlk 5 dakika sonunda  538°C 
• 10. dakika sonunda  705°C 
• 30. dakika sonunda  844°C 
• 1. Saat sonunda       927°C 
• 2. Saat sonunda            1010°C sıcaklıklara çıkıldığı görülebilir. 
 
İnsan vücudu ise; 
 
• 65 °C’ ye sınırlı bir süre 
• 120 °C’ ye 15 dakika 
• 143 °C’ ye 5 dakika 
• 177 °C’ ye 1 dakika dayanabilir. 
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Yangın esnasında şu gazlar ve etkileri ortaya çıkar: 
 
• Azot dioksit (NO2):  
• Nefes alma güçlüğü, kronik bronşit, akciğer doku kaybı ve enfeksiyonlara karşı direnç 

 düşüşüne sebep olur. 
• Karbon monoksit (CO):  
• Hemoglobini sararak kandaki O2 emilimini azaltır. 
• Karbon (C):  
• Sülfür dioksitin (SO2) etkisini arttırır, akciğerleri enfekte eder. 
 
Duman bilinç kaybına sebep olur. Merkezi sinir sistemini etkiler. Göz, burun, boğaz ve akciğeri 
tahriş eder. En önemlisi duman görüş mesafesini azalttığı için kaçışı kısıtlar. 
“Sonuç olarak yangınlardaki ölümlerin en önemli sebebi dumandır.” 
 
 
 
 
3. İNSAN YAŞAMINI ETKİLEYEN ÖNEMLİ UNSURLAR 
 
Yangın esnasında görünürlük en önemli unsurdur. Büyük bir hacimde görünürlük mesafesi 10 
metrenin altına düştüğünde durum kritiktir. Büyük bir hacim olarak 150 m2’ den büyük alanlar 
kabul edilir.150 m2’ nin altında ki alanlarda kritik mesafe 3 ile 5 metredir. Yangından 
kurtulanların %50’ si yangın esnasında 4 metreden uzağı görememişler. 
 
Yangın esnasında insan yaşamını etkileyen en önemli alan dumansız katman yüksekliğidir. Bu 
alan sayesinde kişilerin tahliyesi mümkün olacaktır.  
 

Dumansız Katman Yüksekliği (DKY) 
 

DKY = 1,6 m + Oda Yüksekliğinin %10’u 
 
 
Örneğin; 3 m Oda yüksekliğinde; DKY = 1,9 metre olmalıdır. Dumansız katman bölgesindeki 
sıcaklık 60-80°C olduğunda durum kritiktir. 
 
Duman hareketleri sınırlandırdığı gibi paniğe de sebep olur.Dumanın yayılmasının önlenmesi, 
hacimlerin dumandan arındırılması  yangın güvenlik önlemlerinde önemli bir başlığı oluşturur. 
 

 
Şekil 2. Dumansız Katman Yüksekliği 
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4. YANGININ YAYILMASININ ÖNLENMESİ 
 
A. Yangın Kompartmanları 

 
Yangın genellikle; merdiven boşluğundan, aşırı ısınmadan, çatı arasından, pencerelerden, asma 
katlardan tesisat şaftları ve havalandırma kanallarından yayılır.Yangının yayılmasını önlemek 
için yangına dayanıklı yangın bölmeleri (Yangın kompartmanları) oluşturulmalıdır. Yangın 
Kompartımanı: Bir bina içersinde tavan ve taban döşemesi dahil olmak üzere, her yanı en az 60 
dk. Yangına dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgelerdir. 
Yangının yayılmasını önlemek amaçlıdır. BYKHY Madde.24 

 
 

Şekil 3. Yangın Kompartmanları Örnekleri 
 
Bina Yüksekliği 21,50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30,50 
m’den fazla olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç olmak üzere 21,50 m’den daha yukarı 
olan katlarda en çok 3 katta bir yangın kompartmanı olarak düzenlenir. Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik Madde.24 
 
Kazan dairesi, otopark, ana elektrik dağıtım panoları yangın merdivenlerinin ve yangın su 
devrelerinin elektrik tesisat odaları, yapı içindeki trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, 
jeneratör grubu odaları vb. yangın tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri yangın 
kompartmanı özelliğine sahip olmalıdır. BYKHY Madde.24 
 

 
Şekil 4. Acil Durum Kapısı   Şekil 5. Yanlış Uygulama Örneği 
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B. Basınçlandırma Yapılan Merdiven Boşluklarının Tasarımında 
 
• Yangın yokken merdiven boşluğunda 50 Pa basınç olmalıdır.  Sızıntılar bu basıncı azaltır.  
• Duvarlarda sızdıracağı dikkate alınmalıdır. 50 Pa’ lı çok fazla geçmesi de istenmez.  
• 110 N kuvveti geçmemelidir. 
• 60 Pa olduğunda otomatik açan damperler konulmalıdır.  
• Yangın anında basınç min.15 Pa’ a kadar düşebilir.  Aksi halde fan çok fazla büyük 

seçilmek zorunda kalınır.  
• Kapılar açıkken temiz havanın içeri giriş hızı 1 m/s’ den küçük olamaz. 
• Yangın anında EN AZ 2 iç kapı, 1 dış kapı açılacak gibi hesap yapılmalıdır.  
• TS 12101 ye göre 51,5 metrenin üzerinde 4 iç kapı açılmalıdır. 
 
 
 
 
5. DUMAN KONTROLÜ VE BASINLANDIRMA SİSTEMİ 
 
A. Duman Kontrolü 
 
Yapı yüksekliği 51,50 metreden fazla olan binaların hol ve koridor gibi ortak alanlarında duman 
kontrol sistemi yapılmalıdır. 
 

 
 

Şekil 6. Duman Kontrolü Örnekleri 
 

Madde 86 – 87 ye göre  
 
• Mekanik duman tahliye sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri kullanılabilir ancak 

yangın senaryosuna uygun çalıştırılmalıdır.  
• Mümkün olmaz ise bağımsız mekanik duman tahliyesi yapılmalıdır.  
• Mekanik duman kontrol sistemi için öngörülen bütün şartlar, iklimlendirme ve 

havalandırma sistemi içinde aranır. 
• Aynı klima santralı ile birden fazla yangın Kompartımanına hizmet ediliyor ise 

kompartıman geçişlerinde yangın damperi kullanılır. 
• -Basınçlandırma sistemi kanallarında (Yatay veya Düşey geçişlerde) yangın damperi 

kullanılamaz. 
• Dizel pompa ve acil durum jeneratör odalarında mekanik havalandırma yapılması 

durumunda duman tahliye sistemi diğer bölümlerden bağımsız olarak yapılmalıdır. 
• Otel, restoran, kafeterya vb. yerlerin mutfak egzoz sistemi diğer bölümlerden bağımsız 

olmalıdır.  
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• Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kazan dairelerinde, kapalı otopark alanlarında ve bodrum 
katlardaki depolarda mekanik duman tahliye sistemi yapılması mecburidir. Duman tahliye 
sisteminin, binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve 
saatte en az 10 hava değişimi sağlaması gerekir. 

• SIĞINAKLAR: İlgili mevzuata uygun olarak 100 m2’den büyük olan sığınaklarda duman 
tahliye sistemi kurulması ve en az 2 çıkış sağlanması mecburidir. 

• Bu yönetmeliğe göre algılama, uyarı ve söndürme sistemlerinin yapılması mecburi olan 
binaların sığınaklarında, belirtilen bu sistemlerin kurulması şarttır. 

 
B. Havalandırma ve Basınçlandırma Esasları 
 
• Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi 

yapılması şarttır. Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren 
sistemlerden bağımsız olmalıdır. (10 hava değişimi alınmalı)  

• Araçların asansörle alındığı kapalı otoparklarda doğal veya mekanik duman tahliyesi 
zorunludur. 

• Acil durum asansörünün makine dairesi ayrı olur ve asansör kuyusu   basınçlandırılır. 
• Bütün kaçış merdivenleri doğal yollar veya mekanik olarak Havalandırılmalı veya 

basınçlandırılmalıdır. 
• Yapı yüksekliği 30,50 metreden fazla ve 51,50 metreden az olan konutlarda, birbirlerine 

alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya 
basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir. 

• Yapı yüksekliği 51,50 metreden fazla olan konutlarda yangın güvenlik holü ve 
basınçlandırma en az iki adet kaçış merdiveni için yapılmalıdır. 

• Otel, motel ve yatakhanelerde iç koridorlar dış duvarda yer alan boşluk ile doğal 
havalandırılır veya mekanik duman tahliyesi yapılır. 

• Konutlar hariç olmak üzere merdiven kovasının yüksekliği 30,50 m’den fazla ise kaçış 
merdivenleri basınçlandırılır. 

• -Bodrum kat sayısı 4’ ten fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenleri 
basınçlandırılır. 

• Yapı Yüksekliği 51,50 m’den fazla olan konutlarda kaçış merdivenleri basınçlandırılır. 
• Acil durum asansör kuyuları basınçlandırılır. 
• Bütün kapılar kapalı iken max. 50 pascal (Pa) basınç farkı olmalıdır. 
• Kapı açık durumda en az 15 pascal (Pa) basınç farkı olmalıdır. 
• En az iki iç kapı ve bir dış kapının açık olacağı hesaplanmalıdır ve bina kat sayısına göre 

açık iç kapı sayısı artırılır. 
• Hem basınçlı havanın ve hem de otomatik kapı kapatıcının kapı üzerinde yarattığı kuvveti 

yenerek kapıyı açmak için kapı koluna uygulanması gereken kuvvetin 110 Newtonu 
geçmemesi gerekir. 

• Yangına müdahale sırasında basınçlandırma sisteminin, açık bir kapıdan basınçlandırılmış 
alana duman girişini engelleyecek yeterlilikte hava hızını (minimum  

• 1 m/s olmalıdır.) sağlayabilmesi gerekir. 
• Merdiven içerisinde meydana gelebilecek olan aşırı basınç artışlarını (60 Pa) bertaraf etmek 

üzere, aşırı basınç damperi ve frekans Kontrollü fan veya 3 ayrı fan gibi sistemlerin 
yapılması gerekir. 

• Basınçlandırma havasının doğrudan dışardan alınması ve egzoz çıkış noktalarından en az 5 
m uzakta olması gerekir.  

• Yüksekliği 25 metreden fazla olan kapalı merdivenlerin basınçlandırılmasında, birden fazla 
noktadan üfleme yapılabilir. İki noktadan üfleme yapılması hâlinde, Üfleme yapılan 
noktalar arasındaki yüksekliğin en az merdiven yüksekliğinin yarısı kadar olması şarttır. 
Yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda, her katta veya en çok her üç katta bir 
üfleme yapılması gerekir. 
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• Basınçlandırma fanının dışarıdan hava emişine algılayıcı (dedektör) konulur; duman 
algılanması hâlinde, fan otomatik olarak durdurulur. 

• Basınçlandırma sisteminin yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından otomatik olarak 
çalıştırılması gerekir. 

• Basınçlandırma fanını el ile çalıştırıp durdurabilmek için, bir açma kapatma anahtarının 
bulunması gerekir. 

• Kaçış merdivenlerinde basınçlandırma yapılmamış ise, merdiven bölümünde açılabilir 
pencerenin veya merdivenin üzerinde devamlı havalandırmayı sağlayacak tepe penceresinin 
bulunması şarttır. 

• Basınçlandırma sisteminin yangın güvenlik holüne de yapılması halinde merdiven 
tarafındaki basınç, yangın güvenlik holündeki basınçtan daha yüksek olmalıdır. 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Duman Kontrol Sistemleri kentsel dönüşümde can güvenliği açısından en önemli gereksinimdir. 
Duman Kontrol Sistemleri sayesinde olası bir yangında dumandan kaynaklı ölümler ve diğer 
riskler azalacaktır. Yangından koruma ve duman kontrol sistemleri önemli gelişmeler kaydetmiş 
olmasına rağmen kullanımdan ve estetikten kaynaklanan zorluklar oluştuğundan duman zonları 
oluşturulamamaktadır. Her geçen gün teknolojik çözümler daha fazla yenilik ve esneklik 
sunmaktadır. Metotlar ve teknolojiler geliştikçe yönetmeliklerde güncellemeler olacak, yeni 
standartlar gelecektir. Duman kontrolü ile ilgili yeni tasarımlar ve yeni öncelikler sayesinde her 
geçen gün önemini artırmaya devam edecektir. Bu sayede insanlar daha güvenilir yaşam 
mahallerine sahip olacaklardır. 
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ÖZET 
Bu çalışmada yapılarda kaçış merdiveni ve acil durum asansörlerinde basınçlandırılma 
yapılırken dikkat edilmesi hususlarla ilgili bilgiler içermektedir. Olası yangın durumunda 
bina içinde bulunan insanların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayan, kaçış yollarının 
basınçlandırılmasına ilişkin kuralları ve duman girişini engellemek için alınması gereken 
önlemleri kapsamaktadır. Merdiven basınçlandırmanın zorunlu olduğu hallere ilişkin 
esasları kapsamaktadır. 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde yüksek yapıların artmasıyla birlikte bu yüksek yapılardan insanları güvenli bir 
şekilde tahliyesi için gereksinimler doğmuştur. Bu çerçevede, yapılarda duman kontrol sistemi 
önemli bir yer tutmaktadır. Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki 
basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemine basınçlandırma denilir. 
Duman kontrol sistemi kapsamında yapılan basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye 
tesisatının; binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve binanın 
emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortamı oluşturacak şekilde 
tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir. Yapılan araştırmalarda yangın 
olması durumunda can kayıpların büyük bir kısmı dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdiği 
kayıtlara geçmiştir. Bu bağlamda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
gereğince merdiven basınçlandırmanın zorunlu olduğu yapılarda basınçlandırmanın amacı; 
yangın merdivenlerine ve asansörlerine duman girişi önlenerek kaçış yollarının emniyetli hale 
getirmektir. 
 
 
 
 
2. TANIMLAR 
 
Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca 
göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini, 
 
Kaçış (Yangın) merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli 
ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve 
tabiî zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdivenlerdir. 
 
Kaçış yolu: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, 
kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere 
binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir 
şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır. 
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Korunumlu merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından 
etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdivenlerdir. 
 
Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü): Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın 
söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum 
uygulanmış olan özel asansörüdür. 
 
Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının 
inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğidir. 
 
Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar 
planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliktir. 
 
Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalarıdır. 
 

 

Şekil 1. Bina ve yapı yüksekliği 
 
 
 
 
3. SORUMLULUK 
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 6’da yönetmelik hükümlerin 
uygulanmasında sorumluluklar aşağıda belirtiği gibidir. 
1. Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, 
2. Yatırımcı kuruluşlar, 
3. Yapı sahipleri, 
4. İşveren veya temsilcileri, 
5. Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve 

imalatçılar, 
6. Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı 

denetimi ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur. 
 
Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması sebebiyle meydana gelen yangın hasarlarından dolayı; 
 
1. Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri, 
2. Tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli mimar ve mühendisler, 
3. Yapı denetimi kuruluşları, 
4. Müteahhitler, imalatçılar ve danışmanları, kusurlarına göre sorumludur. 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 97 

4. YANGIN MERDİVENİ BASINÇLANDIRMANIN ZORUNLUĞU OLDUĞU 
DURUMLAR 
 
Bütün korunmuş kaçış merdivenlerinin, doğal yolla veya mekanik yolla havalandırılması veya 
basınçlandırılması gerekir.  Kaçış merdiveni ve kullanım alanları, aydınlatma ve havalandırma 
amacı ile aynı aydınlığı veya baca boşluğunu paylaşamaz. Kaçış merdivenin basınçlandırma 
zorunluluğu olduğu durumlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 
 
1.Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven kovasının yüksekliği 30.50 m’den 
fazla ise, kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekir. Bodrum kata ve üst katlara hizmet 
veren kaçış merdiveni aynı yuvada olsa bile, zemin seviyesinde, yangına 120 dakika dayanıklı 
ve duman sızdırmaz bir duvar ile ayrılmış ve ayrı çıkış düzenlenmiş ise, merdiven yuvası için 
üst katların yüksekliği esas alınır. 
 
2.Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, 
her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma 
uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir 
yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenine ulaşılıyor ise binanın genel 
merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir. Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan 
konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış 
merdiveni yapılması şarttır. 
 
3.Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenleri 
basınçlandırılır. 
 
4.Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutların kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması 
şarttır. 
 
5.Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın etkisi altında kalmaması için acil durum 
asansörü kuyularının basınçlandırılması gerekir. 
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik madde 89’da belirtilen ve yukarıda 
sıralanan maddelerde yangın merdiveni basınçlandırması yasal gerekliliktir. Bu aşamada düzgün 
bir projenin hazırlanması için mimari proje kısmı büyük önem arz etmektedir. Uygulama 
aşamasında yapılan hatalar denetim esnasında her ne kadar tespit edilse de düzeltilmesi ciddi 
maliyetlere yol açmaktadır. 
 
 
 
 
5. YANGIN MERDİVENİ BASINÇLANDIRMASINDA TASARIM ESASLARI 
 
1. Basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman, bütün kapılar kapalı iken basınçlandırılan merdiven 
yuvası ile bina kullanım alanları arasındaki basınç farkının en az 50 Pa olması şarttır. Açık kapı 
durumu için basınç farkı en az 15 Pa olması gerekir.  
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Şekil 2. Kaçış merdiveni basınçlandırma altında tüm kapılar kapalıyken 
 
 

2. Hem basınçlı havanın ve hem de otomatik kapı kapatıcının kapı üzerinde yarattığı kuvveti 
yenerek kapıyı açmak için kapı koluna uygulanması gereken kuvvetin 110 Newtonu geçmemesi 
gerekir. 

 
 

Şekil 3. Kuvvet ölçer 
 
 

3. Yangına müdahale sırasında basınçlandırma sisteminin, açık bir kapıdan basınçlandırılmış 
alana duman girişini engelleyecek yeterlilikte hava hızını sağlayabilmesi gerekir. Hava hızı, 
birbirini takip eden iki katın kapılarının ve dışarı tahliye kapısının tam olarak açık olması hâli 
için sağlanır. Ortalama hız büyüklüğünün her bir kapının tam açık hâli için en az 1 m/s olması 
gerekir. 
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Şekil 4. Basınçlandırma fanı çalışırken üç kapı açık durumu için hız gereksinimi 
 
 

4. En az 2 iç kapının ve 1 dışarıya tahliye kapısının açık olacağı düşünülerek, diğer kapalı 
kapılardaki sızıntı alanları da ilave edilerek dizayn yapılır ve bina kat sayısına göre açık iç kapı 
sayısı artırılır. Basınçlandırma havası miktarının, sızıntı alanlarından çevreye olan hava 
akışlarını karşılayacak mertebede olması gerekir. 
 
5. Merdiven içerisinde meydana gelebilecek olan aşırı basınç artışlarını bertaraf etmek üzere, 
aşırı basınç damperi ve frekans kontrollü fan gibi sistemlerin yapılması gerekir. 
 

 
 

Şekil 5. Basınç fark sensörü 
 
 

6. Basınçlandırma havasının doğrudan dışardan alınması ve egzoz çıkış noktalarından en az 5 m 
uzakta olması gerekir. Yüksekliği 25 m’den fazla olan kapalı merdivenlerin 
basınçlandırılmasında, birden fazla noktadan üfleme yapılır. İki noktadan üfleme yapılması 
hâlinde, üfleme yapılan noktalar arasındaki yüksekliğin en az merdiven yüksekliğinin yarısı 
kadar olması şarttır. 
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Şekil 6. Besleme fanı herhangi bir seviyede olabilir 
 
 
Yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda, her katta veya en çok her üç katta bir üfleme 
yapılması gerekir 

 
 

Şekil 7. Çatıya monte fan ile her kata üfleme 
 
 

7. Basınçlandırma fanının dışardan hava emişine algılayıcı konulur; duman algılanması hâlinde, 
fan otomatik olarak durdurulur. 
 

 
 

Şekil 8. Kanal içi duman algılayıcı 
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8. Basınçlandırma sisteminin yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından otomatik olarak 
çalıştırılması gerekir. 
 
9. Basınçlandırma fanını el ile çalıştırıp durdurabilmek için, bir açma kapatma anahtarının 
bulunması gerekir. 
 
10. Kaçış merdivenlerinde basınçlandırma yapılmamış ise, merdiven bölümünde açılabilir 
pencerenin veya merdivenin üzerinde devamlı havalandırmayı sağlayacak tepe penceresinin 
bulunması şarttır. 
 
11. Basınçlandırma sisteminin yangın güvenlik holüne de yapılması hâlinde, merdiven 
tarafındaki basıncın yangın güvenlik holü tarafındaki basınçtan daha yüksek olacak şekilde bir 
basınç dağılımı oluşturulması gerekir. 
 
 
 
 
6. KAÇIŞ MERDİVENİ BASINÇLANDIRMA İHTİYACI 
 
Kaçış merdivenini pozitif basınç altında tutarak insanların güvenli tahliyesini ve itfaiye 
ekiplerinin yangına müdahale ederken dumandan korumasını sağlamaktır. 
 

 
 

Şekil 9. Basınçlandırılmış kaçış merdiveni 
 
 
Yapının yaşam alanında meydana gelen olası bir yangında, bina içerisinde bulunan duman 
dedektörlerin dumanı algılamasıyla beraber merdiven basınçlandırma fanı devreye girerek, 
merdiven kovasında pozitif basınç oluştur ve dumanın merdiven kovası içerisine duman girişi 
engellenmiş olur.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yangın merdiveni basınçlandırmasında, Mimari proje tasarlanırken merdiven kovasının 
yüksekliği, genişliği ve gerekiyorsa basınçlandırma şaftı hesaba katılarak tasarlanmalıdır. Kaçış 
merdiveni tasarım ve hesaplamada, bilimsel bilgilere dikkat edilerek düzenlenmiş çizelgelere 
göre, binaya uygun hesaplar yapılmalıdır. Alanında uzman mühendis, projenin tasarımı ve 
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yapılacak hesaplar neticesinde; hız, basınç, kapı açma kuvveti ve kapı sızıntılardan meydana 
gelecek kayıpları hesaplayarak uygun debi ve basınç değerinde fan seçilmelidir. Merdiven 
Basınçlandırma elemanlarının bakımı yapılmalı ve zorunlu olan yıllık periyodik kontroller 
gerçekleştirilmelidir. 
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ÖZET 
Yangın esnasında havalandırma sistemlerinin kontrol edilmesi, olası zehirlenmeleri ve 
yangın etkilerinin yayılımını engellemek açısından önemlidir. Havalandırma sistemlerinin 
en önemli parçaları olan; yangın damperleri ve duman kontrol damperlerinin yönetilmesi 
işlemi, yangın alarm sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir. Yangın alarm sistemlerini 
tasarlayanların, yangın damperleri ve duman kontrol damperleri ile ilgili teknik terimlerin 
yanı sıra, havalandırma sistemleri çizimlerinde yer alan bu damperlerin çeşitlerini ve 
kullanım amaçlarını da bilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, yangın alarm 
sistemine ait damper kontrol cihazları tasarlanmalı ve yangın alarm sistemi çizimlerinde 
belirtilmelidir. Bu çalışmada yangın alarm sistemleri ile ilgili tasarım, çizim, danışmanlık 
ve uygulama aşamalarında görev alan kişilere; yangın damperleri ve duman kontrol 
damperleri hakkında kaynak oluşturacak bilgiler -ilgili mevzuat, deneyimler ve teknolojik 
çözümler çerçevesinde- derlenmiştir. 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Aynı ürün ailesinde değerlendirilse de yangın damperi, motorlu yangın damperi ve duman 
kontrol damperi, işlevleri açısından farklı özellikteki ürünlerdir. Konfora yönelik havalandırma 
sistemlerinin yangına dayanıklı kompartıman geçişlerinde, dumanın geçişini sınırlamak için 
“yangın damperleri” kullanılmaktadır. Eğer binada kapsamlı bir yangın algılama ve alarm 
sistemi varsa, konfora yönelik havalandırma sistemlerinin yangına dayanıklı kompartıman 
geçişlerinde, dumanın geçişini sınırlamak için “motorlu yangın damperleri” kullanılmaktadır. 
Duman tahliye sistemlerinde dumanın yönlendirilmesini sağlamak için ise duman kontrol 
damperleri kullanılmaktadır. 
 
 
 
 
2. YANGIN VE DUMAN DAMPERİ ÇEŞİTLERİ 
 
Aynı ürün ailesinde değerlendirilse de yangın damperi, motorlu yangın damperi ve duman 
kontrol damperi, işlevleri açısından farklı özellikteki ürünlerdir. Konfora yönelik havalandırma 
sistemlerinin yangına dayanıklı kompartıman geçişlerinde, dumanın geçişini sınırlamak için 
“yangın damperleri” kullanılmaktadır. Eğer binada kapsamlı bir yangın algılama ve alarm 
sistemi varsa, konfora yönelik havalandırma sistemlerinin yangına dayanıklı kompartıman 
geçişlerinde, dumanın geçişini sınırlamak için “motorlu yangın damperleri” kullanılmaktadır. 
Duman tahliye sistemlerinde dumanın yönlendirilmesini sağlamak için ise duman kontrol 
damperleri kullanılmaktadır. 
 
 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 104 

2.1.Yangın Damperi ve Motorlu Yangın Damperi 
 
Yangın kompartımanlarında, havalandırma kanallarının yangına dayanıklı duvarlardan geçmesi 
durumunda, yangının sıcaklık etkisi ile bu geçişleri kapatan mekanik ürünlere “yangın damperi” 
denilmektedir. İçerisindeki termik eleman sayesinde belirli bir sıcaklıktan sonra kendiliğinden 
kapanmaktadır (Şekil 1). Bu ürün yangına dayanıklı duvarın bir parçasıdır. 
 
 

 
Şekil 1. Yangın damperi 

 
 
Yangının ilk aşamalarında; “soğuk duman” diye tabir edilen zehirli gazların, konfor 
havalandırma kanallarından ilerlediği ve zehirlenmelere sebep olduğu görülmektedir. Binalarda 
bu durumun önüne geçmek için; gelişmiş yangın algılama ve alarm sistemlerinden alınan 
bilgiler ve kontrol sinyalleri ile kumanda edilebilen motorlu yangın damperleri kullanılmaktadır. 
Bunlar “motorlu yangın damperi” olarak tanımlanmaktadır (Şekil 2). Bu damperler de tıpkı 
yangın damperleri gibi; kanalların yangın duvarından geçen kısımlarında yer almakta ve yangın 
alarm sisteminden gelen uyarı ile oldukça erken bir şekilde yangın duvarını güvenli hale 
getirmektedir. Bu sayede zehirli gazların ya da soğuk dumanın geçişi engellenmektedir.  
 
 

 
Şekil 2. Motorlu yangın damperi 
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Yangın damperlerinin ya da motorlu yangın damperlerinin kullanımı ile ilgili zorunluluk, 
doğrudan yangın kompartımanları ile ilgilidir. Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik ilgili maddelerine göre kompartımanlar belirlenmektedir. Yüksekliği 21,5 m’yi 
geçen binalarda (konutlarda 30,5 m) her kat ayrı bir yangın kompartımanı olarak 
değerlendirilmektedir. Dikey mekanik havalandırma şaftları ayrı bir yangın kompartımanı 
olarak değerlendirilmekte ve bu şaftlardan her kata giden konfor havalandırma kanallarına 
yangın damperi ya da motorlu yangın damperi tesis edilmektedir. 
 
 

 
Şekil 3. Duman kontrol damperi 

 
 
 
Etkin yağmurlama sistemi ile birlikte gelişmiş yangın alarm sistemleri tesis edilen binalarda, 
sadece termik etki (eriyen tel) ile çalışan yangın damperleri yerine motorlu yangın damperi tesis 
edilmektedir.  
 
Konfor havalandırma sistemleri üzerinde kullanılacak damperlerin özellikleri ve seçimi kadar, 
bunların kontrolüne ilişkin senaryoların belirlenmesi de önemlidir. Günümüzde, üzerinde kesin 
anlaşmaya varılmış tek bir yöntem bulunmamaktadır. Duman tahliyesinin ayrı olarak yapıldığı 
durumlar ve duman tahliyesinin aynı zamanda aspiratör (hava dönüşü) kanalı ile yapıldığı 
durumlarda; mekanik tasarımlar ve seçilen damperler farklılık göstermektedir. 
 
Motorlu yangın damperi kullanılan binalarda, yangın durumunda klima santrallerinin çalışmaya 
devam etmesi, yangın çıkan katın damperinin kapatılması genel olarak kabul görmüş bir 
uygulamadır. Bu esnada, yangın çıkan katın hava dönüş kanalı damperinin açık kalması ve diğer 
komşu katların hava dönüş kanalı damperlerinin kapatılması ile komşu katlarda pozitif basınç 
oluşturularak bu bölgelerin yangın dumanı ve zehirli gazlardan etkilenmemesi sağlanmaktadır 
(Şekil 4). Motorlu yangın damperlerinin elektrik beslemesi sürekli olarak bir kaynaktan 
yapılmalıdır. Damperleri besleyen elektrik bağlantısının kesilmesi durumunda yay geri dönüş 
mekanizması ile kapalı konuma gelmelidir., 
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Şekil 4. Konfor havalandırması motorlu yangın damperlerinin yangın anında davranışı 
 
 
2.2 Duman kontrol damperi 
 
Bu kısma kadar; klima santralleri ile binanın kompartımanlarına sağlanan taze hava kanalları ve 
hava dönüş kanallarında kullanılan motorlu yangın damperleri hakkında bilgiler yer aldı. Bu 
bölümde duman tahliyesi için özel olarak tasarlanmış havalandırma sistemlerinde kullanılacak 
“duman kontrol damperleri” hakkında bilgiler yer almaktadır. Duman tahliye sistemlerinde 
kullanılacak kanalların ve duman kontrol damperlerinin daha yüksek sıcaklıklarda da çalışır ya 
da kullanılır durumda olması istenilmektedir.  
 
Yangın oluşan kompartımanda duman kontrol damperinin açılması istenmektedir. Birden çok 
katın tek bir kanal ve fan ile duman tahliyesi yapıldığı durumlarda, yangın oluşan katın duman 
damperinin açık, diğerlerinin kapalı olması istenmektedir. Bu durumun gerekçeleri; fanın tüm 
gücü ile yangın oluşan katın dumanını çekmesi ve diğer katlarda pozitif basıncın sağlanması 
olarak değerlendirilmektedir (Şekil 4). 
 
Aynı ürün grubu olsa da duman kontrol damperleri, yangın damperleri ile motorlu yangın 
damperlerinden farklı özellikler içermektedir.  
 
• Duman kontrol damperleri yangın ile mücadele senaryosunun gerektirdiği açık ya da kapalı 

konuma gelerek o konumu korumalıdır (Dolayısıyla açma ve kapatma işlemini de motor ile 
yapmaktadır). 

• Duman kontrol damperleri sıcağa duyarlı tetikleme elemanı barındırmamalıdır. 
• Duman kontrol damperleri elektrik kesilmesi durumunda konumunu değiştirmeyecek, yani 

yay geri dönüşlü olmayacaktır.  
 
Bu bağlamda duman kontrol damperlerinin açma ve kapama işlemlerinin motor ile sağlanması 
ve yangına en az 30dk dayanıklı olması beklenmektedir.  
 
Görüldüğü üzere; yangın damperi, motorlu yangın damperi ve duman kontrol damperi farklı 
işlevsel olarak farklı özellikler taşımaktadır. Teknik terimler ve ürün farklılıkları yangın 
algılama ve alarm sistemlerinin tasarımını ve çizimini yapan taraflarca doğru bilinemediğinde 
tasarımda, çizimde ve uygulamada eksiklikler ve yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır. Basit ve 
anlaşılır olması adına Tablo 1’den yararlanılabilir.  
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Tablo 1. Damperler ve özellikleri 
 

 
 
 
 
 
3. YANGIN ALARM SİSTEMİ TARAFINDAN MOTORLU YANGIN VE DUMAN 
DAMPERLERİNİN KONTROLÜ 
 
Binalarda konfor koşullarının sağlandığı normal durumda; ortama, klima santrallerine bağlı 
temiz hava kanalları ile (mekanik tasarıma ait çizimlerde AHU olarak adlandırılır) temiz hava 
verilmektedir. Hava dönüş ya da egzoz kanalları ile de (mekanik tasarıma ait çizimlerde EF 
olarak adlandırılır) ortamdaki hava tahliye edilmektedir. Bu işlemleri sağlayan havalandırma 
kanallarının kompartıman geçişlerine “motorlu yangın damperleri” tesis edilmektedir. Normal 
durumda motorlu yangın damperlerinin tamamı açık durumdadır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Normal durumda havalandırma sistemi kanalları üzerindeki damperlerin konumları 
 
 
Yangın dumanının algılanması durumunda akıllı adresli yangın alarm sistemine bağlı olan 
damper kontrol modülü vasıtası ile o kompartımana taze hava sağlayan motorlu yangın damperi 
kapatılmaktadır. O kompartımanın hava dönüşü ya da egzoz kanalı üzerindeki motorlu yangın 
damperi açık konumda kalmaya devam etmektedir. Aynı kanal ile hava dönüşü sağlanan komşu 
kompartımanların, hava dönüş kanalları üzerindeki motorlu yangın damperleri kapatılarak, 
zehirli gazların ya da soğuk dumanın bu bölgelere ulaşması engellenmektedir. Bu arada komşu 
kompartımanların taze hava kanalları üzerindeki motorlu yangın damperleri açık konumda 
bırakılarak bu kompartımanlarda pozitif basınç yaratılmaktadır (Şekil 6). 
 
Binada tesis edilmiş duman tahliye sistemi (DEF) kanalı üzerinde yer alan duman damperlerinin 
tamamı normal durumda kapalı durumdadır. Yangın durumunda, kattaki duman tahliye kanalı 
üzerinde var olan duman damperi açılmaktadır. Aynı duman tahliye kanalı üzerindeki komşu 
kompartımanların duman damperleri kapalı konumda kalmaya devam etmektedir. Duman 
tahliye fanına (DEF) yangın alarm sistemi tarafından çalış komutu verilmektedir. Bu sayede 
yangın oluşan kompartımanın duman tahliyesi sağlanmaktadır.  
 
Binada yangın merdiveni ve acil durum asansör kuyusuna tesis edilmiş basınçlandırma sistemi 
(PF) varsa, basınçlandırma kanalı üzerindeki motorlu kapak açık hale getirilir ve basınçlandırma 
fanı çalıştırılır. Bu işlemler yangın alarm sisteminin akıllı adresli kontrol modülleri ile 
sağlanmaktadır. 
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Şekil 6. Yangın durumunda havalandırma sistemi kanalları üzerindeki damperlerin konumları 
 
 
Günümüzde yangın alarm sistemleri tarafından damperlerin konumlarının izlenmesi ve kontorlü 
çoğunlukla birden çok röle ve kontak izleme modülleri ile yapılmaktadır. Bu durum; yangın 
alarm sisteminde birden çok adrese gereksinim duyulmasına neden olurken, aynı zamanda ilk 
montaj zorluğu ve montaj sonrası işletme zorluğu da yaratmaktadır. Bazı firmalar geliştirdikleri 
yeni teknolojik ürünler ile tek bir adresten birden fazla kontrol ve izleme işlemini 
gerçekleştirebilmektedir. Bu yeni ürünler 220 V AC, 24 V AC ve 24 V DC çalışma 
gerilimlerindeki damperleri kumanda etmekte, uzaktan kumanda girişleri ile damperleri açma ve 
kapama işlemlerini yerine getirmektedir. 
 
Aynı zamanda bu ürünler; 
 
• uzaktan kumanda girişlerinin ve kontrol çıkışlarının açık/kısa devre durumları takip 

edilebilmesi,  
• damper kontrol modülü kapağının açık kalması durumu gözlenebilmesi,  
• damperin açılma ve kapanma süresinin programlanabilmesi,  
• modül üzerinde yer alan çeşitli renklerdeki LED’ler ile önemli uyarıların takip edilmesi,  
• uyarıların yangın alarm sistemi santralinde mesaj olarak gösterilebilmesi 
 
gibi kolaylıklar sunarak, duman kontrolünü çok daha etkin ve başarılı hale getirmiştir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Duman damper kontrol modülü ile damper kontrolü örneklemesi 
 
 
Duman kontrol damperlerinin yangın alarm sistemine bağlı kontrol modülleri ile bağlantısı 
aşağıdaki örnekteki gibi gerçekleştirilmektedir (Şekil 8). 
 
 

 
 

Şekil 8. Duman kontrol damperinin yangın alarm sistemi kontrol modülü ile bağlantısı 
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4. DUMAN KONTROL VE BASINLANDIRMA SİSTEMLERİNİN AYRI BİR 
MONİTÖRDEN KONUM BİLGİLERİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ 
 
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. Şekilde 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 9. Yangın alarm santrali verilerinin haberleşme modülleri ile grafik izleme ve yönetim 
yazılımına aktarımı 

 
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 Şekilde görüldüğü gibi izlenebilir ve yönetilebilir. 
 

 
 

Şekil 10. Yangın alarm santrali verilerinin haberleşme modülleri ile grafik izleme ve yönetim 
yazılımına aktarımı 
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5. TEKNİK TERİMLER 
 
Yağmurlama (sprinkler) sistemi: Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını 
itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemi, 
 
Yangına karşı dayanım (direnç): Bir yapı bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük ve 
yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasını, 
 
Yangın duvarı: İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin 
birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre 
için durduran düşey elemanı,  
 
Yangın kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı 
en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara 
ayrılmış bölgeyi, 
 
Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca göre 
daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini, 
 
Duman kontrolü: Yangın hâlinde duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini veya 
yayılımını denetlemek için alınan tedbirleri, 
 
Duman perdesi: Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit 
konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı 
bölücü perdeyi, 
 
Duman tahliyesi: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla 
zorlamalı olarak atılmasını, 
 
İlgili standart: Türk standartlarını, bu standartların olmaması hâlinde Avrupa standartlarını, 
Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul 
edilen standartları, 
 
EN 54-17:2005 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - bölüm 17: Kısa devre izolatörleri 
 
EN 54-18:2005 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Havalandırma sistemi konusunda tasarım uzmanı olan makine mühendislerince, yangın 
kompartımanı geçişlerindeki havalandırma kanallarında “yangın damperleri” yerine, “motorlu 
yangın damperlerinin” kullanılması konusunda uygulama birliği oluşmuştur. Duman tahliye 
sistemlerinde belirli ölçülerde yangına dayanıklı olan “duman tahliye damperlerinin” 
kullanılması gerekmektedir. 
 
Yangın alarm sistemi tasarlayan ve çizen kişilerin makine mühendisleri tarafından tasarlanan ve 
çizilen havalandırma sistemlerini detaylı olarak incelemesi gerekmektedir. Motorlu yangın 
damperi, duman kontrol damperi, klima santrali, egzoz fanı, duman tahliye fanı, basınçlandırma 
fanı gibi ürünlerin mekanik çizimlerden belirlenerek, özelliklerine uygun olan kontrol 
cihazlarının yangın alarm sistemi tasarımlarında ve çizimlerinde yer alması gerekmektedir.  
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ÖZET 
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 
kapsamında tehlikeli maddeler bulunduran, bulundurması muhtemel olan veya içerisindeki 
endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında bu miktarlarda tehlikeli madde 
oluşması beklenen üst seviyeli kuruluşlarda Dahili Acil Durum Planları hazırlanmalıdır. 
Dahili Acil Durum Planları hazırlanırken Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili 
Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslar dikkate alınır. Dahili Acil 
Durum Planı içerisine ise her bir acil müdahale senaryosu için Acil Durum Müdahale Planı 
hazırlanır ve eklenir. Öncelikle kuruluşta yer alan büyük endüstriyel kazaya neden 
olabilecek senaryolar belirlenmelidir. Kuruluşun iç kaynakları, personellerin görevleri, acil 
durum müdahale organizasyon şeması ve dış kaynaklar gibi konular netleştirilmelidir. 
Tebliğ’in EK-4’ünde yer alan Senaryo Bazında Acil Durum Müdahale Planı’nda olması 
gereken bilgiler asgari olmak üzere daha kapsamlı bir Acil Durum Müdahale Planı 
hazırlanması her kuruluş için faydalı olacaktır. Acil Durum Müdahale Planları’nın nasıl 
hazırlanacağını bilmek ve bu planları doğru bir şekilde tatbik etmek son derece önemlidir. 
Herhangi bir şekilde acil bir durumla karşılaşıldığında kapsamlı olarak hazırlanmış olan 
Acil Durum Müdahale Planı’nın devreye sokulması ile çok daha etkin ve hızlı bir müdahale 
imkânı elde edilir. Böylece muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en az 
seviyede kalması sağlanabilir. 

 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Büyük Endüstriyel Kaza, herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden 
kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra 
ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir 
emisyon, yangın veya patlama olayını ifade etmektedir [1].  
 
10 Temmuz 1976 yılında İtalya’da meydana gelen Seveso felaketi, büyük endüstriyel kazaların 
risk azaltımına ilişkin endüstriyel güvenlik düzenlemelerini beraberinde getirerek bir milat 
olmuştur. 
 
 
 
2. SEVESO FELAKETİ 
 
Seveso felaketi, 10 Temmuz 1976'da, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde, Milano'nun yaklaşık 20 
kilometre (12 mil) kuzeyindeki Seveso kasabasında yer alan küçük bir kimyasal üretim 
tesisinde, öğleden sonra 12:37 civarında meydana gelen bir endüstriyel kazadır. 
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ICMESA Kimya şirketine ait fabrikada pestisit ve herbisit üretimi yapılmaktaydı. Fabrikada 
TCP (2,4,5 triklorofenoksiacetikasit) üretilmekteydi. Ekzotermik bir kimyasal reaksiyonun 
kontrolünün kaybedilmesi, patlama diskinde ve basınç tahliye sisteminde reaktörün içeriğinin 
salınımına yol açtı. Toksik ve korozif kimyasallardan oluşan, fenol, sodyum hidroksit ve 
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksin (TCDD – ‘Seveso Dioksin’) içeren bir bulut yayıldı [2]. 
 
Triklorofenol (TCP) üretmek için diğer rakip şirketlere göre daha tehlikeli bir reaksiyon 
kullanımı ve Cumartesi sabah vardiyasının sonunda üretim vardiyasının reaktörü yeterince 
soğutmadan bırakmasına olanak sağlayan tehlikeli işletim uygulamaları kazanın nedenleri 
arasındadır [3]. 
 

 
 

Foto 1. Bir polis memuru zehirli kimyasalların varlığına dair uyarı levhası asıyor 
 
 

Yetersiz yönetim sorumluluğu ve kaza gerçekleştikten sonra şirket yönetimi ve yerel yönetimler 
arasında iletişim eksikliği, nüfusun kimyasal bulutuna maruz kalmasını önlemek ve alanı 
temizlemek için önlemlerin son derece yavaş gerçekleşmesine neden oldu. Reaktörün içerisinde 
yalnızca 20 kg kadar dioksin oluştuğu tahmin edilmektedir. Günler içinde çoğu kümes 
hayvanları ve tavşan olmak üzere toplam 3300 hayvan ölü bulundu. TCDD'nin gıda zincirine 
girmesini önlemek için acil kesimler başlatılmış ve 1978 yılına kadar 80.000'den fazla hayvan 
kesilmiştir. 15 çocuk cilt iltihabı ile hızla hastaneye kaldırıldı. Ağustos ayının sonunda, A 
Bölgesi tamamen boşaltıldı ve çitle çevrildi. Tıbbi olarak muayene edilen her yaştan 1.600 yerel 
insandan 447'sinin cilt lezyonlarından veya klorakneden muzdarip olduğu tespit edildi [4]. 
 
 
 
3. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN 
AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
1976 Yılında İtalya’nın Seveso kasabasında gerçekleşen bu kaza sonrasında, endüstriyel 
kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan 
Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiştir. 9 Aralık 1996’da ise 96/82/EC sayılı “Tehlikeli 
Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” 
yayımlanmıştır. Seveso-II Direktifini ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran “Büyük Endüstriyel 
Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca oluşturulan bir komisyon marifetiyle 
hazırlanarak, 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir [5]. 
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Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 8 
inci maddesi gereği alt ve üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, hazırlamaları veya hazırlatmaları 
gereken büyük kaza senaryo dokümanına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Büyük 
Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği 30 Haziran 
2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ, alt ve üst seviyeli 
kuruluşlara uygulanır. Kuruluşta büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu 
tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla Büyük kaza senaryo 
dokümanı hazırlanır [6]. 
 
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte 
belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği 
hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken dâhili acil durum planına ilişkin usul ve esasları 
belirlemek üzere Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları 
Hakkında Tebliğ 15 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu tebliğ, üst seviyeli kuruluşlara uygulanır. Dahili acil durum planı, büyük kaza senaryo 
dokümanında belirtilen her bir kaza türünü (yangın, patlama, toksik yayılım) içerecek şekilde 
tüm büyük kaza senaryolarına uygulanabilecek nitelikte ve endüstriyel kazayı tetikleyebilecek 
deprem, sel, taşkın gibi doğal afetler de dikkate alınarak hazırlanır [7]. 
 
Yukarıda ifade edilen alt ve üst seviyeli kuruluşlar, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’inin Ek-1 Bölüm-1 ve Bölüm-2’de verilen 
tehlikeli madde listelerine göre belirlenir. 
 
 
 
 
4. ACİL DURUM MÜDAHALE PLANI 
 
Büyük kaza senaryolarının Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza 
Senaryo Dokümanı Tebliği doğrultusunda oluşturulması sonrasında üst seviyeli kuruluşlar 
Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ’e göre 
Dahili Acil Durum Planı hazırlar. Dahili Acil Durum Planı içerisinde yer vermek üzere her bir 
büyük kaza senaryosu için Acil Durum Müdahale Planı hazırlanır.  
 
 
Tablo 1. Senaryo Bazında Acil Durum Müdahale Planı 
 

SENARYO BAZINDA ACİL DURUM MÜDAHALE PLANI 

Kuruluş: Senaryo No: Revizyon: 

Tesis:  

Ekipman No/Tesisin İlgili Kısmı:  

Ekipman Detay Açıklama: 

Kritik Olay (KO) ve Sonucu (Yangın, patlama, toksik yayılım):  
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Büyük Kaza Senaryo Tanımı ve Ortam Koşulları (Basınç, Sıcaklık, Rüzgâr Hızı ve Hâkim 
Rüzgâr Yönü): 

Kazanın Tespit Edilmesi: 

Sahadaki personel, dedektör, kamera vs. listesi ve kazanın tespit edilme süresi 

Kazaya Neden Olan Tehlikeli Madde ve 
Miktarı:  

Kaza Sonrası Açığa Çıkan Tehlikeli Madde ve 
Miktarı: 

Fiziksel Özellikleri 

Parlama Noktası (°C): 

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (°C): 

Madde Fazı: 

Toksisite: 

Fiziksel Özellikleri 

Parlama Noktası (°C): 

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (°C): 

Madde Fazı: 

Toksisite: 

Acil Duruma Müdahale Senaryosu: 

Aşağıdaki hususlar dikkate alınarak acil duruma müdahalenin nasıl yapılacağı açıklanır.  

- İç ve dış kaynaklar, hizmet grubu personeli, müdahale süresi (alarm, kontrol odasından 
yapılacak müdahaleler, manuel müdahaleler, açılacak/kapanacak vanalar, devreye alınacak 
pompa ve bağlantıları, kullanılacak su ve köpük miktarı, özel ekipman vb.) 

Senaryo Özelinde Vaziyet Planındaki Yerleşim: 

Ekipman, ulaşım yolları, yangın suyu hatları ve yangınla mücadele ekipmanları, algılama sistemleri 

Uydudan alınan ulaşım için alternatif güzergâhlar ve karargâh noktalarına ilişkin fotoğraflar 

 
Acil Durum Müdahale Planı’nda asgari olarak Tablo 1’de yer alan maddeler yer almalıdır. 
TÜPRAŞ rafinerileri tarafından yukarıda yer alan tablo daha da detaylandırılarak 
kullanılmaktadır. TÜPRAŞ Acil Durum Müdahale Planı Örnek Formu aşağıda verilmiştir: 
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Tablo 2. TÜPRAŞ Acil Durum Müdahale Planı Örnek Formu 
 

 
 

 

PLAN NO

ÜNİTE

EKİPMAN NO

EKİPMANIN 
TANIMI VE 
İÇERİĞİ

Senaryo Tanımı ve Olayın 
Gelişimi

Ortam Hava Şartları 
(Sıcaklık, Rüzgar Hızı ve 
hakim rüzgar yönü)

Basınç

Sıcaklık

KİMYASAL/ÜRÜN ADI Flaş Noktası (°C)
Kendiliğinden 

Tutuşma Sıcaklığı 
(°C)

Madde Fazı Toksisite

PLOT PLAN
(EKİPMAN, ULAŞIM YOLLARI, YANGIN SUYU HATLARI VE YANGINLA MÜCADELE EKİPMANLARI,ALGILAMA SİSTEMLERİ)

SENARYO 

Açığa Çıkan Ürün 
Bilgileri

Algılama Süresi Sahada Mevcut Gerek var

Algılama Süresi Mevcut Gerek var

Ekipman İçeriği

ETKİLENECEK 
ALAN VE 

EKİPMANLAR 
(Senaryo 

Modelleme 
sonucuna göre)

ALGILAMA
Nasıl algılanabileceği, 

sahada çalışan, 
dedektör, kamera vs 

yazılacak)

Algılama Tipi-Yangın/Salınım

CCTV Sistemi

Diğer (Lineer Isı Algılama, Duman detektörü 
vb.)

Sahada dışındaki personel (Kontrol Operatörü)

Sahadaki Personel (Saha Operatörü)

Diğer

Algılama Tipi-Operasyonel (Seviye, Sıcaklık 
Göstergeleri vb.)

Kontrol Operatörü

Basınç:

Tehlike

Hidrokarbon Dedektörü

Zehirli Gaz Dedektörü

Yangın Dedektörü

Akış

Seviye

Sıcaklık
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RDT Değeri

İNSANA ETKİ:

ÇEVREYE ETKİ:

VARLIK KAYBI:

İTİBARA ETKİ:

RDT Değeri

İNSANA ETKİ:

ÇEVREYE ETKİ:

VARLIK KAYBI:

İTİBARA ETKİ:

RİSK DEĞERLENDİRMESİ (Olay Başlangıcı)

Açıklama

RİSK DEĞERLENDİRMESİ (Olayın İlerleyen Aşamalarında)

Açıklama

Süre Sorumlu Personel
OPERASYON MÜDAHALELERİ

(Nasıl alarm verilecek ,ekipman nerden nasıl izole edilecek, kontrol odasından yapılacak müdahaleler, 
açılacak/kapanacak vanalar vs) 
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Süre Sorumlu Personel

Uygulama Oranı 
(lt/dak/m2) Toplam Alan (m2) Süre (dakika) Toplam (lt)

Yangınla Mücadele 
Yapılacak 
Ekipman/Bölge

Yangınla Mücadelede  Kullanılan 
Ekipman ve Teknik Özellikleri

Gereken Personel Sayısı
(Bağlantılar dahil)

Uygulama Debisi
(lt/dakika)

Süre
(dakika)

Toplam Kullanılan Su ve 
Köpük Miktarı

(lt)

Soğutma Yapılacak 
Ekipman/Bölge

Soğutmada Kullanılan Ekipman 
ve Teknik Özellikleri

Gereken Personel Sayısı
(Bağlantılar dahil)

Soğutma Yapılacak Debi 
(lt/dakika)

Soğutma Yapılacak Süre 
(dakika)

Toplam Kullanılan Su ve 
Köpük Miktarı

(lt)

Mevcut Su Kaynakları 
Kullanılacak Su Kaynağı 

Kapasitesi
Mevcut Köpük Stoğu 
Lokasyonları

Kullanılacak Köpük Stok 
Miktarı

Mevcut Kuru Kimyevi Toz 
Stoğu

Kullanılacak  Kuru 
Kimyevi Toz Miktarı

DCS Görüntüsü ya da P&ID

YANGINLA MÜCADELE EKİBİ MÜDAHALELERİ
(Hangi pompa devreye alınacak, nerden kaç tane bağlantı yapılacak, ne kadar su, ne kadar köpük kullanılacak, 

müdahale esnasında kullanılacak özel ekipmanlar, monitörler yazılacaktır)

KULLANILACAK SU VE KÖPÜK MİKTARI (NFPA, API STANDARTLARINA GÖRE PLANLANAN)

Su Miktarı

Köpük Miktarı

KULLANILACAK EKİPMAN VE KAYNAK MİKTARI 
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Toksik Gaz Yayılımı

Buhar Bulutu İlerlemesi ve Patlama

YORUMLAR-DEĞERLENDİRMELER

Uydu Fotografları (Ulaşım için Alternatif Güzergahlar ve Karargah Noktası belirleme)

Bölge Fotoğrafları

MODELLEME

Radyan Isı Kontuarları

Yangına Müdahale Alanı (Müdahale Ekipmanları, Yangın Suyu Sistemi)

Yangına Müdahale Güzergahları
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SONUÇ 
 
Üst seviyeli kuruluşlar Dahili Acil Durum Planı hazırlamak ve hazırladıkları planı T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın BEKRA sistemine yüklemekle yükümlüdür. 
Dahili Acil Durum Planı içerisinde yer alan büyük kaza senaryosu bazlı Acil Durum Müdahale 
Planları’nı detaylıca hazırlamak, hazırlarken tespit edilen eksikliklerle ilgili aksiyonlar almak, 
plan içerisinde görevi olanlara eğitimlerini vermek ve belirli periyotlarla tüm senaryoların Acil 
Durum Müdahale Planları’na dayalı tatbikatlarını gerçekleştirmek büyük öneme sahiptir. Dâhili 
acil durum planının doğruluğu, yeterliliği ve uygulanabilirliğinin tespit edilmesi amacıyla; yılda 
en az bir canlı tatbikat olmak üzere acil müdahale senaryoları, tebliğe göre 3 yılı aşmayan 
aralıklarla tatbik edilir.  
 
Herhangi bir şekilde acil bir durumla karşılaşıldığında kapsamlı olarak hazırlanmış olan Acil 
Durum Müdahale Planı’nın devreye sokulması ile çok daha etkin ve hızlı bir müdahale imkânı 
elde edilir. Böylece muhtemel kazaların (ilk hedef kazaların olmamasını sağlamaktır) insanlara 
ve çevreye olan zararlarının en az seviyede kalması sağlanabilir. 
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ÖZET 
Kilometrelerce boru hatlarının, kompleks ekipmanların olduğu ve yanıcı-parlayıcı-patlayıcı 
maddelerin işlendiği/bulunduğu petrol rafinerilerinde Jet Yangını, Döküntü Yangını, Flaş 
Yangını, Buhar Bulutu Patlaması, BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) 
ve Tank Yangınları gibi farklı yangın ve patlama tehlikeleri bulunmaktadır. Bu tip 
yangınlar basınç, sıcaklık ve fiziksel özelliklerine göre ayrılmakta ve adlandırılmaktadır. 
Yangın tiplerini doğru tanımlamak, doğru müdahale için kritik öneme sahiptir.  

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Petrol Rafinerilerde meydana gelebilecek birçok yangın türü bulunmaktadır. Kilometrelerce 
boru hatlarının, kompleks ekipmanların olduğu ve yanıcı-parlayıcı-patlayıcı maddelerin 
işlendiği/bulunduğu petrol rafinerilerinde bazı potansiyel yangın türleri öne çıkmaktadır.  
 
 
 
2. YANGIN TİPLERİ 
 
Yangın, öncelikle yanıcı maddenin fiziksel durumuna göre sınıflandırılmakta, daha sonra yanıcı 
maddenin bulunduğu ortam ve koşula bağlı olarak da adlandırılmaktadır. Rafinerilerde meydana 
gelebilecek bazı yangın türleri bulunmaktadır. Bu yangın türlerini genel olarak ikiye ayırabiliriz; 
 

• Proses Yangınları 
• Tank Yangınları 

 
 
2.1. PROSES YANGINLARI 
 
Proses sahalarında ortaya çıkabilecek yangın ve / veya patlamalar, proses koşulları ile doğrudan 
bağlantılı olduğu için bu şartların ve olası sonuçlarının tam olarak anlaşılması yangınla 
mücadele açısından hayati önem taşımaktadır. Özellikleri bakımında en çok karşılaşın yangın 
türleri şunlardır: 
 

• Döküntü Yangını 
• Jet Yangını 
• Flaş Yangını 
• Buhar (Hidrokarbon) Bulutu Patlaması 
• BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) 

 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 124 

2.1.1. DÖKÜNTÜ YANGINI 
 
Döküntü Yangınları, sıvı fazdaki her türlü hidrokarbonun veya 0°C den daha düşük bütan 
bileşiklerin ortamda birikmesiyle oluşur. Ek olarak, LNG gibi soğutularak sıvılaştırılmış 
(cryogenic) propan ve daha hafif bileşikler (<C4) atmosferik kaynama noktasına yakın 
koşullarda da Döküntü Yangınlarına sebep olabilirler. 
 
 
2.1.2. JET YANGINI 
 
Yanıcı bir sıvı ya da gazın, yüksek basınçlı ortamdan daha düşük basınçlı ortama, püskürme 
şeklinde yayılırken, sesten hızlı formda ve yüksek basınç / yüksek ısıya sebep olduğu ve yandığı 
yangın türüdür. Jet yangınları, gaz ya da sıvı-gaz formda meydana gelebilir. Basınç altında 
sıvılaştırılmış gazlar sıvı döküntü yangınlarına sebep olmazken, sıvı-gaz ya da atmosferik 
ortamda sıvılaşan gazlar aynı zamanda döküntü yangınlarına sebep olabilirler. Bu tür 
durumlarda jet yangının meydana geldiği ortamdaki çeşitli engeller, zemin şekil ve eğimi, 
tahliye (drenaj) imkanlarının kapasitesine bağlı olarak döküntü yangınları ile mücadele etmek 
de gerekebilir.  
 
 
2.1.3. FLAŞ YANGINI 
 
Flaş yangını, yanıcı bir sıvı ya da gazın, alevinin bir ortamdan diğerine doğru ses hızından daha 
düşük hızda yanmasıdır. Jet yangınıyla kıyaslandığında basınç hasarı ihmal edilecek düzeydedir 
ancak ısı etkisi hem personel hem de ekipman için göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Kontrol 
edilememesi durumunda ya da basıncın istem dışı artışı durumunda jet yangınına dönüşebilir. 
 
Bu tür yangınlarda da köpük kullanımı, yangının özellikleri ve geometrisi (Yükseklik, kaynağın 
dar bir kesitten püskürmesi, köpüğün akışkanlığı v.b.) gibi sebeplerden ötürü istenen sonucu 
vermeyebilir.  
 
 
2.1.4. BUHAR (HİDROKARBON) BULUTU PATLAMASI 
 
Buhar Bulutu Patlaması yanıcı özellikte bir ürünün ortamda hidrokarbon buharı birikerek yanma 
limitlerine (LEL-UEL) ulaştıktan sonra ateş kaynağı bulması sonrası gerçekleşen hızlı 
yanmadır. Yanmanın ses hızından daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, ortaya yıkım gücü 
yüksek bir basınç ve ısı dalgası çıkmasına sebep olur. Etki ya da hasar genellikle, açık alanda 
buhar bulutunu sınırlayan engellerle optimum yanma koşullarının sağlandığı büyük çaplı 
birikintilerin yanması sonrası en yüksek düzeyde olur. Buhar Bulutu Patlamalarına karşı 
yapılacaklar, yangınla mücadele stratejilerinden farklı olarak etkiyi ortadan kaldırmayı ya da 
etkiyi azaltmayı amaçlamaktan çok olayın gerçekleşmesini önlemeye yöneliktir.  
 
 
2.1.5. BLEVE (BOILING LIQUID EXPANDING VAPOUR EXPLOSION) 
 
Tankı çevreleyen alevin tank içerisindeki sıvı LPG’yi kaynatması ile birlikte tank içerisinde gaz 
fazı artar ve sıvı fazı düşer. Tank içerisinde sıkışan bu gaz ısınmaya devam ettiğinde tankın 
dayanım basıncını geçmesi durumunda veya tank cidarlarının aşırı ısınmasından dolayı yeterli 
dayanımı gösterememesi ile tankta yarılma meydana gelir. Yarılma ile açığa çıkan sıvı 
genleşerek gaz fazına geçerken ani yanma ile katastrofik etkiye neden olur. Bu olaya BLEVE 
adı verilir. 
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2.2. TANK YANGINLARI 
 
Rafinerilerde bulunan veya üretilen parlayıcı/patlayıcı sıvılar veya gazlar depolama tanklarında 
depolanmaktadır. Parlayıcı ve patlayıcı sıvılar veya gazların bulunduğu bu tanklarda potansiyel 
yangın tehlikeleri bulunmaktadır. Bu yangın tehlikeleri;  
 

• Rim Seal Yangını 
• Tüm Yüzey Yangını 
• Dayk Yangını 
• Boilover 

 
 
2.2.1. RIM SEAL YANGINI 
 
Tank duvarı ile tavan arasındaki seal’in bütünlüğünü kaybettiği durumlarda, seal alanında 
oluşan buharın tutuşması sonucu çıkan yangındır. Yangına dahil olan seal kısmı, küçük lokal bir 
alandan tankın tüm çevresine kadar genişlikte olabilir.  
 
 
2.2.2. TÜM YÜZEY TANK YANGINI 
 
Tüm yüzey yangını, tanktaki tüm sıvı yüzeyinin alev alması ile meydana gelen bir yangındır. 
Tank tavanının tamamıyla çöktüğü varsayılır. Uygulamada, eğer tavan, yakıt yüzeyinin önemli 
bir kısmının maruz kalacağı ve tutuşmanın oluşacağı şekilde devrilmeden dolayı kısmen 
çökmüşse, bu bir tüm yüzey yangını olarak kabul edilebilir.  
 
 
2.2.4. DAYK YANGINI 
 
Dayk’taki bir yangın, tank çevresindeki muhafazaya alma bölgesi içinde meydana gelen 
herhangi bir tür yangındır. Bu tip yangınlar, küçük bir döküntü olayından tüm set alanını 
kaplayan bir yangına kadar değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda mikser bölgesinde 
olabilecek kaçağın tutuşması gibi ortaya çıkan yangın, yakıt kaynağının hidrostatik 
yüksekliğinden dolayı, jet ya da püskürme tipi yangın özellikleri gösterebilir. 
 
 
2.2.5. BOILOVER 
 
Tüm Yüzey Yangınında Tankın içindeki suyun kaynayıp üzerindeki yakıtı taşırması olayıdır. 
Bu olay yüzeydeki ısının alt kısımlara doğru ilerlemesi ve askıda bulunan ya da dipte bulunan 
su katmanına ulaşması ile başlar. Buradaki su 120 0C sıcaklığa ulaşıp, 1700 kat genleşerek 
kızgın buhar oluşturur. Buhar oluşumu son derece hızlıdır ve ham petrol içinden buhar 
kabarcıkları yukarı doğru çıkarken, büyük miktarda halen yanmaya devam eden ham petrolü 
sürükleyerek şiddetle tank dışına fırlatılır. Bu olaya BOILOVER (kaynayıp taşma) denir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu yangın türleri incelendiğinde temelde B ve C sınıfı yangınlar kategorisinde toplanmaktadır. 
Bu tür yangınlarda da her yangında olduğu gibi hızlı ve doğru müdahale etmek kritik öneme 
sahiptir. Petrol Rafinerileri gibi tehlikeli ürünlerin işlendiği veya depolandığı tesislerde bu tarz 
yangınları tanımak ve müdahale yöntemlerini bilmek, yangınla mücadele anlamında büyük 
avantaj sağlamaktadır. 
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ÖZET 
Özellikle Endüstriyel Tesislerde yer yer yarı mamul veya mamul, yer yer de enerji kaynağı 
olarak bulundurulan yanıcı parlayıcı sıvılar ortaya çıkardıkları yangın riski açısından özel 
ilgiliyi hak etmektedirler.  Bu bildiri ile; yanıcı/parlayıcı sıvı yangınlarına neden olan 
koşullar anlatılmaya çalışılacak, bu koşulların meydana geldiği çevre ve işletmeler 
üzerindeki etkileri değerlendirilecek ve olası yangının sıklığını ve büyüklüğünü 
azaltabilecek çeşitli yangından korunma önlemleri ortaya konacaktır. Bahsi geçen yangın 
olasılığını ve yangın şiddetini etkileyen, sıvılara ait çeşitli fiziksel özellikler ile yanma ve 
tepkime özellikleri, bu sıvıların bulundurma ve depolama biçimlerinde dikkat edilecek 
hususlar tanımlanmaya çalışılacak ve bunlara ilişkin kontrol ve söndürme sistemlerine 
değinilecektir.  

 
 
 
 
1.YANICI / PARLAYICI SIVILARIN TANIMI ve ÖZELLİKLERİ 
 
Sıvı tanım itibariyle, bulunduğu kabın şeklini alan ve üzerine uygulanan basınçtan bağımsız 
olarak sabit bir hacmi kaplayan, neredeyse sıkıştırılamaz maddenin dört temel halinden 
hallinden birini ifade etmektedir. Özellikle teknik olarak, bir maddenin sıvı olarak kabul 
edilmesi ve yangın güvenliği önlemlerinin belirlenmesinde ele alınışını daha somut bir biçimde 
ortaya koymak gerekirse National Fire Protection Association- Flammable and Combustible 
Liquids Code- NFPA-30 [2] ‘a bakmak gerekir. Burada sıvı tanımı: 
 

• ASTM D5’e göre test edildiğinde 300 geçişli asfalttan daha yüksek bir akışkanlığa 
sahip olan maddeler, 

 
Veya 
 

• Belirli bir erime noktası belirlenemeyen ancak ASTM D4359'a göre sıvı olduğu 
belirlenmiş akışkan maddeler, 

 
olarak yapılmaktadır. 
 
Bunun yanında bu bildirinin konusu olan yangın güvenliği önlemleri için öncelikle bu sıvının 
yanıp yanmadığını belirlemek gerekir. Basit bir ifadeyle eğer bir sıvı yanmıyorsa yangın veya 
parlama tehlikesi oluşturmaz. Bir sıvının yanma özelliği ise genellikle parlama noktasının 
varlığına bağlıdır ve parlama noktası; -belirli standart koşullar altında (kapalı kap denemesi)- bir 
sıvının yüzeyinde tutuşabilir karışımı oluşturabilecek biçimde buharlaşmaya başladığı en düşük 
sıvı sıcaklığıdır. Ancak Parlama Noktasının tek başına yangının sürmesini belirleyen tek olgu 
olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü bazı sıvılarda parlama noktasına sahip olsa da sıvının 
kendisi sürekli yanmaya izin verecek kadar yanıcı buhar üretemez; üretilen buhar karışımı çok 
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düşük bir yanma ısısına ve yavaş ısı salma oranına (Hat Release Rate) sahiptir. Tipik olarak az 
miktarda yanıcı veya parlayıcı çözelti ile formüle edilen su bazlı boyalar buna bir örnek olarak 
gösterilebilir. Bu ürünler bir parlama noktası gösterse de içindeki su kaynayana ve arda kalan 
kalıntı çok katı hale gelene kadar sıvı çözelti yanmayı desteklemeyecektir. Bu tür bir karışım 
yangın tehlikesi oluşturmaz ancak kapalı bir muhafaza içinde patlama tehlikesi oluşturabilir. 
Ancak yine de Yangın Noktasının, yani aleve maruz kaldığında bir sıvının tutuşacağı ve sürekli 
yanmaya devam edeceği en düşük sıcaklık değerinin, sıvının sınıflandırılmasında 
kullanılmadığını unutmamak gerekir.  
 
Literatürde parlama noktası sıvıların “Yanıcı” veya “Parlayıcı” olarak adlandırılmasına ve 
sınıflandırılmasına yardımcı olur. Örneğin 37,8°C’nin (100°F) altında parlama noktasına sahip 
ve 37,8 °C ’da buhar basıncı 276 kPa’ı aşmayan sıvılar; Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmeliğe (BYKHY) [1] ve NFPA 30’a göre “Parlayıcı Sıvı” olarak anılırken, 
parlama noktaları 37°C’nin üzerinde olan sıvılar “Yanıcı Sıvı” olarak adlandırılırlar. Bunun bir 
adım ötesindeki sınıflandırma yaklaşımı aşağıda ikinci bölümde verilmiştir. Bu tip sıvılarla ilgili 
gerçek şudur ki yanarken her iki sıvı sınıfı da bulundukları alan içinde ve çevresinde ciddi tehdit 
oluştururlar.  
 
Yangın güvenliği söz konusu olduğunda bu sıvıların üç özelliğinden daha bahsetmek gerekir.  
 
Bunlar:  
 

• Sıvının “Kararlılığı” Sıvılar saf veya bileşim halinde bulunurken; şok, basınç veya farklı 
sıcaklık koşulları altında (gerek taşınır, depolanır gerekse de üretilirken) kuvvetli bir 
şekilde polimerize olacak, bozulacak, yoğuşma reaksiyonuna girecek veya kendi 
kendine etkin hale gelecek sıvılar örneğin Nitrogliserin, Stiren, İzoamil Nitrit ve 
Sikloheksan vb. “Kararsız” olarak adlandırılır. Bir sıvının kararsız olması özellikle 
depolanış ve taşınma biçimlerini belirler. 

• Suda çözünmesi: Suda çözünen sıvılar   üçüncü bir bileşik yardımıyla bir arada 
tutulmasını sağlayan kimyasal katkı maddeleri olmadan suyla her oranda karışanlardır. 
Örneğin alkol temelli sıvılar suda çözünen sıvılardır. Suda çözünme özelliği olası bir 
yangında müdahale olanaklarının belirlenmesinde önem arz eder.  

• Bir sıvının kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: kıvılcım veya alev gibi bariz bir ateşleme 
kaynağı olmaksızın sıvıda yanmayı başlatacak olan dış ortamın sıcaklığıdır. Buna  

 
 
 
 
2. YANICI / PARLAYICI SIVILARIN SINIFLANDIRMASI 
 
Yanıcı ve parlayıcı sıvıların sınıflandırması, gerek bulunduruluş biçimleri (nicelikleri vb.) 
gerekse alınacak yangın güvenliği önlemlerinin ve ortaya koydukları riskin büyüklüğünün 
belirlenmesinde önemli bir rol oynar. BYKHY ve NFPA 30’a göre yanıcı parlayıcı sıvılar 
aşağıdaki şekilde tanımlanır ve sınıflara ayrılır: 
 
Çizelge 1. Yanıcı Parlayıcı Sıvıların Sınıflandırılması 
 

Sınıf Parlama Noktası Kaynama Noktası 
Parlayıcı Sıvılar (Sınıf I) 
Sınıf IA  < 22,8 °C < 37,8 °C 
Sınıf IB  < 22,8 °C > 37,8 °C 

Sınıf IC  > 22,8 °C ve < 37,8 °C Kaynama noktası 
belirleyici değil 
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Sınıf Parlama Noktası Kaynama Noktası 
Yanıcı Sıvılar 
Sınıf II  > 37,8 °C ve < 60 °C - 
Sınıf IIIA  > 60,0 °C ve < 93 °C - 
Sınıf IIIB  > 93 °C - 

 
Günümüzde çok çeşitli kimyasalların sıvı biçiminde endüstride kullanımı mevcuttur. Bu 
kimyasal maddeler yer yer ara mamul olarak kullanılmakta yer yer de mamul olarak tesislerde 
yer almaktadır. Bu kimyasal maddelerin kayda değer bir bölümü yanıcı parlayıcı sıvılardan 
oluşmakta ve çeşitli biçimlerde endüstriyel tesislerde yer almaktadır.  Bütün bu yanıcı parlayıcı 
sıvıları bu bildiri kapsamında sıralamak mümkün olmasa da sık karşılaşın bazı sıvıların 
sınıflandırması aşağıda verilmiştir. 
 
 
Çizelge 2. Sık Karşılaşılan Bazı Sıvıların Sınıflandırılması 
 

  Sıvı adı  
Parlama 
noktası 

Kaynama 
noktası Sınıfı 

Pa
rla

m
a 

no
kt

as
ı 

0º
C

'n
in

 a
ltı

nd
ak

i 
sı

vı
la

r 

Asetaldehit -39ºC 21ºC  IA 
Pentan <-40ºC 36ºC  IA 

Benzin (Petrol)  -43ºC 
38ºC -
204ºC IB 

Aseton (Tiner)  -25ºC 56ºC IB 
Benzen -12ºC 80ºC IB 

Pa
rla

m
a 

no
kt

as
ı o

da
 

sı
ca

kl
ığ

ın
a 

ya
kı

n 
sı

vı
la

r Izopropanol 14ºC 83ºC IB 
Etanol (Etil Alkol) :) 16.6ºC 78ºC IB 
Methanol (Metil Alkol) 11ºC 64ºC IB 
Butil Alkol 37ºC 117ºC IC 
Ksilen (Tiner)  25ºC 239ºC IC 
Terebentin (Tiner)  35ºC 14ºC IC 
Kerosen (Gaz yağı ) 38ºC 151ºC II 

Pa
rla

m
a 

no
kt

as
ı 

yü
ks

ek
 

sı
vı

la
r Dizel Yakıt 52ºC 163ºC II 

Biodizel 130ºC - IIIB 
Makine/Motor Yağı (Lubeoil)  187ºC - IIIB 

 
 
 
 
3. YANICI / PARLAYICI SIVILARIN TEHLİKELERİ 
 
Esasen yanıcı ve parlayıcı sıvıların kullanımı ve depolanmasıyla ilgili riskler, sıvının 
kendisinden ziyade parlama sıcaklığının değeri ve bu değerin üzerindeki sıcaklıklara maruz 
kalma durumunda ortaya çıkacak buharın yarattığı tehlike ile ilgilidir. Yanıcı veya parlayıcı bir 
sıvı ısıtıldığında, sıvının yüzeyinden buhar çıkar ve sıvı parlama noktasına kadar ısıtıldığında ise 
bu buhar tutuşabilir ve yanabilir seviyede yoğun olacaktır.  Endüstride bu sıvılar genellikle   
parlama noktası sıcaklıklarının üzerinde depolandığından veya işlendiğinden, sıvı tarafından 
sürekli olarak buhar salınır ve bu da sıvı yüzeyi üzerinde tutuşabilir bir buhar ve hava 
karışımına neden olur. Sıvı buharı ile hava karışımının tutuşabilmesi için bu karışımın belirli 
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oranlar arasında olması gerekir. Buna “Alevlenme/Yanma Aralığı” da denir ve bu aralığın alt 
sınırı Alt Alevlenme Sınırı (Lower Flammibility Limit – LFL) üst sınırı ise Üst Alevlenme 
Sınırı (Upper Flammibility Limit – UFL) olarak anılır. Diğer bir değişle bir sıvı buharının 
tutuşabilmesi için hava-buhar karışımının bu aralıkta olması gerekir ki, aslında basit bir bakış 
açısıyla en temel yangın güvenliği sıvı buharının bu aralık dışında bulundurulması veya 
muhafaza edilmesi ile yani sıvının kapalı kaplarda tutulması ile sağlanır. Yani sıvının hava ile 
teması ne kadar az olursa ve LFL – UFL değerlerinin dışında tutulursa risk o kadar 
azalmaktadır. Aşağıda Çizelge -3 ‘de bazı sıvılar için LFL ve UFL değerleri verilmiştir.  
 
Çizelge 3. Alt ve Üst Alevlenme Sınırları (Hacmen %)  
 

Sıvı adı  
LFL 
(%)  

UFL 
(%)  

Asetaldahit 4 60 
Pentan 1,5 7,8 
Benzin (Petrol/Gazoline)  1,4 7,6 
Aseton (Tiner)  2,5 12,8 
Benzen 1,2 7,8 
Izopropanol 2 12,7 
Etanol (Etil Alkol) :) 3,3 19 
Methanol (Metil Alkol) 6 36 
Butil Alkol 1,4 11,2 
Ksilen (Tiner)  1,1 7 
Terebentin (Tiner)  0,8 0,9 
Kerosen (Gaz yağı ) 0,7 5 
Dizel Yakıt 0,6 7,5 

 
Sıvılarda kendiliğinden tutuşma, LFL , UFL değerlerinin ilişkisi aşağıdaki grafikte 
gösterilmektedir. [3] 
 

 
Şekil 1. Alt ve Üst Alevlenme ve Kendiliğinden Tutuşma İlişkisi 
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Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı, çok sıcak sıvılar işlendiğinde veya bir sıvı sıcak bir yüzeye 
maruz bırakıldığında dikkat edilmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkar. Aslında 
kendiliğinden tutuşma sıcaklığı parlama noktasının çok üzerindedir ve sıvı buharının, tutuşma 
meydana gelmeden önce, sıcak yüzeylere bir süre maruz kalması gerekir (genellikle 204°C). 
Örneğin bu durum yanıcı veya parlayıcı sıvıların ısıtıldığı kaplama tesislerinde, ünitelerin 
içindeki kaplama malzemesinin kendiliğinden tutuşma sıcaklıklarına eriştiği veya yaklaştığı 
proseslerde önem kazanır. Buralarda hızlı buhar oluşumunu ve olası kendiliğinden tutuşmayı 
önlemek için uygun sıcaklık sınır kontrollerine (ısı sensörü vb.) ihtiyaç vardır ve bu kontroller, 
ısıtılan parçalarının yüzey sıcaklıklarını, kullanılan kaplama malzemesinin kendiliğinden 
tutuşma sıcaklığının altında tutabilmelidir. 
 
 
 
 
4. YANICI / PARLAYICI SIVILARIN YANMA BİÇİMLERİ 
 
Yukarıda da bahsedildiği üzere, bir yangın durumunda asıl yananın sıvı buharı olmasından 
ötürü, asıl risk yaratan alt unsurların – örneğin kolay tutuşabilme veya yanma hızı- buhar 
basıncı, parlama noktası, kaynama noktası ve buharlaşma hızı gibi özelliklerle ilişkilendirilmesi 
doğaldır. Bir tesiste depolamanın yapıldığı olağan sıvı buharı sıcaklığı, Alevlenme/Yanma 
Aralığında bir değerde ise, olası bir alevlenme durumunda alevin yayılması da oldukça hızlı 
olacaktır. Doğal olarak parlama noktaları depolandıkları sıcaklığın üzerinde olan yanıcı ve 
yanıcı sıvıların oluşturacağı alevlerin ise yayılma hızları da küçük olacaktır çünkü bu durumda 
öncelikle yangın ısısının sıvı yüzeyini yeterince ısıtması ve alev yayılmadan önce yanıcı bir 
buhar-hava karışımı oluşturması gerekir. Bunun ötesinde alevin yayılma hızını etkileyen, rüzgâr 
hızı, hava sıcaklığı, yanma ısısı, buharlaşma ısısı ve hava basıncı gibi birçok çevresel unsur da 
bulunmaktadır.  
 
Sıvı hidrokarbonlar normalde turuncu bir alevle yanar ve yoğun siyah duman bulutları yayar. 
Alkoller normalde temiz bir mavi alevle yanar ve çok az duman çıkarır. Bazı terpenler ve 
eterler, sıvı yüzeyinin önemli ölçüde kabarması (kaynaması) ile yanar ve bu maddelerin karıştığı 
yangınların söndürülmesini zorlaştırır. 
 

 
 

Resim 1. Hidrokarbon Yangını (Deepwater Horizon -US Coast Guard.) 
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Resim 2. Etanol Tankı Yangını (NSW Fire Brigades) 
 
 

Tutuşabilir buhar-hava karışımı konteynırlar, tanklar, odalar veya binalar gibi kapalı alanlarda 
birikebilir ve burada oluşabilecek parlamanın şiddeti, karışım buharının doğasına, karışımın 
bulunduğu muhafazaya, karışımın miktarına ve içindeki buhar oranına bağlıdır. Bir tank veya 
konteynır içindeki yanıcı bir buhar-hava karışımının kendisinin parlamasından ziyade, tank veya 
konteynırın çeperinin yırtılmasına neden olan aşırı basınç daha önemlidir. Açıkçası herhangi bir 
kapalı kap, şiddetli bir yangına maruz kaldığında şiddetli bir şekilde yırtılır, parçalanır. 
 
Bir kaplı yerde sıvı buharının birikmesi ile oluşabilecek yangının yanında üstü depolamalarda 
ve endüstriyel tesislerde daha çok karşılaşılan biçimiyle açık tanklardaki yangınlarla (tankın 
tavanı yangın esnasında açılmış olduğunda da bu olgu geçerlidir) ilgili olarak, üç özel yanma 
özelliğinden bahsedilebilir: kaynama, taşma ve köpürme.  
 
• Kaynama: Belirli türde ham petrol içeren üstü açık bir tankta yangın sırasında kendiliğinden 

meydana gelebilecek bir olgudur. Bu, bir tankın çatısı bir patlama ile havaya uçtuğunda 
veya ham petrolü açığa çıkarmak için yüzer bir tavan batırıldığında meydana gelebilir. Uzun 
bir sessiz yanma periyodundan sonra, tankta kalan sıvının bir kısmı ani bir şekilde taşar 
veya dışarı çıkar. Hızla genişleyen bir buhar-petrol köpüğü oluşturan kaynar sudan dolayı 
oluşur.  

 

 
 

Resim 3. Kaynama Geçirmiş Petrol Tankı Yangını Denemesi (Arap Ham Petrol Ens.) 
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• Taşma: Sıvının sıcaklığının suyun kaynama noktasını aştığı ve o durumda bile sıvının 

akışkan halde olduğu durumlarda, yanan sıvının sıcak yüzeyine bir su uygulandığında bu 
şekilde taşma meydana gelebilir. Yalnızca yüzeyde oluşan bir olgu olduğundan, taşma 
nispeten diğer olaylara göre hafif bir olaydır. 

• Köpürme: Akışkan sıcak sıvının yüzeyinin altında su kaynadığında, yanmayan bir kabın 
taşması anlamına gelir. Örneğin, sıcak asfaltın bir miktar su içeren bir tankere yüklenmesi 
durumunda gerçekleşebilir. Koyulan ilk asfalt, soğuk metalle temas ederek soğur ve ilk 
başta hiçbir şey olmayabilir. Ancak su ısınıp kaynamaya başladığında asfalt tankerden 
taşabilir. Benzer bir durum, petrol tortularını veya tortuyu depolamak için su ile tabanlama 
yapıldığında veya ıslak emülsiyon içeren bir tank kullanıldığında ortaya çıkabilir. Sıcak 
sıvının etkisinin tanktaki suya ulaşması için yeterli süre geçtikten sonra, tank çatısını bile 
uçurabilen ve yayılabilen uzun süreli bir köpürme durumu gerçekleşebilir. 

 

 
Resim 4. Tanklarda Sıvı Depolamasında Taşma-Köpürme-Kaynama Olayları 

 
 
 
 

5. YANICI / PARLAYICI SIVILARIN DEPOLANMASI 

Endüstriyel tesislerde yanıcı parlayıcı sıvıların depolanması, bulundurulması ve işlenmesi 
esnasında gerek miktarlarının sınırlandırılması gerekse depolanış biçim veya şekillerinin, ortaya 
çıkacak yakıt buharının yaratacağı yangın risklerini en aza indirebilmek veya herhangi bir 
patlama riskini en alt seviyede tutabilmek için üzerinde önemle durulması ve belirli kurallar 
çerçevesinde yönlendirilmesi gereken bir durumdur. Bunu sağlayabilmek için standart ve 
yönetmelikler hükme dayalı çeşitli kurallar ortaya koyarlar. Türkiye’de yasal olarak yanıcı 
parlayıcı sıvıların depolama biçimlerini sınırlandıran ve/veya şekillendiren en önemli belge 
BYKHY’dir.  

BYKHY 8.kısımın dördüncü bölümünde depolanış veya bulunduruluş biçimlerine göre yanıcı 
parlayıcı sıvıları şu alt başlıklarda ele almaktadır:  

• Depolama amaçlı kurulmayan ve tali işlerin yürütüldüğü alanlarda bulundurma. 
• Depolama amaçlı kurulmayan ve perakende satış işlerin yürütüldüğü alanlarda 

bulundurma. 
• Depo binası içinde yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolanması  
• Fabrika veya atölyelerde yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolanması 
• Depo binası içinde yanıcı ve parlayıcı sıvıların birlikte depolanması 
• Yerüstü veya yeraltı tanklarda depolama  

Bu bildiri içinde yukarıda anılan biçimlerin ve buna bağlı olarak izin verilen en çok sıvı 
miktarlarının tek tek anmak gereksizdir. Ancak bu sınırların sıvıların belirlenen sınıflarına ve 
dolaylı olarak parlama noktasına göre belirlendiğini anlatabilmek için depo binası içinde izin 
verilen en çok sıvı hacimleri aşağıda Çizelge-4’de verilmiştir. 
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Çizelge 4. BYKHY ‘e göre depo binası içinde yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolanması 
 

Yanıcı/Parlayıcı 
Sıvı Sınıfı 

Özgün Kaplarında 
İzin Verilen En Çok Miktar (L) 

Taşınabilir Depolama 
Tanklarında Toplam 
Miktar (L) 

Sınıf IA  2,500  - 
Sınıf IB  5,000  7,500 
Sınıf IC  10,000  5,000 
Sınıf II  30,000  40,000 
Sınıf IIIA  100,000  150,000 
Sınıf IIIB  200,000  300,000 

 
 
BYKHY’de bina içinde depolanacak sıvıların hacim sınırlamalarından başka depolama 
yapılacak alanların yapısal özelliklerinden de bahsedilmektedir. Aşağıda bu özellikler 
sıralanmıştır:  
 
• Sıvılar ayrı bir depo binasında depolanmıyor ise mahal diğer kullanım alanlarından yangına 

en az 90 dakika dayanıklı duvar ve döşemeler ile ayırılmalıdır veya 200 °C’de 10 dakika 
yangına dayanıklı dolap içerisinde depolama yapılmalıdır. (Bknz. Resim 5) 

• Sıvılar ayrı bir depo binasında depolanıyor ise bu bina en az 120 dk. yangına dayanıklı 
olarak yapılır. (Taşıyıcı öğeleri ile bitişik binalardan ayrılması gibi konularda)  

• Sıvılar ayrı bir depo binasında depolanıyor ise Sınıf I parlayıcı sıvıların depolandığı 
binaların bodrum katının bulunmaması gerekir. Sınıf II sıvılar, bodrum katta 
depolanamazlar. Sınıf IIIA ve Sınıf IIIB sıvılar bodrum katta depolanacaklar ise, 
depolanacak miktar 40.000 litreyi geçemez. 

• Depo binaları, konutlara ve insanların bulunduğu hacimlere bitişik olamaz. 
• Döşemelerin depolanan sıvı için geçirgen olmaması ve yanıcı olmayan malzemeden 

yapılması gerekir. Dökülen yanıcı sıvının, atık su çukurlarına, kanallara, borulara ve boru ve 
tesisat kanallarına sızması önlenir. Kapılar en az 120 dakika yangına dayanıklı olur. 

• Depo hacimlerinin yeteri kadar havalandırılması ve elektrik ile teknik kurallara uygun 
şekilde aydınlatılması gerekir. 

• Doğal çekim yetişmiyor ise, döşeme düzeyinde etkili, saatte en az 6 hava değişimi yapacak 
patlama ve kıvılcım güvenlikli mekanik bir düzen kurulur. 

 

 
 

Resim 5. Yanıcı Parlayıcı Sıvı Dolabı (PIG) 
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Tam bu noktada yanıcı parlayıcı sıvıların bulundukları mahalde yarattıkları patlama/parlama 
risklerinden bahsetmek gerekir çünkü gerek BYKHY gerekse diğer uluslara ait standartlar 
patlama önleyici sistemlerin varlığını zorunlu koşmaktadır. Yanıcı parlayıcı sıvılar depolanırken 
veya işlenirken, tamamen kapalı kaplarla sınırlı sistemler hariç, genellikle işlemin bir 
aşamasında havayla temas eder. Ayrıca depolama veya elleçleme kapalı bir sistemde olsa bile, 
sızıntıya neden olabilecek kırılma veya sızıntı olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle, yanıcı 
buharların birikmesini önlemek için havalandırma birincil öneme sahip olmakla beraber 
(Örneğin yukarıda bahsedilen 6 hava değişimi) düşük parlama noktasına sahip yanıcı sıvıların 
depolandığı, işlendiği veya kullanıldığı yerlerde, normalde hiç buhar bulunmasa bile tutuşma 
kaynaklarını ortadan kaldırmak oldukça elzem bir yangın/patlama güvenliği yaklaşımıdır. Bu 
amaçla BYKHY gerek açıkta yer üstü depolamada, tanklarda depolamada gerekse de bina 
içinde depolama durumlarında tehlike bölgeleri kavramından bahsedilir. Tehlike bölgelerinin 
tanımları şöyledir:  

 
• Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının devamlı surette veya uzun süre mevcut olduğu boru 

ve kap içleri gibi bölgelerdir. 
• Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olduğu 

dolum borusu civarı ve armatürler gibi bölgelerdir. 
• Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin 

olmadığı ve fakat olması hâlinde yalnız kısa bir süre için mevcut olduğu, tankların yakın 
çevresi gibi bölgelerdir. 

 
Tehlike bölgelerindeki sınırlamalar ise şöyle verilmektedir:  

 
• Tehlike Bölgesinde, beklenen yüksek işletme tehlikesi sebebiyle yalnız bu Bölgede 

kullanılmasına müsaade edilmiş ve var ise Türk Standartları Enstitüsü sertifikalı veya 
uygunluk belgeli olan cihazların kullanılması mecburidir. 

• Tehlike Bölgesinde, yalnız patlama ve kıvılcım güvenlikli cihaz ve sistemler kullanılır. Bu 
bölgeye taşıma araçlarının girmesine, ancak patlayıcı karışımların oluşmasını önleyecek 
tedbirlerin alınmış olması hâlinde müsaade edilir. 

• Tehlike Bölgesinde, sadece kıvılcım oluşturmayan ve buhar hava karışımının tutuşma 
sıcaklığının 4/5 sıcaklığına erişmeyen cihaz ve sistemler kullanılabilir. Bu Bölgede 
basınçlı, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş gazlar, yanmayan ve sağlığa zararlı 
olmayan gazlar ve söndürme cihazları hariç olmak üzere, sadece yangına en az 120 dakika 
dayanıklı kapalı hacimlerde depolanabilir. 

 
Bu tehlikelerin belirlenmesinde ne yazık ki güncel uygulamada bir çelişkiden burada söz etmek 
gerekir çünkü Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yönetmelik [4]’ün işaret ettiği şekilde Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 
Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) [5] (ki bu ATEX direktifi dolarak da geçer)  ve 
dolaylı olarak  “TS EN IEC 60079-0/AC :2020 Patlayıcı Ortamlar- Genel Gereklilikler” 
standardı; hükme dayalı olarak ortam tehlike sınıflandırması yapılmasından ziyade, 
hesaplamalı/başarım temelli patlayıcı ortam sınıflandırılmasına işaret etmektedir. Daha basit bir 
ifadeyle BYKHY ‘de hükme dayalı olarak 1. Bölge olarak belirlenmiş alan asılında 
havalandırma veya diğer önlemlerin varlığı ile 2. Bölge olabilir ya da hiç tehlike bölgesi sınıfına 
bile girmeyebilir. Günümüz koşullarında eğilim daha çok ATEX direktifine uygun hesap ve 
tasarım yöntemleri kullanarak patlayıcı ortamlarda bu ekipmanların özelliklerinin belirlenmesi 
şeklindedir çünkü bu daha rasyonel bir yaklaşımdır.   
 
BYKHY’nin yukarıda anılan bölümünde hem yer üstü hem de yer altı yanıcı parlayıcı sıvı 
tanklarının kullanılması ve imalatı ve hatta bu tankların gerek birbirlerine gerekse de komşu 
binalara olan mesafelerde izin verilen en düşük değerlerin listesi de bulunmaktadır.  Bu kısımlar 
bu bildiri kapsamında ayrıca verilmeyecektir detaylı bilgi BYKHY 8’nci kısım 4’ncü bölümden 
bulunabilir. Burada asıl değinilmesi gereken tank koruma söz konusu olduğunda, BYKHY’nin 
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zorunlu koştuğu havuzlama ölçütleridir.  Özellikle endüstriyel tesislerde tank tarlası imalatında 
tankların birbirine olan mesafelerini ve havuz duvarına olan mesafeleri önemli ölçüde sınırlayan 
maddeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri aşağıda verilmiştir  

 
• Havuzlama hacmi, aynı büyüklükte tanklar kurulu ise bir tankın hacmine, çeşitli boylarda 

tanklar var ise en büyük tankın hacmine eşit olur. 
• Havuzlama hacmi, taşınabilir tankların toplam hacimlerinin %75'ine veya en az en büyük 

taşınabilir bir tankın hacmine eşit olur. 
• Tankların, yüksekliklerinin 4/5’inden daha alçak olan set ve duvarlardan en az 3 m 

uzaklıkta olması gerekir. Bu konudaki ölçüm, tank cidarından yapılır 
 
Aşağıdaki Resim-5 ‘de bir tank tarlasının yerleşimi ve bu tank tarlasının birbirlerine olan 
mesafelerin BYKHY ‘ce hangi ölçütlere dayanılarak yapıldığı örnek olarak verilmiştir. Burada 
asıl belirleyici olan tankların çevre duvarlara (kendi boyundan 4/5’inden daha alçak olanlara) 
3m2den daha yakın olmamasının istenmesidir. 

 
Tank 
Hacmi 
(Litre) 

Komşu arsa 
sınırına, ana 
trafik 
Yollarına veya 
demir yollarına 
Uzaklıkları 
(Metre) 

Tesise ait 
idari 
binalara 
Uzaklıkları 
(Metre) 

Tankların 
Birbirinden 
Uzaklığı 
(Metre) 

40.000 5 1,5 1 

100.000 7 1,5 1,5 

 
 
 
 

Resim 6. Bir Tank Tarlası ve Havuzlaması 
 
 
 
 
6. YANGINDAN KORUNMA, ÖNLEME VE SÖNDÜRME 
 
Yanıcı parlayıcı sıvı yangınlarını ve/veya patlamayı önlemek için yapılması gerekenler temel 
olarak aşağıda anılan teknik veya ilkelere dayanır: 
 
(1) Tutuşturucu kaynakların uzaklaştırılması. 
(2) Havanın (oksijen) tecrit edilmesi. 
(3) Sıvıların kapalı kaplarda veya sistemlerde depolanması. 
(4) Alevlenme/yanma aralığı içinde sıvı buharı birikmesini önlemek için havalandırma 

yapılması veya hava yerine inert gaz (örneğin argon) ile doldurma (yastıklama) sisteminin 
kullanılması. 

 
Yanıcı veya parlayıcı sıvılar içeren üretim süreçlerinde ısıtıcılar, kompresörler, damıtma 
cihazları, pompalar gibi cihazlar mümkün olduğunca açıkta yerleştirilmelidir. Bu sayede yanıcı 
buharın sızması ve birikmesiyle oluşacak riski azaltılmış olur. Yanıcı sıvılar genellikle 
zemindeki mazgallara veya sıvı toplama çukurlarına doğru akma eğiliminde olan havadan ağır 
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buhar üretirler. Bu tür buharlar uzun mesafeler boyunca zemin veya kanallar boyunca akabilir, 
hatta uzak bir noktada tutuşabilir ve sonrasında gerisin geri yanarak sıvının kendisine kadar 
ulaşabilir. Bu tür buharların zemin seviyesinde (çukurlar dahil) uzaklaştırılmasının en kolay 
yöntemi buraların uygun şekilde havalandırılmasıdır. Bazen ısınmış havanın yukarı doğru 
yükselmesi veya buhar difüzyonu ağır buharları bile yukarı taşıyabilir, işte o zaman da tavan 
havalandırması gerekebilir. Havalandırma için ya doğal veya cebri havalandırma yöntemleri 
kullanılabilir. Doğal havalandırma imalat ve kullanma kolaylığı (dış etmenlere ihtiyaç duymaz, 
güç kaynağı, kontrol cihazı vb.) avantajına sahip olsa da mekanik havalandırma kadar kontrol 
altında olmaz. Bu yüzden yanıcı ve parlayıcı sıvıları içeren iç mekanlarda cebri havalandırma 
tercih edilmesi gerekir. 
 
Yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları ile elle mücadelede veya otomatik söndürmede en çok tercih 
edilen yaklaşım sulu-köpüklü veya sadece sulu ajanlar kullanan sistemlerin kullanılmasıdır. Yer 
yer ıslak veya kuru kimyasalların da tercih edildiği durumlar bulunmaktadır. Özellikle sulu veya 
sulu köpüklü solüsyonlar kullanılarak yapılan müdahalelerde özgül ağırlık kavramı dikkate 
alınmalıdır. Sıvılar için referans standart, özgül ağırlığı 1.0 olan sudur. Suyun özgül ağırlığı bire 
eşit olduğundan, özgül ağırlığı birden az olan herhangi sıvı su üzerinde yüzer (suda çözünür 
değilse). 1’den büyük özgül ağırlık, suyun sıvı üzerinde yüzeceğini gösterir. Yangın söndürme 
köpükleri su bazlı söndürme ajanları olduğundan, yanıcı veya parlayıcı sıvı yangınlarıyla 
mücadelede bu önemli bir husustur. Köpüklü – su ile yangın mücadelesinde önemli bir diğer 
konu ise suda çözünen alkol benzeri parlayıcı sıvılarda özel bir köpük türü (Alkole dirençli – 
Alcohol Resistant/AR) kullanmak gerekliliğidir. Bu sıvılar “Polar Solvent “olarak anılır. 
Genellikle alkoller polar çözelti iken diğer hidrokarbonlar ise bu sınıfa girmez. Piyasada çok 
çeşitli kimyasallar bulunduğundan bir sıvının gerek bu konuda gerekse parlama noktası UFL, 
LFL değerleri gibi konuların çözümlemesinin yapılabilmesi için Fire Protection Guide to 
Hazardous Materials [7] temel bir referans kitabı olarak kullanılabilir.  
 
Burada bahsi geçen su-köpük konsantresi ister alçak genleşmeli ister yüksek genleşmeli bir 
sistem olsun, yangına bölgesine sıkılmadan önce su ile belirli oranlarda karıştırılarak kullanılır. 
Bu karıştırma “Oranlayıcı” denen cihazlar vasıtasıyla yapılır. Günümüzde piyasada çok çeşitli 
sabit ve taşınabilir oranlama cihazları, boşaltma cihazları, nozullar, köpük monitörleri ve 
sprinklerler bulunmaktadır.  Bu sistemlerin tasarımı ve cihaz seçimleri bir uzmanlık konusu 
olup sadece bu sistemlerin tasarımı için özel olarak hazırlanmış NFPA 16 [7], NFPA 11[8] veya 
EN 13565 [9] gibi standartlardan faydalanılarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olunabilir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yanıcı ve parlayıcı sıvıların tehlikeleri ve yangından korunması oldukça geniş ve uzun uzadıya 
ele alınabilecek gerek yangın önleme gerekse yangından korunma konularında üzerinde onlarca 
standart ve el kitabı bulunan oldukça özel bir konudur. Bu bildiride özellikle sıvıların fiziksel 
bazı özellikleri ve bu özelliklerin yarattığı riskler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Teknik anlamda çok daha detaylı bilgi aşağıda referans listesinde verilen 
NFPA 30’da bulunabilir ancak temel olarak sıvıların yarattığı tehlikenin aslında fiziksel 
özelliklerinin ve bunun yanı sıra yanıcılık özelliklerinin (parlama noktası, tutuşma sıcaklığı, 
kaynama noktası ve yanıcı sınırlar) birer fonksiyonu olduğu bilinmelidir. Bu bağlamda yanıcı 
parlayıcı sıvılarda yangınları önlemeye dönük en etkili yöntemler; havalandırma ve daha az 
yanıcı sıvıyı kapalı bulundurma, yanıcı buharların birikmesini önleme veya azaltma ve son 
olarak da etkin bir yangınla mücadele yönteminin seçimini içerir.  
 
Bunun yanında Türkiye’de yürürlükte olan mevzuattan da bu konuda bilgi verilmeye çalışılmış 
ve ilgili kısımlara yönlendirmeler ile bu kısımda uzman olan veya uzmanlık için çalışmakta olan 
kimseler için yol gösterici olunmaya çalışılmıştır.   
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ÖZET 
Beton ve betonarme yapılar yangın karşısında oldukça iyi bir direnç gösteren kompozit bir 
malzeme olmalarına rağmen, yangın ve yüksek sıcaklık gibi etkilerin betonun mikro ve 
makro yapısını bozduğu ve dolayısıyla betonun mekanik özelliklerini olumsuz yönde 
etkilediği bilinen bir gerçektir. Betonun yangın karşısındaki davranışı beton karışımına 
bağlı olmakla beraber yangın neticesinde betonda gerçekleşen dayanım kaybı yangının ve 
yapının türüne bağlı olarak değişmektedir. Betonda yangın neticesinde oluşan mukavemet 
kaybı basınç dayanımı azalması, eğilme-çekme dayanımında azalma ya da beton yüzeyinde 
pullanma olarak görülebilmektedir. Pullanma ile beton donatısı açıkta kalabilmekte ve 
yangın ile direkt olarak temas halinde olmaktadır. Bu derleme çalışmada betonarme 
yapılarda yangın ve yüksek sıcaklık etkisi beton, donatı ve donatı beton aderansı göz önüne 
alınarak incelenmiş ve yapılarda meydana gelen hasarlar bu başlıklar altında listelenmiştir.  

 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Beton, doğası gereği diğer yapı malzemelerine kıyasla yangına karşı daha dirençlidir. Ancak 
yine de tasarım yapılırken yangın etkisi göz önüne alınmalıdır. Yapısal bileşenler yangından 
sonra, dayanımlarında ya da elastisite modüllerinde azalma görülse dahi yıkılmadan ayakta 
durabilmelidirler. Beton ve betonarme yapıların yangın karşısındaki davranışının incelenmesi en 
az 1922’li yıllara dayanmaktadır [1]. Tasarım aşamasında betonun yangına karşı dirençli 
olmasını sağlayacak parametreler göz ardı edilebilmekte ve olası bir yangın durumunda bu 
ihmal oldukça ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Betonun yangın direnci ile ilgili yapılan 
çalışmalar daha çok oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan betonun davranışının incelenmesi 
ve anlamlandırılması ve binanın yangın esnasında ve sonrasında yapısal güvenliğinin 
sağlanmasına odaklanmıştır. Beton düşük termal iletkenliği, alev almazlığı, artan sıcaklık ile 
küçük gerilme değişimleri göstermesi ve dolayasıyla beton çekirdeğinin herhangi bir bozulmaya 
uğramadan yük taşımaya devam edebilmesi dolayısıyla yangına karşı dirençli kabul 
edilmektedir [2-3]. Ancak beton içindeki donatı yangına karşı daha hassas olması nedeniyle 
yangından korunması gerekmektedir. Betonarme yapılarda donatı beton içerine gömülerek 
bahsedilen korunma sağlanmaktadır. Betonun düşük termal iletkenliği sayesinde beton 
bileşenlerinin kimyasal dönüşümü daha yavaş ilerlemektedir. Ancak düşük termal iletkenlik 
aynı zamanda beton çekirdeğinde daha güçlü bir termal gradyan oluşmasına neden olmakta, bu 
termal gradyan betonda iç gerilmeler oluşturmakta ve çatlaklara yol açmaktadır [4].  
 
Yangının ve yüksek sıcaklığın betonarme üzerindeki hasar yapıcı etkileri genel olarak beton, 
betonarme donatı ve beton-donatı aderansını (betonarme davranışına) etkileri ayrı ayrı 
olabilmektedir. Beton ve donatıda yangın ve yüksek sıcaklık etkisi ile oluşan hasarlar malzeme 
kaybı olarak oluşmakta daha ziyade bu malzemelerde oluşan hasar mekanik özelliklerde azalma 
ve içi yapıda değişim olarak ortaya çıkmaktadır [5-8]. 
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Şekil 1. Portland çimentosunda sıcaklık ile meydana gelen fizikokimyasal proses [2] 
 
 
 
 
2. YÜKSEK SICAKLIĞIN BETONARME DONATISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
Yapı çelikleri (beton donatı çelikleri) genel olarak düşük karbonlu çelikler olup bu çelikler 
yüksek sıcaklık etkisinde mekanik özelliklerinde (özellikle elastisite modülünde ve akma 
dayanımında önemli kayıpla yaratmaktadır. Genel olarak yapı çelikleri 200 °C civarındaki 
sıcaklıklarda iç yapıda tane sınırları arasına azot atomlarının difüzyon yapması sonucunda 
çeliğin çekme dayanımında az bir artış olmasına karşın, sıcaklık 250-300 °C den sonra bu etki 
ortadan kalkmakta mekanik özellik kaybına uğramaya başlamaktadır. Karşılaşılan sıcaklık 600 
°C ye yaklaşınca çekme dayanımı çelik tipine bağlı olarak %50 ile %80 e varan dayanım 
kayıpları oluşturur. Sıcaklık 800°C civarına geldiğinde tüm yapı çeliklerinin dayanımlarının 
hemen hemen tamamı ortadan kalkar [5-8]. 
 
Yangın veya yüksek sıcaklık etkisinde çeliğin elastisite modülü de düşeceğinden çeliğe tesir 
eden mekanik etkiler (özellikle çekme etkisinde) sonucu oluşan gerilmeler nedeniyle ortaya 
çıkan uzamalar artar. Yüksek sıcaklık etkisinde elastisite modülündeki bu azalmalar 400 °C de 
%15, 600 °C de %40 ‘lara varabilmektedir. Elastisite modüllündeki azalma, termik genleşme ve 
plastik deformasyonların başlaması sonucunda çelik donatılar aşırı deformasyon yapmaya 
başlarlar. Bir sonraki slaytta yer alan grafikte değişik yapı çeliklerinin çekme ve akma 
dayanımları üzerinde sıcaklık artışının etkileri açıkça görülmektedir [5-8]. 
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Betonarme de beton örtü tabakası yeterli izolasyonu sağlayamaz ise beton içindeki çelik 
donatılar yaptıkları aşırı deformasyona bağlı olarak burkulmakta ve bu olay soncunda beton örtü 
tabakasının patlamasına sebep olmaktadır. Beton örtü tabakasının ayrılması sonucunda da çelik 
donatı doğrudan doğruya yüksek sıcaklığa maruz kalacak ve dayanım kayıpları daha hızlı 
oluşacaktır. Böyle durumlarda eğer hara lokal ise o bölgedeki taşıyıcı elamanları ya 
mantolayarak güçlendirme ya da kırarak yerine yenisin yapılması ile onarım yapılabilmektedir. 
Eğer hasar tüm yapıyı etkilemiş ise ya tüm yapıyı mantolamak ya da yıkarak yeniden yapma 
duru ortaya çıkacaktır. 
 
Kısa süreli yangın veya yüksek sıcaklık sonrasında çelikte oluşan akam dayanımındaki 
düşmeler kalıcı olamaz.  Eğer yangın tesiri 4-6 saat gibi bir periyotta olursa S420 çeliğinin 
mekanik özellikleri S220 çeliğinin mekanik özellikleri seviyesine düşer. Ayrıca yangın 
süresinin ve ulaşılan yangın sıcaklığının artması da mekanik özellik kayıplarının atışını daha da 
yükseltir. Herhangi bir betonarme yapıda yangın etkisi ile karşılaşılmışsa mutlaka taşıyıcı 
elemanlardan çelik donatı örnekleri çıkarılıp mekanik özelliklerindeki kayıpların mertebesi 
saptanmalıdır. Çeliklerde yüksek sıcaklık etkisi ile azalan elastisite modülünün çeliğin iç yapısı 
gereği soğuma sonrasında tekrar 210.000 MPa ‘a geri döndüğü de bilinmektedir [5-7]. 
 
 
 
 
3. YÜKSEK SICAKLIĞIN BETON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
Betona yüksek sıcaklıkların etkisi çimento hamuru ve agrega fazında olmak üzere iki ana 
başlıkta incelenebilmektedir. Çimento hamuru içerisinde teknik olarak iki tür su bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi çimentonun kılcal boşlularından giren veya kılcal boşluklarında bulunan 
serbest sudur. İkincisi ise çimento hamurunda bulunan kimyasal sudur. Bilindiği üzere; 
çimentonun su ile yaptığı reaksiyon sonucunda CSH (kalsiyum silikat) adı verilen jel bir yapı ve 
Ca(OH)2 kalsiyum hidrosit oluşur ve bu yapı betona bağlayıcılık kazandırır. CSH jelleri 
bünyelerinde bulunan absorpsiyon suyu ile birbirlerine bağlı yapıdadır. Bu jel yapıdaki absorbe 
ve CHH ‘ların içinde bulunan hidrat suları da buharlaşmayan kimyasal sudur. Buna karşın 
çimento hamurunda kılcal yolla bulunan su 100 °C de rahatlıkla buharlaşarak hamur içerisinden 
ayrılabilir. Yüksek sıcaklık veya yangına maruz kalan betonda ilk olarak bünyede yaklaşık 
olarak hacimce %4 civarındaki serbest su buharlaşmakta ve bünyeyi terk ederek betonun 
büzülmesine sebep olmaktadır. Bu olay sonucunda ortaya çıkan gerilemeler ve buhar basıncı 
etkisi ile beton çatlamakta, özellikle beton örtü tabakası ana kütleden ayrılmaktadır [5-7]. 
 
Yangın esnasında 300 °C den itibaren çimento hamurunda bulunan CSH jelinin kimyasal bağ 
suyu ve jel suyu kaybolmaya başlar. 300 °C den sonraki sıcaklıklarda CSH kristallerinin 
parçalandığı ve betonda geri dönüşü olmayan hasarların oluştuğu bilinmektedir. Sıcaklık 
seviyesi 500 °C civarına geldiğinde çimento hamuru bünyesinde bulunan Ca(OH)2 sönmemiş 
kirece (CaO) dönüşümü olayı başlar. Bu dönüşümde %33 ‘e varan bir büzülme meydana gelir.  
Bu olay sonucunda betondaki dayanım kayıpları ciddi boyutlara ulaşır. Sıcaklığın daha da 
yükselmesi sonucunda bu defa beton içerisinde yer alan agregalarda bozulama ve döşümler 
yaşanır. Örneğin beton agregası olarak kullanılan kuvarst esaslı kumların 570 °C de polimorfik 
değişime uğrayarak alfa kuvarstan beta kuvarsta dönüştüğü ve bu olay sonucunda %15 e varan 
hacim artışı yaşandığı bilinmektedir. Bu genleşme etkisinin de betonda ciddi hasar 
yaratmaktadır.  Yine betonlarda agrega olarak kullanılan kalker ve dolamitin de 800-900 °C 
civarındaki sıcaklıklarda CaO ve MgO ‘e dönüştüğü, bazalt gibi volkanik camsı agregaların ise 
1000 °C de ayrıştıkları ve bu olaylar sonucunda betonun tamamen tahrip olduğu bilinmektedir 
[5-8]. 
 
Yine literatürdeki bilgilere göre; bünyesinde fazla miktarda serbest su bulunmayan betonun 300 
°C ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğu söylenebilmektedir. Ancak bu sıcaklığın üç 
defa tekrar etmesi durumunda beton bünyesinde mikro çatlaklar oluşmakta, çatlakların sayısı 
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artmakta ve betonun elastisite modülü düşmektedir. Ayrıca yangına maruz kalmış betonlarda 
yangın söndürme esnasında sıkılan suyun etkisi ile Ca(OH)2 sönmemiş kirece (CaO) dönüşümü 
olayı tersine dönmekte, bünyedeki sönmüş kireç (CaO) Ca(OH)2 ‘e dönüşerek %44 ‘e varan 
hacim artışı yaratmaktadır. Boşluklu bir yapıya dönüşmüş olan beton Ca(OH)2 ‘in dışarı çıkarak 
betonun yüzeyden süzülmesine yol açar. Beton yüzeyinde yangın sonrasında görülen kireç 
lekeleri sıcaklığın 550 °C yi aştığını bize gösterir [5-8]. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Şekil 3. Yüksek sıcaklıkların betonun basınç dayanımında ve renk değişimine etkisi [5] 
 
 
Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere; yüksek sıcaklıklar ektisinde beton dayanım 
kaybetmekte hatta göçmektedir. Betonlar Yüksek sıcaklık tesirinde dayanım kaybına uğrarken 
aynı zamanda renk değişiminde uğramaktadır. Betonda sıcaklık etkisi ile görülen bu renk 
değişimleri yangın sonrasında betonun hangi sıcaklığa maruz kaldığını belirmede faydalı olur. 
Betonu 300-600°C arasında yüksek sıcaklık tesirinde pembeleştiği, 600-900°C arasındaki 
sıcaklık tesirinde ise grileştiği, 900-1200°C ‘yi aşan sıcaklıklarda ise bej rengini aldığı, 1200°C 
‘den sonra ise renginin sarardığı literatürde belirtilmektedir. Yüksek sıcaklık tesirine maruz alan 
betonda sadece basınç dayanımı olumsuz etkilenmez. Elastisite modülüde lineer olarak düşer, 
betonda mikro çatlaklar oluşur, boşluk oranı artar ve betonun yumuşamasına yol açılır. Yüksek 
sıcaklıkların s/ç oranı yüksek olan düşük dayanımlı betonlarda etkisi s/ç oranı düşük olan 
yüksek mukavemetli betonlar kıyasla daha düşük olmaktadır. Bu olaya betonun boşluk 
yapısının etkisi olduğu düşünülmektedir [5-7]. 
 
 
 
 
4. YÜKSEK SICAKLIĞIN BETON-DONATI ADERANSINI ETKİSİ 
 
Betonarme davranışının esası beton ile donatı arasındaki aderansa bağlıdır. Betonarme 
davranışında betonun basınç gerilmelerini çelik donatılarında çekme gerilemelerini taşımaları 
esastır. Beton ile donatı arasındaki gerilme aktarımı beton ile donatı arasındaki aderansı 
sayesinde sağlanmaktadır. Yüksek sıcaklığa maruz kalan betonarmede betonun ve çelik 
donatının farklı termik genleşme katsayılarına sahip olmaları yüksek sıcaklık etkisinde ikisinin 
de farklı deformasyonlar yapmalarına sebep olmaktadır. Bu çekiş sonucunda birbirinden farkı 
deformasyon yapan beton ile çelik arasındaki ara yüzeyde (aderansı bölgesinde) ayrılmalara, 
çatlak oluşumlarına neden olmaktadır. Bu olay sonucunda da istenilen betonarme davranışı 
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sergilenememektedir. Bu olayda ortaya çıkan aderansı kayıpları ulaşılan sıcaklığa ve tekrar 
sayılarından da etkilenmektedir. Bu konuda yapılmış çalışmalarda 300 °C yi aşan sıcaklıklarda 
yeterli pas payı bırakılmaz ise donatı ile beton arasındaki aderansın tamamen kaybolacağını 
göstermektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yanmaz bir malzeme olarak sınıflandırılmasına rağmen beton, yangın ve yüksek sıcaklık 
etkisiyle mekanik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını kaybedebilmektedir. Ayrıca 
betonarme yapıların bünyelerinde bulunan donatı da yüksek sıcaklık ve yangın etkisinde yüksek 
termal iletkenliği sebebiyle deforme olabilmektedir. Betonarme yapılarda bırakılan pas payı ise 
bir örtü görevi görerek donatıyı korumaktadır. Betonarme yapılarda yangın ve yüksek sıcaklık 
etkisinin neden olduğu dayanım kaybı beton karışım özellikleri, nem miktarı, yangının süresi ve 
sıcaklığı gibi parametrelere bağlı olduğu için tasarım aşamasında bu faktörlerin göz önüne 
alınması oldukça önemlidir.  
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1]  Lea, F. C. (1922). The resistance to fire of concrete and reinforced concrete. Journal of 

the Society of Chemical Industry, 41(18), 395R-396R. 
[2]  Khoury, G. A. (2000). Effect of fire on concrete and concrete structures. Progress in 

structural engineering and materials, 2(4), 429-447.  
[3]    Malešev, M., & Radonjanin, V. (2017). Fire Damages of Reinforced Concrete Structures 

and Repair Possibilities. In 1st International Conference on Construction Materials for 
Sustainable Future, Zadar, Croatia, Session keynote (pp. 628-636). 

[4] Alonso, C. (2008). Assessment of post-fire reinforced concrete structures. Determination 
of depth of temperature penetration and associated damage. In Concrete repair, 
rehabilitation and retrofitting II (pp. 217-218). CRC Press. 

[5] Akman, S. (2000). Yapı hasarları ve onarım ilkeleri. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi. 

[6]      Erdoğan, T. Y. (2003). Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim AŞ Yayını, 
1. 

[7] Baradan, B., Yazici, H., & Ün, H. (2010). Beton ve Betonarme Yapılarda Kalıcılık 
(Durabilite). Türkiye Hazır Beton Birliği, İstanbul, Türkiye. 

[8] Sidney, M. J., ‘’Detoration, maintanance and repair of structures’’, Krieger Publishing 
Company, 1980, US 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 144 

YANGINDAN HASAR GÖREN YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ 
 
 

Hikmet Hüseyin Çatal  
 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
huseyin.catal@deu.edu.tr 

 
 
 
 

ÖZET 
Yapılar, deprem, yangın, sel, rüzgar etkileri nedeniyle hasar görebilmektedir. Dış etkiler 
nedeniyle yapıların eski performanslarına getirilmesi için yapılan çalışmalar, yapı onarımı, 
eski performanslarından daha iyi hale getirilmesi ise yapı güçlendirmesi kapsamında 
değerlendirilmektedir. Betonarme taşıyıcılı yapılardaki, kolon, kiriş,döşeme elemanlarında 
pas payının yetersiz olması nedeniyle yangında oluşan yüksek sıcaklık tesiri ile bu 
elemanlardaki donatı etkilenmekte ve mukavemetleri sıcaklık arttıkça azalmaktadır. Ayrıca 
sıcaklık nedeniyle, betonarme elemanın beton kısmında kullanılan agrega, çimento türlerine 
bağlı olarak, beton ve çeliğin ortak çalışmasını sağlayan, aderansı düşürmektedir. Bu 
şekilde ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle, betonarme taşıyıcı sisteme etkiyen yük 
dağılımı değişmekte, yapılar hasar görebilmektedir. Bu çalışmada yangın nedeniyle hasar 
uğrayan betonarme taşıyıcı elemanların güçlendirilme yöntemleri irdelenecektir.  

 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Betonarme taşıyıcılı yapılarda, yangın hasarlarının oluşmaması için ilk akla gelen husus, 
yangının yapıda gelişmesini önleyecek yapı malzemelerinin kullanılmasıdır. Bu amaçla 
ülkemizde, 2007 yılında Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması 
Hakkındaki Yönetmelik” kullanılmaktadır. Yönetmelikte, her türlü yapı, bina, tesis ve 
işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza 
indirilmesi, herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek 
söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesi ve sırasında alınacak tedbirlerin, 
organizasyonun, eğitimin, denetimin usul ve esasları ele alınmıştır [1].  Yönetmeliğe göre, 
betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı 120 dakika dayanıklı 
olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatının en dışta kalan kısmının yani pas payının, 
kolonlarda en az 4 cm, döşemelerde en az 2,5 cm kalınlığında beton ile kaplanmış olması 
gerekmektedir.  Ayrıca bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarlarının, yangına en 
az 90 dakika dayanıklı olarak projelendirilmesi gerekmektedir. Yönetmelikte döşeme elemanları 
hariç, yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfları A1, A2, B,C,D,E,F olarak gruplara ayrılmıştır. A1 
sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde 
yanmaya katkı vermeyen malzemeleri, tanımlamaktadır.   
 
 
 
2. YANGINDAN HASAR GÖREN BETONARME TAŞIYICILARIN 
GÜÇLENDİRİLMESİ 
 
Çalışmada, betonarme taşıyıcılı sistemlerin yangından hasar görmesi halinde, hasar görmüş 
yapının güçlendirme yöntemleri irdelenmiştir.  Yapıların güçlendirilmesi, belirli bir program 
kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, hasar gören yapı elemanları 
belirlenmeli, hasar türü tespit edilmeli güçlendirme yöntemleri bu saptamalara göre 
gerçekleştirilmelidir.  
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Hasarlı yapıların güçlendirilmesine karar verilmesi aşamasında, yapının güçlendirme maliyeti 
ile, hasarlı yapının yıkılarak yeniden yapılma maliyeti de kıyaslanmalıdır.  
 
Yangın sonrası hasar görmüş yapının halihazırdaki durumu dikkate alınarak, yapının rölövesi 
çıkartılmalı, açıklık ve yükseklikler, düşey taşıyıcı elemanların konumları ve enkesit ayrıtları 
belirlenerek rölöve üzerinde gösterilmelidir. Yangın etkisiyle hasar gören yapıda, betonarme 
taşıyıcı elemanlarda oluşan çatlaklar,  beton kabuk tabakasının dökülmüş olması, duvarlardaki 
çatlaklar, yapının  rölevesi üzerinde işaretlenmelidir. Hasarlı betonarme taşıyıcı elemanlarda, 
tahribatsız deney türü olan beton tabancası testleri gerçekleştirilmeli, kolon ve perde 
elemanlardan çıkartılacak beton karot örnekleri, laboratuvarda basınç testine tabi tutularak, 
yangın sonrası, betonun mukavemeti hakkında bilgi edinilmelidir.  
 
Yapıda gözleme dayalı olarak gerçekleştirilen incelemelerde, betonarme taşıyıcı elemanlarda 
oluşan çatlaklar ile, bu elamanların alt ve üst uçlarında meydana gelen mafsallaşmaların 
nedenleri belirlenmelidir [2]. 
 
Yangın nedeniyle mukavemeti düşen beton ve yapısal davranışı değişen çelik nedeniyle, düşey 
taşıyıcı elemanların alt ve üst uçlarında , kesitin moment taşıma kapasitesinin aşıldığını gösteren 
mafsallaşmalar ve düşey taşıyıcı elemanların kesme kuvveti kapasitesinin aşıldığını gösteren 
kesme çatlakları belirlenmelidir. Düşey taşıyıcı betonarme elemanların kirişle birleşim 
noktasında eğilme momenti kapasitesinin aşılmış olması nedeniyle oluşan mafsallaşmma 
(Şekil1)’de, düşey taşıyıcı elemanda oluşan kesme çatlağı ise (Şekil2)’de sunulmuştur [1,2]. 
 
 

 
Şekil-1: Kolon ucunda mafsallaşma. 

 

 
Şekil-2: Kolonda kesme çatlağı 
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Yangın etkisiyle, düşey taşıyıcı elemandaki betonun mukavemeti azalınca , düşey taşıyıcı 
eleman eksenel yük nedeniyle ezilmeye başladığında, donatı akma birim uzamasına ulaşmamış 
ise, düşey taşıyıcı elemanda, (Şekik-3)’de sunulan basınç kırılmaları oluşmaya başlayacaktır 
[1,2]. 

 
Şekil-3: Düşey taşıyıcı elamanda basınç çatlağı. 

 
 

Taşıyıcı sistemde oluşan hasarlar belirlendikten sonra uygun güçlendirme yöntemi seçilmelidir.  
 
 
 
3. GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ 
 
Yangından hasar gören betonarme kirişlerde oluşan çatlaklar epoksi reçinesi ile doldurulabilir. 
Epoksi reçineleri su asit ve alkalilerden etkilenmeyen, çekme mukavemeti yaklaşık 100 
kg/cm2’ye ulaşabilen sentetik reçinelerdir.  Çatlak mertebesi az olan kirişlerde çimento şerbeti 
de tercih edilebilir. Hasarlı kirişlerde çelik levhalar kullanılarak güçlendirme, kirişin 
mantolanması yoluna da gidilebilir.  
 
Kirişlerde oluşan çatlakların güçlendirilmesi için çatlağın mertebesi dikkate alınmalıdır. 5 
mm’ye kadar oluşmuş çatlaklarda epoksi reçinesi kullanımı tercih edilebilir [1,4]. 
 
Kirişlerin mantolama  yöntemi kullanılarak güçlendirilmesi, hasar gören kirişin cepheleri en az 
8 cm kalınlığında ek beton malzemesi kullanılarak gerçekleştirilir. Ek beton malzemesi ile 
mantolama yapılan kirişe donatı ilavesi ise, mevcut donatılara, ek donatıların kaynaklanması 
suretiyle  olur. Kirişin dayanımını artırmak için ek etriye donatıları, kiriş ile bağlantılı olan 
döşemede açılan deliklerden geçirilerek sağlanır. Mantolama yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilen kiriş güçlendirmesine ilişkin en kesit görünümü (Şekil-4)’de sunulmuştur [1]. 
 

 
Şekil-4: Mantolanmış kiriş en kesiti ve donatıları. 
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Hasarlı kirişler, kalınlıkları 2-10 mm arasında değişen çelik levhalar ile mantolanmak suretiyle 
de güçlendirilebilmektedir. Çelik levhalar kullanılarak gerçekleştirilen mantolamada, çelik 
levhalar ile kirişin aderansının sağlanmış olmasına dikkat edilmelidir.  
 
Düşey taşıyıcı elemanların yangın nedeniyle hasar görmesi halinde, bu elemanların 
güçlendirilmesi,  kirişlerin güçlendirilmesinde olduğu gibi epoksi reçinesi, çimento şerbeti veya 
çelik levhalar kullanılarak  gerçekleştirilebilir. Kolonda oluşan hasar düzeyine bağlı olarak 
kolon, tek taraftan mantolanabileceği gibi dört taraftan da mantolanabilir. Dört tarafından 
mantolanmış kolon en kesiti (Şekil-5)’de sunulmuştur [1]. 
 

 
Şekil-5: Dört tarafından mantolanmış kolon enkesiti.  

 
 
Kolonların matolanmasında, sadece hasarlı kolonun olduğu katta mantolama yapılmamalı, 
kolon uçlarında oluşan iç tesirlerin diğer elemanlara aktarımını sağlamak amacıyla mantolama, 
döşemeler açılıp devam ettirilerek tüm yapı boyunca gerçekleştirilmelidir. Gerektiğinde, hasar 
düzeyine bağlı olarak mantolanan kısma çelik profiller konularak sünekliliğin artırılması 
sağlanabilir.  
 
Yangından hasar gören betonarme döşemler, epoksi reçinesi ve çimento harcı enjeksiyonları 
kullanılarak güçlendirilebilir. Enjeksiyon tatbik edilmeden önce hasarlı beton kısmı 
temizlenerek bu bölgeye daha mukavemetli beton imal edilebilir [1]. 
 
Hasarın dercesine göre, kimi zaman, taşıyıcı sisteme yeni betonarme perde, kolon veya çelik 
profiller eklenerek güçlendirme gerçekleştirilir. Ancak taşıyıcı sisteme ek düşey elemanlar 
eklenmesi halinde, yapısal davranış yeniden irdelenmeli, yapıda ek burulma tesirleri 
oluşmamasına, yüklerin taşıyıcı elemanlara dengeli dağılacak şekilde düzenleme yapılmasına 
dikkat edilmelidir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yangından hasar gören yapıların güçlendirilmesi için hazırlanacak tasarım ve bu tasarıma uygun 
olarak güçlendirilmenin tatbikatı, masraflı ve zaman alıcı bir işlemdir. Güçlendirme 
gerçekleştirilirken, yapının yükler altındaki davranışı detaylı bir şekilde irdelenmeli, tasarım ve 
uygulama konusunda uzman mühendisler tarafından gerçekleştirilmelidir.  
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ÖZET 
Bu çalışmada, pasif yangın durdurucu sistemlerin endüstriyel ve enerji tesislerinde 
kullanımına dair tasarım esasları değerlendirilmiştir. Endüstriyel yapılar yangından üç 
farklı yöntemle korunabilir. Bunlar; algılama sistemleri, aktif söndürme sistemleri ve pasif 
yangın durdurucu sistemleridir. Bu sistemlerin yapılarda birlikte kullanımı, olası can ve mal 
kayıplarının en aza indirilmesi, yangın sonrası risklerin oluşmaması ve yapının tekrar çabuk 
ve kolayca kullanıma sokulabilmesi açısından çok önemlidir. Yangın çıkan mahalde, alev, 
duman ve ısı transferi düşey olarak döşemelerdeki boşluklardan ve yatay olarak duvarlar 
üzerindeki boşluklardan ilerleyeceğinden, döşemeler ve yangın duvarları yangına karşı 
yalıtılmalıdır. Pasif yangın durdurucu malzemeler, yangın yönetmeliğimizde de belirtildiği 
üzere yangının etkilerinden korunma ve yangın sonrası oluşacak risklerin en aza indirilmesi 
ve can güvenliğinin sağlanması için yapılarda özellikle kullanılması gereken 
malzemelerdir. Endüstriyel ve enerji tesislerinde ise risk olasılık matrisine bağlı olarak 
tesisin kompartımanlama projeleri oluşturulmaktadır. Buna bağlı olarak, bu sistemlerin 
kullanım alanları ve projelendirilmesinde uyulması gereken esaslar, ülkemiz yönetmelik ve 
şartnamelerinde yer almakta, eksik kalan hususlar için uluslararası yönetmelik ve 
standartlara başvurulmaktadır. Uygulama alanları ise projeler baz alınarak tesislerde yangın 
riskinin yüksek olduğu; trafo merkezleri, kimyasal depolama alanları, üretim alanları, 
mekanik ve elektrik teknik odalar vb. yerler olarak seçilmektedir.  

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Türk Dil Kurumu yangın sözcüğünü “zarara yol açan büyük ateş” olarak tanımlamaktadır[1]. 
Oksijen, ısı kaynağı ve yakıt bileşenlerinin bir araya gelmesi ile kimyasal bir tepkime olan 
yangın oluşmaktadır. Bu kimyasal tepkime ortamda ısı, alev, gaz ve duman oluşumuna neden 
olmaktadır ve yapılarda konveksiyonel, ısı iletimi ve sıçrama yoluyla yayılmaktadır. 
 
Yapıların yangından korunması ile ilgili 3 temel önlem alınmaktadır. Bunlar; 
 
1. Algılama Sistemleri (Duman algılama alarmları, otomatik kapılar vb.) 
2. Aktif Yangın Durdurma Sistemleri (Sprinkler, yangın söndürücüler vb.) 
3. Pasif Yangın Önleme Sistemleri (Yangın durdurucular, yangın kapıları vb.) 
 
Yukarıda belirtilen sistemler birbirini tamamlayıcı olup birbirleriyle entegre olarak çalışmalıdır. 
Algılama sistemleri, yangın sistemleri yangında esnasında yapı kullanıcılarını çeşitli elektriksel 
tesisatlar yardımıyla haberdar ederek can güvenliğine hizmet etmektedir. Aktif yangın durdurma 
sistemleri ise yangın esnasında çeşitli mekanik tesisatlar yardımıyla yangını söndürmeyi 
hedeflemektedir. Son olarak, pasif yangın önleme sistemleri ise yangının yapı içerisinde 
ilerlemesini engellemeyi hedeflemektedir. 
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Bu çalışmada ise, endüstriyel tesislerdeki pasif yangın durdurucu sistemlerinin tasarım esasları 
detaylı olarak incelenecektir. Aynı zamanda yangın bölümlendirmede kullanılan diğer pasif 
yangın önlemleri de tamamlayıcı olarak düşünülmelidir ve göz ardı edilmemelidir. 
 
 
 
 
2. TASARIM ESASLARI 
 
Pasif yangın durdurucu sistemler, endüstriyel yapıların içerisinde yangının ilerlemesini 
engellemek amacıyla muhtelif alanlarda uygulanmaktadır. Yangın tasarımı sırasında, tüm 
yangın önleme sistemleri birlikte düşünülerek “yangın bölümlendirme planı” oluşturulmaktadır. 
Yapının yangın bölümlendirilmesinin amacı: 
 
• Yolcuların çıkış yollarını korumak. 
• Yeterli yapısal kararlılığı sağlamak. 
• İtfaiyenin binaya girmek ve yolcuları kurtarması için gereken zamanı artırmak. 
• Yangını çıkış noktasına hapsetmek. 
• Diğer odalardaki varlık ve ekipmanlara zarar vermeden ateş ve duman geçişini durdurmak. 
 
Yatay ve düşeyde yapılan bölümlendirmenin şematik bir gösterimi aşağıdaki şekilde yer 
almaktadır. Şekilde işaretlenen duvarlara literatürde “yangın duvarı” denmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Yangın bölümlendirme gösterimi 
 
 
Pasif yangın durdurucu sistemleri yangın bölümlendirmesinde belirlenen yangın duvarlarının 
bütünlüğünün bozulduğu noktalarda kullanılmaktadır. Temel olarak sınıflandırma yapılması 
halinde uygulama alanları 4 ana bölümde düşünülmektedir. 
 
1. Mekanik tesisat geçişleri 
2. Elektrik tesisat geçişleri 
3. Derzler ve dilatasyonlar 
4. Giydirme cephe birleşimleri  
 
Uygulama alanlarının şematik gösterimi aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Uygulama alanları 
birbiriyle örtüşebildiği gibi farklı alanlarda da olabilmektedir. Burada önemli husus, bütünlüğü 
bozan her noktanın yalıtılmasıdır. 
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Şekil 2. Pasif yangın durdurucu sistemler uygulama alanları 

 
 
Ülkemizde, 2007 yılında resmi gazetede yayımlanan ve 2015 yılında güncellenen “Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” yangın önlemleri ile ilgili uyulması gereken 
kuralları ve tasarım esaslarını içermektedir [5]. Yönetmeliğin 5. maddesindeki “Projeler, kanuni 
düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara 
uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez.” ibaresiyle yönetmeliğin zorunluluğu vurgulanmaktadır. 
 
Türkiye yangın yönetmeliği pasif yangın durdurucu sistemler özelinde incelendiğinde ilk olarak 
madde.69 göze çarpmaktadır. Bu madde, yönetmelik içerisinde  “yangın durdurucu ürünler” 
tabirinin geçtiği tek maddedir. Ancak yönetmelikteki muhtelif bölümler ve maddeler yangın 
duvarlarının en az duvar dayanımı kadar yalıtılması gerektiği belirtilmektedir. 
 
Pasif yangın durdurucu ürünlerin standartlarına ve tasarım esaslarına değinmeyen yönetmelik, 
ilgili standartlar maddesinde Avrupa ve uluslararası standartlara atıfta bulunmaktadır. Aşağıdaki 
tabloda pasif yangın durdurucu sistemlerin uluslararası test standartları ve onayları belirtilmiştir. 
 
 
Tablo 1. Pasif yangın durdurucu sistemlerin uluslararası test standartları. 
 

 Avrupa (Türkiye) 
Standartları Amerikan Standartları 

Tesisat Geçişleri (TS) EN 1366-3 ASTM E 814 / UL 1479 

Derzler & Dilatasyonlar (TS) EN 1366-4 ASTM E 1966 / UL 2079 

Cephe Birleşimleri (TS) EN 1364-3/4 ASTM E 2307 

 
Bu test standartlarına uygun olarak yapılan testler sonrasında sistemin yangın performansı 
değerlendirilir ve raporlanır. Test standartları harmonize olmayan test standartları olduğundan 
test sonuçlarını raporlamak için ilgili kılavuzlara ihtiyaç duymaktadır. Avrupa’da EOTA 
(Avrupa Teknik Onaylar Organizasyonu), Amerika’da UL (Underwriters Laboratories) 3.parti 
ve bağımsız kuruluşlar olarak testleri gerçekleştirir ve raporlar. Bu testler performans-bazlı 
olarak adlandırılır ve pasif yangın durdurucu ürünlerin uygulandığı sistemdeki tüm bileşenler 
belirtilir ve test içeriğine dahil edilir. Testteki performansların değerlendirildiği onay 
dökümanları ise Avrupa’da ETA, Amerika’da UL onayı olarak adlandırılmaktadır. 
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Pasif yangın durdurucu sistemlerdeki yangın dayanım sınıfları değişiklik göstermektedir. 
Yangın dayanımında, bütünlük ve yalıtım temel sınıfları oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda 
Avrupa ve Amerika performans değerlendirmelerinin notasyonu yer almaktadır. 
 
 
Tablo 2. Pasif yangın durdurucu sistemlerin örnek dayanım tablosu 
 

 Avrupa Performans 
Kriterleri 

Amerika Performans 
Kriterleri 

Bütünlük (Alev ve gaz 
yalıtımı) 

E-120  120 dakika F-4hr  4 saat 

Yalıtım (Isı yalıtımı) EI-90  90 dakika  T-2hr  2 saat 

 
İlgili dayanım süreleri, yangın senaryoları baz alınarak her bir “yangın duvarı” için 
belirlenmektedir ve pasif yangın durdurucu sistemler için minimum yeterlilik sağlanmaktadır. 
 
Endüstriyel tesislerde, bahsi geçilen pasif yangın durdurucu sistemlerin tasarımı “yangın 
bölümlendirme planı”na göre yapılmaktadır. Bu plan doğrultusunda yangın riskinin ya da 
olasılığının yüksek olduğu teknik odaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 
 

a) Ana Makina 
b) Hidrolik Sistemler 
c) Havalandırma Sistemleri 
d) Hareket Kontrol Sistemleri (MCC)  
e) Dağıtım Panelleri 
f) Trafo Merkezleri 
g) Pano Merkezleri 
h) Sürücü Merkezi 
i) Galeri Merkezleri 
j) Pompa Merkezleri 
k) Kumanda Merkezi 
l) Elektrik Üretim Merkezi 
m) Elektrik Üretim Merkezi 
n) Elektrik Dağıtım Merkezi 
o) Jenaratör Merkezi 

 
Yapıların pasif yangın önlemlerinin tasarımını yapan proje müellifleri, tasarım esaslarında bu 
bölümdeki bilgileri kullanmalıdır. Mimari detayları, mekanik ve elektrik tesisat tasarımlarında 
pasif yangın durdurucu sistemler ve ürünler belirtilmelidir. Böylece, uygulama esaslarındaki 
detaylar dizayn aşamasında çözülmüş olacaktır.  
 
Yangın konusu disiplinler arası bir konu olduğundan, tüm sistemler ve paydaşlar beraber 
değerlendirilmelidir ve yangın risk – olasılık matrisine göre yangın senaryolarına ya da 
simulasyonlarına yangından korunum sistemler; mekanik, elektrik, mimari ve inşai tüm 
sistemler, dahil edilmelidir. Böylece tasarım aşamasında Şekil.1’de görüleceği üzere yangın 
kompartıman planları tasarım aşamasında hazırlanmaktadır. Bu planlarda, yangın duvarının 
dayanım süreleri (40,90,120 dakika) olarak belirtilmektedir. Kompartıman planlarına ek olarak, 
yangın duvarındaki geçiş veya birleşim detayları da yangın dayanım süresi kadar dayanım 
sağlayacak detaylar ile hazırlanmalıdır. Bu hazırlanan detaylar, sistemlerin bağımsız bir 
laboratuardan alınmış onay dökümanlarına uygun olmalıdır. Ülkemizde, Avrupa standartlarına 
(EN) göre test yapılarak EOTA (European Organizations for Technical Assessment – Avrupa 
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Teknik Onay Organizasyonu) tarafından akredite laboratuarlar tarafından verilen ETA 
(European Technical Assessment – Avrupa Teknik Onayı) belgeleri kabul edilerek 
kullanılmaktadır. Örnek bir detay çizimini Şekil.3’de görebilirsiniz.  
 

 
 

Şekil 3. Örnek bir detay çizimi 
 
 
 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Sonuç olarak, pasif yangın durdurucu sistemler endüstriyel tesislerin yangından korunması ile 
ilgili alınan tedbirlerden biridir. Üç sac ayağı olarak bilinen algılama, aktif söndürme ve pasif 
yangın durdurucu sistemleri birbiri ile entegre olarak çalışmalıdır.  
 
Pasif yangın durdurucu sistemlerin tasarım esaslarında detay onayları temeli oluşturmaktadır ve 
bu dökümanlar tüm sistemi (beton, boru, uygulama kalınlıkları vb.) tanımlamaktadır. Özellikle, 
pasif yangın durdurucu sistemler belirlenirken bu deteylara dikkat edilmelidir. 
 
Son olarak, bu çalışma kapsamında ele alınmayan ancak tasarım ve uygulamanın tamamlayıcısı 
olan denetim esasları ilerleyen çalışmalarda ele alınmalıdır. Bu konuda yapılan çalışmalar, 
standartlar detaylı olarak incelenerek literatüre kazandırılmalıdır. 
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ÖZET 
Son yıllarda yüksek binalar, sayılarının da oldukça artmasıyla yangın güvenliği alanında 
özel bir ilgi topladı. Özellikle 2002’den bu yana bu sayıdaki artışa paralel olarak Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in (BYKHY) yürürlüğe girmiş olması da bu 
ilginin artmasında önemli bir etken oldu. Sadece ülkemizde değil, yabancı ülkelerde de bu 
alanda mühendis/mimar odaları, hüküm koyucu organlar (yerel/merkezi yönetimler) gibi 
tasarım, inşaat, denetleme ve mülkiyet topluluklarının tümü yüksek bina güvenliğini 
gözden geçirmekte ve bu binalarda ek koruma ihtiyacına (veya eksikliğine) ilişkin yeni 
önlemler geliştirmektedir.  
 
Bu bildiri; Türkiye’den ve dünyadan yüksek bina yangınlarına ilişkin çeşitli örnekleri 
sunmanın yanı sıra, yüksek binalara ilişkin gerek yerel gerekse diğer uluslara ait 
mevzuattaki yangından korunma önlemlerini ortaya koymaktadır. Bunun yanında, yüksek 
bina tanımlarında da farklılık olduğu için karşılaştırmalı olarak Amerikan, İngiliz ve Türk 
yönetmeliklerinden bu tanımlamanın detayları verilecek ve bunu takiben alınması gereken 
önlemler karşılaştırmalı olarak anlatılmaya çalışılacaktır.  

 
 
 
 
1. TANIMLAR VE ARKAPLAN 
 
Çağımızda inşa edilmekte olan bina sayısı gün geçtikçe fazlalaşmakta ve bununla birlikte yapı 
mühendisliğindeki gelişmeler de; binaların yükseklik, boyut ve karmaşıklığın da aynı oranda 
artmasına olanak tanırken maliyetlerin de göreceli olarak düşmesine ve bunun yanı sıra özel 
mimari tasarımların da karşılanabilmesine olanak tanımaktadır [1].  
 
Aşağıdaki grafikte 1920-2011 yılları arasında 200 metre ve 300 metreden yüksek binaların 
sayıları gösterilmiştir. Rakamlar Çin’deki Council on Tall Buildings and Urban Habitat [2] veri 
tabanından alınmıştır. Bu tür binaların sayısının özellikle 1980 yılında sonra ivmeli bir şekilde 
arttığı görülmektedir.   
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Şekil 1. 1920-2011 yılları arasında 200 m ve 300 m’den yüksek binaların sayısı 
 
 
Ne yazık ki ülkemizde bu konu ile ilgili bir istatistik bulunmasa da Türkiye’deki yüksek 
yapıların birçoğunun İstanbul’da olduğu bilinmektedir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra hız 
kazanan inşaat faaliyetleri sonucunda, gökdelenler şehir siluetinin vazgeçilmez bir parçası 
olmuştur.  
 
Ülkemizde ise 1961 yılından bu yana ‘Türkiye’nin en yüksek binası’ ünvanını kazanmış binalar 
bulundukları iller ve yükseklikleri ile Çizelge-1’de paylaşılmıştır [3].  
 
 
Çizelge 1. Yıllara göre Türkiye’nin en yüksek binaları 
 

Bina İsmi Bulunduğu 
Şehir 

En Uzun 
Olduğu Yıllar 

Kat Sayısı Yükseklik 

Kahramanlar İş Merkezi Ankara 1962 - 1969 24 76 m 
The Marmara Taksim İstanbul 1969 - 1974 26 95.7 m 
TPAO Binası Ankara 1974  -1975 28 100 m 
BDDK Binası Ankara 1975 - 1987 29 108 m 
Mertim Mersin 1987 - 2000 52 176.8 m 
İş Kuleleri 1 İstanbul 2000 - 2011 52 181.2 m 
İstanbul Sapphire İstanbul 2011 - 2018 54 234.9 m 
Skyland İstanbul İstanbul 2018 - günümüz 65 293 m 
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Fotoğraf 1. Kahramanlar İş Merkezi, Ankara Fotoğraf 2. The Marmara Taksim, İstanbul 
 

    
 
Fotoğraf 3. Mertim, Mersin   Fotoğraf 4. İş Kuleleri, İstanbul 

 

                 
Fotoğraf 5. İstanbul Sapphire, İstanbul  Fotoğraf 6. Skyland İstanbul, İstanbul 
 
 
1.1. YÜKSEK BİNA TANIMI VE YANGIN VE CAN GÜVENLİĞİ SORUNU 
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te (BYKHY) bina yüksekliği 21.50 
metreden, yapı yüksekliği 30.50 metreden fazla olan yapıları “Yüksek Bina” olarak 
tanımlamakta, ayrıca yüksekliği 51.50 metreden fazla olan binalar ise bu tanımlamanın özel bir 
alt sınıfı olarak ele alınmaktadır.  Yine aynı yönetmelikte, bina yüksekliği; binanın kot aldığı 
noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi, yapı yüksekliği ise; bodrum katlar, asma katlar 
ve çatı arası piyesler dahil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliği 
olarak tanımlanmıştır [4].  
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“NFPA 101 Can Güvenliği Standardı” [5] ve “NFPA 5000 Bina İnşaatı ve Güvenlik Standardı” 
[6] ise yüksek binayı, oturulabilir bir katının döşeme seviyesinin itfaiye aracının erişebileceği en 
düşük seviyeye göre 23 metrenin üzerinde olduğu binalar olarak tanımlamıştır. 
 

 
 

Şekil 2. NFPA 101’de Bina Yüksekliği Ölçümü [5] 
 
 
Yüksek bir binanın çok fazla katı olması, binayı bir yangın anında tahliye etmek için çok sayıda 
insanın merdivenlerde büyük dikey mesafeler kat etmesini zorunlu kılan -kümülatif- bir eylem 
gerektirir ki esasen diğer binalara göre can güvenliği için üzerinde durulması gereken en temel 
zorluk da budur. Bu yüzden kamu, yasama organları, yerel ve merkezi yönetimlerin yanı sıra 
tasarım, inşaat ve mülkiyet topluluklarının tümü yüksek bina güvenliğinde hassasiyetle 
durmaktadır.  
 
Esasen Yüksek Binalar da yangın ve can güvenliği konusunda aşağıdaki üç temel zorluktan 
bahsetmek gerekir: 
 
1. Merdiven kovaları ve diğer uzun şaftlardaki önemli baca etkisi (yani doğal çekiş) nedeniyle 

tüm katlara geniş duman dağılımı potansiyeli. 
2. Tahliyede zorluk. 
3. İtfaiye personelinin yangına ulaşmada yaşadığı zorluk. 
 
 
1.2. TARİHTE ÖNEMLİ YÜKSEK BİNA YANGINLARI 
 
Yüksek binalar nicelik olarak karşılaştırıldığında yüksek olmayan binalardan çok daha azdır. 
Ancak buna rağmen, yayımlanmış istatistikler [7] sonucunda, her yıl Birleşmiş Milletler’de 
ortalama olarak her yıl 15.700 yüksek bina yangını raporlanmıştır. Bu yangınlar, yine ortalama 
olarak yılda 53 ölüm, 546 yaralanma ve 235 milyon dolar kayba neden olmaktadır [8].  
 
• İkiz Kuleler Terör Saldırısı 
 
2001 11 Eylül 2001 tarihinde bir terör saldırısı sonucunda New York’ta bulunan İkiz Kuleler’e 
çarpan uçaklar kulelerin taşıyıcı sistemi zayıflatmış ancak yıkamamıştır. Binanın yıkılmasındaki 
asıl neden, uçakların depolarındaki yakıtın başlattığı yangın sonucunda, çelik yapının eğilerek 
taşıyıcı özelliğini kaybetmesidir. Uçakların binaya çarptıkları kattan yukarıda bulunan 
katlardaki yangın merdivenlerinin de kullanılamaz hale gelmesi sonucunda 2974 kişi yaşamını 
yitirmiştir, 24 kişi ise kayıptır [9]. 
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Fotoğraf 7. İkiz Kuleler Terör Saldırısı, New York, Birleşmiş Milletler 
 
 
• Grenfell Tower Yangını, 2017 
 
14 Haziran 2017 tarihinde bir apartmanın dördüncü katında bulunan bir konutun mutfağında 
çıkan yangın kısa bir süre içinde cepheye ulaşmıştır ve yakın zamanda yalıtım amacıyla 
yenilenmiş olan yanıcı cephe malzemesinin etkisiyle de kısa bir süre içerisinde tüm bina 
cephesini kaplamıştır. Toplamda 60 saat süren yangında 71 kişi hayatını kaybetmiştir [10].  
 

 
 

Fotoğraf 8. Grenfell Tower Yangını, Londra, İngiltere 
 
• Şanghay Yangını, 2010 
 
Bu binada enerji verimliliğini sağlamak için hükümet tarafında pilot bir uygulama olarak 
cephesinde yanıcı malzeme kullanılmış ve yangın cephe üzerinden 28 katlı binanın tamamını 
kuşatmıştır. Yangında 58 kişi hayatını kaybetmiş ve bina kullanılamayacak hale gelmiştir. Bu 
başarısızlık Çin’de yangın ve can güvenliğini neredeyse tamamen görmezden gelen malzeme 
endüstrisinin güvenliği ön plana çıkarmasına vesile olmuştur [1]. 
 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 159 

 
 

Fotoğraf 9. Jing’an Yangını, Şanghay, Çin 
 
 
 
 
2. YÜKSEK BİNALARA ÖZGÜ YANGIN GÜVENLİĞİ KONULARI 
 
Genel olarak yüksek binalar ofis, otel binaları, apartmanlar ve sağlık tesislerinden oluşmaktadır. 
Tüm bu bina türleri birbirilerinden farklı kullanıcı özelliklerine sahip olan ve bu nedenle farklı 
altyapılar gerektiren bina türleridir. Özellikle kullanıcıların sahip olduğu farklı davranış 
biçimlerinden (fiziksel yeterlilik, binaya dair yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmak) dolayı, her 
bir bina türü farklı önlemleri ve yaklaşımı gerektirmektedir. Diğer taraftan bu binalar daha 
makul yükseklikteki binalara göre tahliye, duman kontrolü, itfaiye erişimi, yangınla mücadele 
konularında ilave zorluklar ortaya koyduğu için daha kapsamlı önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
 
2.1. YÜKSEK BİNALARDAKİ YANGIN RİSKİ 
 
Bina yüksekliği arttıkça, binada bulunan kullanıcı sayısı arttığı için bir yangın anında 
karşılaşılabilecek felaketin ciddiyeti artmaktadır. Bu nedenle yüksek binaların tasarımında 
bütünsel ve rasyonel bir yaklaşım izlenmelidir.  Binada sprinkler sistemleri tasarımı, acil durum 
enerji kaynağı, inşasında kullanılacak malzemeler gibi konularda mühendislik kararları alınırken 
bu durum özellikle dikkate alınmalıdır.  
 
Yüksek binalardaki yangın riskinin başlıca etkenleri aşağıda sıralanmıştır:  
 
• Ani yangın ve duman dağılımı: Yüksek bir binada yangın ve duman kontrol önlemleri 

yeterli değil ise, baca etkisi dolayısıyla, yangın ve duman; merdivenler, asansörler, şaftlar 
ve kanallar yoluyla kolaylıkla ve ani bir şekilde üst katlara yayılmaktadır.  
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• Yangınla mücadele zorluğu: Binanın yüksekliği, yeterli olmayan yangınla mücadele 
ekipmanları ve yüksek katlarda meydana gelen bir yangın şüphesiz bir şekilde bu yangına 
müdahaleyi ve daha üst katlardaki kullanıcıların tahliyesini zorlaştırmaktadır. Özellikle 
yüksek binaların bir kısmının cephelerinde, yönetmeliklere aykırı olarak, yanıcı malzeme 
kullanımı yangının tüm binayı dıştan kuşatmasına sebebiyet vererek, hem yangının tüm 
binaya yayılmasına zemin hazırlamakta hem de yangına müdahaleyi çok daha zor bir hale 
getirmektedir.  
 

• Tahliye zorluğu: Bir genelleme yapılırsa, yüksek bir binada yüksek olmayan bir binaya 
kıyasla çok daha fazla kullanıcı bulunmaktadır. Buna ek olarak, yüksek bir binada dikey 
kaçış mesafesinin çok daha uzun olduğu düşünülürse, kullanıcıların güvenli bir yoldan 
tahliyesi çok daha zor bir konu olarak değerlendirilecektir.  
 

• Yangın süresinin yüksek olmayan binalara kıyasla daha uzun olması: Yüksek binalar geniş 
bir alana sahip olduğu ve de içlerinde barındırdıkları yangın yükü fazla olduğu için bu tür 
binalarda yangınlar diğer binalara daha uzun sürmektedir. Bu durum bazen, yangının 
yakınlardaki binalara sıçramasıyla da sonuçlanabilmektedir [11].  

 
 
Binanın tahliyesi bakımından değerlendirildiğinde, güvenli koşul tüm kullanıcıların bina dışına 
erişmesi olarak görülmektedir. Bu süre ne kadar kısa ise bina o kadar güvenli sayılmaktadır [1]. 
Yüksek binalardaki uzun kaçış mesafeleri ve görece kısıtlı güvenli kaçış yolları göz önünde 
bulundurulduğunda, merdivenlerin dış alan gibi ya da başka bir deyişle yangının etkilerinden 
uzak güvenli bir sığınak gibi davranması elzemdir. Bu kaçış merdivenleri, binanın içinde veya 
dışında, kullanıcılara güvenli bir kaçış imkanı sağlamak zorundadır. Bu merdivenler, tolere 
edilebilir kaçış süresini yapısal elemanların ısınma ve yıkılma süresi göz önüne alındığında 
artırmaktadır. Bu durum farklı tahliye stratejilerinin oluşması için zemin hazırlamıştır.  
 
 
2.2. DUMANIN YÜKSEK BİNALARDAKİ HAREKETİ 
 
Yüksek binalar, yüksek olmayan binaların maruz kalmadığı doğal kuvvetlerden önemli bir 
düzeyde etkilenmektedir. Baca etkisi ve bina dışındaki rüzgarların yüksek binaya etkisi, yüksek 
olmayan binalara kıyasla, çok daha etkili ve önemlidir.  
 
Baca etkisi, dışarıdaki sıcaklık farkından kaynaklanan iki kot arasında basınç farkı yaratarak 
doğal hava akımına sebep olan sıcaklık farkı nedeniyle oluşmaktadır. Yüksek binalarda bu etki 
bina çevresini kaplayan havanın sıcaklık farkından dolayı bu etki daha hissedilebilirdir.  
 
Yüksek binalarda, binanın doğal yapısı nedeni ile bu baca etkisini tamamen ortadan kaldırmanın 
ya da etkisini azaltmanın bir yöntemi bulunmamaktadır. Ancak, yangın ve can güvenliği 
önlemleri tasarlanırken (örneğin merdiven basınçlandırma sistemleri) bu etki göz önüne alınmalı 
ve gerekli düzenlemeler en başta buna göre yapılmalıdır. Eğer baca etkisi doğru bir biçimde 
tasarımın en başında ele alınmazsa önemli sorunlara neden olabilir. Örneğin: 
 
• Bina ne kadar yüksek olursa, üst katlardaki ve zemin kattaki hava arasındaki basınç farkı o 

kadar büyük olur. Bu basınç farkı, tabanda yüksek rüzgar hızlarına neden olarak geleneksel 
menteşeli kapıların açılıp kapanmasını zorlaştırır. Aslında baca etkisi, dönel kapıların 
yüksek binalarda kullanılmasının başlıca nedenlerinden biridir. 
 

• Atriumların geniş, açık yapısı; atriumda çıkacak bir yangın durumunda tüm atriumlu galeri 
yapısını dumana karşı savunmasız hale getirir. Zemin seviyesindeki bir yangın, tavanda 
biriken ve her katı geçerek yükselen bir duman ve sıcak hava bulutu oluşturur. Duman 
biriktikçe bina sakinlerinin çıkışını daha da zorlaştırır ve yangın ne kadar uzun süre devam 
ederse duman ve sıcak hava o kadar alçalır. 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 161 

 
 

Şekil 3. Yüksek binalardaki baca etkisi [12] 
 
 
2.3.  RÜZGAR ETKİSİ 
 
Rüzgarlar binada yangın ve duman yayılımını büyük ölçüde etkileyebilir. Yüksek binalarda 
farklı kat yüksekliklerine bağlı olarak, rüzgar şiddeti ve yönü radikal bir şekilde değişim 
gösterebilir. Rüzgarın yönünün ve hızının binanın alt katlarında bulunan bir kotta ve daha 
yüksek kotlarda çok farklı olabileceği bilinmektedir, ancak günümüzde bu farkı ölçebilecek 
veya tahmin edebilecek herhangi bir yöntem bulunmamaktadır [13].  
 
Bir binada rüzgarın yangın ve duman yayılımı üzerindeki etkisini azaltmanın en etkili yolu, bina 
cephesini olabildiğince hava akışına dayanıklı bir şekilde inşa etmektir. Bu yöntemin başarısı 
tasarım ölçütlerine, bina cephesi için seçilmiş malzemelerin kalitesine ve işçiliğe bağlıdır. 
Sayılan ölçütlerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, rüzgar yönünün ve hızının bina 
içindeki hava akışına en az şekilde etki etmesinin sağlanması ve tasarlanan duman kontrolü 
sistemleri üzerinde rüzgarın negatif etkisinin üstesinden gelinmesi için elzemdir.  
 

 
Şekil 4. Yüksek binalarda rüzgar etkisi [14] 
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3. YÜKSEK BİNALARDA DİĞER BİNALARDAN FARKLI OLARAK ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER 

 
Bu tip binalarda öncelikli yangın güvenliği amaçları;  
 
• Can güvenliğinin sağlanması, 
• Mal güvenliğinin sağlanması,  
• Yapının kullanılmaya devam edebilir (işletme sürekliliği) olmasıdır.  
 
Bununla birlikte alınacak önlemler; binanın yüksekliği, kullanım sınıfı, kullanıcı yükü (sayısı) 
gibi unsurlar göz önüne alınarak değerlendirildiğinde binadan binaya değişiklik göstermektedir. 
Ancak genel bir ifadeyle  bu tip binalardaki yangın güvenliği önlemlerinin temel hedefleri 
şunlardır: 
 
• Tüm kullanıcılar belirlenmiş süre içerisinde güvenli bir yoldan binadan tahliye edilmelidir.  
• Yangın olabildiğince küçük bir alan içerisinde tutulmalıdır. 
• Binadaki koşullar itfaiyenin sorunsuzca bina içine girebilmesi ve yangına müdahale 

edebilmesi için elverişli olmalıdır. 
• Alınmış önlemler, binada oluşacak yangın hasarlarını ve mal kaybını mümkün olduğunca 

azaltmalıdır. 
 
 
3.1. ACİL KAÇIŞ VE TAHLİYE 
 
Yukarıda da bahsedildiği üzere herhangi bir yangın anında can güvenliğinin göz ardı edilemez 
önemde olmasından dolayı binada bulunan kullanıcıların güvenli ve olabilecek en kısa zamanda 
tahliye edilmesi, yangın mühendisliğinin ele aldığı en önemli konulardandır. Esasen bu konunun 
önemine işaret eden, yaşanmış hadiselerden bir tanesi İkiz Kulelere yapılan terör saldırısı 
sonucu çıkan yangındır. Bu saldırı bina içeresindeki acil çıkışları düzgün bir şekilde 
kurgulamanın, binanın taşıyıcı sisteminin ve bina türüne göre kullanıcı davranışlarını dikkatli 
bir şekilde analiz etmenin önemini bir kez daha vurgulamıştır.  
 
Yüksek binalarda kullanıcı sayısının çokluğu, kat edilecek mesafenin uzunluğu (dikey hareket) 
ve bunlara karşın kullanılan kaçış yollarının nitelik ve nicelik bakımından azlığı binanın tümden 
aynı anda tahliyesine olanak tanımayabilir. Bunun yerine aşamalı tahliye (sıralı tahliye de 
denir), katların birbirinden yangına dayanıklı yapı öğeleri ile (döşemeler, kapalı şaftlar vb.) 
ayrıldığı yüksek binalarda veya bazı atrium yapılarında en çok benimsenen tahliye yaklaşımıdır. 
Aşamalı bir tahliyede, tahliye edilecek ilk kişiler, yangından en çok etkilenen kattakiler ve diğer 
katlardaki tahliye kabiliyeti zayıf olan kişilerdir. Kalan katlar daha sonra, aşamalı aralıklarla, 
genellikle bir seferde iki kat olmak üzere tahliye edilir. Böyle bir yaklaşım, korunan 
merdivenlerin kapladığı plan alanında önemli ekonomik kazanım sağlar (tümden tahliyeye 
göre), ancak yine de bir dizi merdivenin sağlanmasını ve düzenli bakımını gerektirir. 
 
Bununla birlikte ister tümden tahliye ister aşamalı tahliye yaklaşımı benimsenmiş olsun sadece 
bir kaçış öğesi (merdiven veya korunmuş koridorlar vb.) tek başına mı kullanılacak yoksa 
birden fazla kaçış öğesi aynı anda beraber mi kullanılacak, kaçış öğelerinin nitelik ve 
niceliklerinin tasarım aşamasında belirlenmesi açısından gereklidir.  
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Şekil 5. Yangın anında tahliye yaklaşımları [15] 
 
 
Asansörler normal şartlarda kaçış yolu olarak kullanılmazlar. Bina sakinlerine geleneksel olarak 
yangın veya benzeri acil durumlarda asansör kullanmamaları öğretilmiştir. Ancak yüksek 
binalarda bu amaçlara uygun olarak özel tasarlanmış asansörler de kullanılmaktadır. Yüksek 
binalarda kayda değer bir dikey mesafe boyunca hareket etmek hasta veya yaşlı kişilerin cadde 
çıkışına ulaşmadan önce zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden bu kimseler için de 
asansörlerin kullanılmasına izin verilir. Özellikle bu konuda asansörler, eğitimli acil servis 
personeli (örneğin, bina personeli, itfaiye personeli) tarafından çalıştırılacaksa ve acil tahliye 
amacıyla kullanılması durumu söz konusu ise binanın tahliye planına dahil edilmelidir. 
 
Bir binada tahliye, bodrum katlar haricinde, genel olarak aşağı yönlüdür. Ancak bazı 
durumlarda kullanıcıları binanın çatısına yönlendirerek tahliye edilmesi sağlanabilir. Bu 
yöntem, binanın çatısındaki alanın binayla kıyaslandığında çok daha dar olması ve bu alana 
yönlendirilecek insanların binadan uzaklaştırılmasının zorlukları nedeniyle şart olmadıkça 
tavsiye edilmemektedir.  
 
Bununla beraber, kullanıcıların helikopter aracılığıyla tahliye edilmesi az tercih edilen 
senaryolardan bir tanesidir. Bazı uluslararası yönetmelikler, örneğin Hint Yangın Yönetmeliği 
(Bureau of Indian Standards, 2005), yüksek binalarda helikopter pistini zorunlu tutmaktadır 
[16]. Ancak, Birleşmiş Milletler’in yayımladığı yönetmelikler dahil olmak üzere birçok 
yönetmelik bu seçeneği helikopterin iniş aşaması, dumanın ve ısının yükselmeye olan meyili 
nedeniyle kaçış yöntemi sonuçlarını daha kötüye sürükleyeceği nedeniyle tavsiye etmemektedir 
[17].   
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3.2. YANGIN KOMPARTIMANLARI 
 
Bir yangınla mücadelenin en kolay yolu, ilk olarak çıkan yangının en kısıtlı alanda 
hapsedilmesini sağlamaktır. Bu noktada, yapı malzemelerinin ve sistemlerinin seçimi yangın 
kontrolünün temelini oluşturur.  
 
Bahsedilen tüm yönetmeliklerde binanın kullanım amacı ve alınmış önlemler göz önünde 
bulundurularak izin verilmiş belli bir kompartıman alanı sınırı vardır. Bu kompartıman alanını 
aşan tüm binalar, farklı yangın kompartımanlarına bölünür ve her bir kompartımanın ayrı bir 
bina olarak davranması sağlanır.  
 
Yüksek binalarda ise, binada bulunan kullanıcıların yangın anındaki güvenliğini sağlamak için, 
dikey kompartımantasyon gereklidir. Yangının çıktığı esas kattan yukarı veya aşağı yönde 
yayılmasını engellemek, başka bir deyişle katları yangın kompartımanı haline getirmek, 
yangının çıktığı kattan uzaktaki kullanıcıların güvenliğini sağlamak konusunda çok önemlidir.  
 
Betonarme binalarda bina döşemesi, yangın için sağlam bir bariyer olarak davranmaktadır. 
Ancak, zaman içerisinde gelişen bina teknolojisi ve estetik, çevresel ve ekonomik kaygıların da 
etkisiyle, giydirme cepheler yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu durum, kat bazında kompartıman 
oluşturmayı çok daha zorlu bir hale getirmiştir. Ancak yine de giydirme cephe ve döşemenin 
birleşimini ısı ve duman geçirmeyecek detaylar bulunmaktadır.  
 
Ayrıca, binanın kullanım sınıfından daha yüksek bir tehlike sınıfında bulunan mahaller, binanın 
tüm veya birçok katını birbirine bağlayan şaftlar da yangın zonu haline getirilerek olası bir 
yangının içinde bulunduğu mahalden tüm binaya yayılması engellenmelidir.   

   
Şekil 6. Yangın kompartımanları [5] 

 
 
3.3. İTFAİYE ERİŞİMİ 
 
Tüm binalara yangınla mücadele için uygun erişim olanakları sağlanmalı, binaya giriş noktaları 
itfaiye birimleri tarafından kolaylıkla tespit edilebilir olmalıdır ve aynı zamanda bina 
çevresindeki yollar, itfaiye aracının binanın her bir cephesine 45 metre yaklaşabileceği şekilde 
düzenlenmelidir.  
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Bunun yanı sıra, itfaiye çalışanlarının bina içerisinden yangına güvenli bir şekilde müdahale 
edebilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bunun için, yüksek binalarda korunumlu bir şaft 
içerisinde, itfaiye erişim asansörü, yangın merdiveni ve bu ikisi arasında bağlantıyı kuran bir 
yangın güvenlik holü tasarlanmalıdır. Şekil 7’de ve Şekil 8’de görüldüğü üzere, bu korunumlu 
şaftlar binanın geri kalanından yangına dayanımlı olarak ayrılarak itfaiye çalışanlarının en 
güvenli ve en etkili bir şekilde yangına müdahale etmesi hedeflenmektedir.  
 

 
Şekil 7. İtfaiye erişim şaftı [18]  

 
 
İtfaiye erişim asansörü, normal bir yolcu asansörünün aksine, binanın herhangi bir yerinde 
yangın olması durumunda olabildiğince uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu şekilde 
itfaiye çalışanları ulaşmayı hedefledikleri kata çıkabilir ve ekipmanlarını taşıyabilir. Bir itfaiye 
erişim asansörünün kurulumu, asansör kontrol sistemi ve acil durum haberleşme sistemi ile 
birlikte, asansörün kabinini, kuyusunu ve asansör makine dairesini kapsamaktadır. Bu 
asansörlerin kapılarının yangına dayanımlı olması zorunludur.  Ayrıca bir binada itfaiye erişim 
asansörü bulunuyorsa aynı kuyuda bulunan yangın merdiveninden, asansörün hizmet ettiği tüm 
katlara erişim sağlanabilmelidir. İtfaiye erişim asansörü, normal zamanlarda yolcu asansörü 
olarak kullanılabilir. Ancak, asansörün acil bir durumda itfaiye tarafından kullanılma 
ihtimalinden dolayı girişi engellememek amacıyla çöp veya mal taşımak için kullanılmamalıdır. 
 
 
3.4. CEPHE MALZEMELERİ 
 
Yangının büyümesini engellemek ya da başka bir deyişle yayılmasını önlemek için bina 
cephesini kullanılan malzemelerin yanıcılık sınıflarıdır. Özellikle giydirme cephelerde bina 
cephesinde kullanılan yalıtım malzemesinin mümkün olduğunca yanmaz malzemelerden olması 
gerekir. Özellikle dikey konumda duran yanıcı yalıtım malzemeleri cephelerde dikey yangın 
yayılımına önemli katkı sağlamaktadır. Yakın zamanda yaşanan 71 kişinin hayatını kaybettiği 
Grenfell Kulesi yangınında da, yangının kısa sürede tüm binayı kuşatmasının ve içinde bulunan 
kullanıcıların birçoğunu etkilemesinin temel nedeni budur. 
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.  
Şekil 8. İtfaiye erişim asansörü [19] 

 
Cephe malzemesinin yanıcılığının sınırlanması dışında, cephede iki ayrı olgudan bahsetmek 
gerekir: 
 
• Bunlardan ilki cephe ile döşemelerin kesiştiği kısımlarda oluşan boşlukların doğru şekilde 

kapatılmadığı durumda dikey yangın yayılımının binanın cephesinin hemen arkasında 
içerde görüldüğü durumdur. Alt katlarda başlayan bir yangının yanma ürünleri (sıcak hava, 
duman, is vb.) tavan seviyesinde birikir ve pozitif bir basınç oluşturur. Bir taraftan da bu 
yanma ürünleri yukarı doğru olan hava akımlarının takip eder. Zemin ile cephe arasındaki 
boşluk düzgün kapatılmazsa alevler bu basınç ve hava akımları yardımıyla üst katlara 
sirayet eder. Hatta yangın, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bulunduğu katın penceresinin 
kırılmasına neden olursa üst katın cephesine her iki taraftan da etki eder ve cephenin hızla 
bozulmasına neden olur. Bu döşeme açıklıkları uygun şekilde yangın durdurucular ile 
kapatıldığında cephe içinden yayılım olgusu önlenebilir. Aşağıdaki şekilde sağ tarafta bina 
cephesinin içinden yayılım durumu gösterilmiştir.  

 
• Cephede karşılaşılan diğer olgu da “Leap-Frog” etkisi olarak da anılan, yangının bina 

dışından alt kattan üst kata sıçramasını ifade eder. Yangın çıkan katın dış cephesi yangından 
hasar görerek açılırsa alevler üst katın cephesine öncelikle tabana yakın kısımlarından temas 
ederek hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdaki şekilde (a) seçeneğinde de gösterilen 
durumun önüne geçilmesi için iki seçenek bulunmaktadır. Ya bina cephesinde yangına 
dayanıklı bir spandrel oluşturulur ya da bina sprinkler sistemi ile korunur. Açıkçası burada; 
Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatın, binanın sprinkler ile korunmasını spandrel 
yokluğuna karşı yeterli bulmadığını, spandrelin olmadığı (en az 100 cm) durumlarda 
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cepheye en çok 1,5 m mesafede ve aralarında 2 m’den daha çok mesafe olmayan yakın 
aralıklı sprinkler sistemi kurulmasını zorunlu koştuğunu belirtmek gerekir. Aşağıdaki Şekil 
10’da sırasıyla yangına dayanıklı spandrel ve yakın aralık cephe sprinkler sistemi 
gösterilmektedir.  

 

Şekil 9. Cephede dikey yangın yayılımı [1] 

                                     

Şekil 10. Yangına dayanıklı spandrel ve yakın aralıklı sprinkler uygulaması [20] 

 
 
3.5. TAŞIYICI SİSTEM 
 
BYKHY’e göre bir binanın taşıyıcı elemanlarının gerek bir bütün olarak ve gerekse her bir 
elemanıyla, bir yangında insanların tahliyesi veya söndürme süresinde korunmaları için yeterli 
bir zaman boyunca stabil kalmalarını sağlayacak şekilde hesaplanarak boyutlandırılması ve yapı 
elemanları ile birleşik olarak kullanılan mamuller dâhil olmak üzere, yapı elemanlarının yangın 
karşısındaki tepkileri ve dirençleri için ilgili yönetmelikler ve standartlar esas alınarak 
tasarlanması gerekmektedir. 
 
Yaygın kullanılan tüm çelik yapısal elemanlar (çelik kiriş, aşık veya kolon) yangına maruz 
kaldıklarında dayanım güçlerinin bir kısmını kaybederler. Ağır yük altındaki çelik elemanlar, 
540 °C civarındaki sıcaklıklarda, kalitesinden bağımsız olarak taşıyıcılığın tasarımında göz 
önünde bulundurulmuş olan güvenlik payını kaybedecektir. 
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Binanın çelik taşıyıcı sistemini yangından korumak için şu önlemler uygulanmaktadır: 
 
• Sprey Uygulamalı Reaktif Koruma (Şişen Boyalar): Çelik kısımların belirtilen sıcaklıkların 

altında tutulması için çelik kolonlar, belirli miktarda şişen boya ile boyanır. Gerekli olan 
boyanın kuru film kalınlığını (DFT) belirlemek için çelik sıcaklığını, kritik sıcaklıkların 
altında tutmak gerekmektedir. 

• Sprey Uygulamalı Reaktif Olmayan Koruma (Harçlı kaplamalar): Yöntem reaktif yangına 
dayanıklılık yöntemine çok benzemektedir, ancak malzeme harç biçimindedir ve şişmez. 
Malzemenin kalınlığı şişen boyadan çok daha fazladır. Yine, bu yöntemin amacı çelik 
sıcaklıklarını kritik değerin altında tutmaktır. 

• Levha Kaplaması (Alçı levha veya kalsiyum silikat levha kaplaması): Çelik kolonların 
etrafına yangına dayanıklı alçı levhalar veya kalsiyum silikat levhalar uygulanabilir. 

 
Taşıyıcı elemanlara yangından korunma önlemlerinin uygulanmasının temel amacı, tahliye 
devam ederken, bu süre boyunca binada kalması gerekebilecek kullanıcılar için riski en aza 
indirmektir. İkincil olarak da arama veya kurtarma operasyonlarında bulunabilecek itfaiyeciler 
için riski azaltmak; tabanın üzerindeyken çökmesi sonucu itfaiye çalışanlarına zarar vermesini 
engellemek de amaçlarından bazılarıdır. 
 
 
3.6. DUMAN KONTROLÜ 
 
Yukarıda binanın tahliyesi ile ilgili gereklerin anlatıldığı bölümde de bahsedildiği üzere yüksek 
bir binadaki kaçış merdivenleri anahtar bir rol oynar ve kaçış güvenliği açısından dumandan ari 
olması, bir gereklilikten öte zorunluluktur.  Benzer şekilde bu merdivenler itfaiyecilerin binaya 
güvenli bir şekilde girmesine ve başarılı bir yangınla mücadele operasyonu hattı oluşturmasını 
sağlamak için diğer önlemlerle birlikte merdivenin yangının her anında dumansız olması 
gerekir. Bu yüzden yüksek binalarda duman kontrolü açısından en önemli yer merdivenlerdir. 
Yüksek binalarda merdivenlerde duman kontrolü için doğal havalandırma kullanıldığında 
yukarıda da bahsedilen baca etkisi veya rüzgar etkisi gibi olgulardan etkilenip talep edilen hava 
basınçlarını merdivenlerde yakalamak mümkün olmayabilir. Özellikle yer seviyesinden 30 m 
yükseklikteki katlara hizmet veren merdivenlerde doğal duman tahliyesi genellikle önerilmez. 
Önem sırasına göre yüksek binalarda kullanılan duman kontrolü yöntemleri şöyledir:  
 
• Merdiven basınçlandırma: Çok katlı veya yüksek binalardaki kaçış merdivenleri, duvar 

boşluklarından ve erişim sağlamak için açılan kapılardan duman sızıntısını önlemek için 
basınçlandırılır. Burada istenen basınç geçerli yerel ulusal yönetmeliklere göre ülkeden 
ülkeye farklılık gösterebilir ancak tipik olarak 25-50 Pa aralığında basınç gerektirir. 

 
• Bölgesel duman kontrol: Bu tür bir sistem, binayı ayrı duman kontrol bölgelerine böler ve 

dumanın yayılmasını en aza indirmek için basınç farkları yaratır. Dumanı tahliye etmek için 
normalde etkilenen alanlarda mekanik havalandırma sağlanır ve diğer bitişik bölgelerden de 
taze hava verilmesi suretiyle pozitif basınçlandırma yapılır. Yüksek binalarda bu anılan 
duman bölgeleri tüm katlardan oluşabilir, ancak bazen katlar birden fazla bölgeye bölünür. 
Örneğin, yangın çıkan katta emişin yapıldığı ve üstündeki ve altındaki katların 
basınçlandırıldığı "sandviç" sistemi denir.  

 
• Duman Temizleme: Bunlar daha çok yangın sonrası çalıştırılması için tasarlanan duman 

tahliye sistemleridir. Yangınla mücadele ettikten sonra (Örneğin itfaiye müdahalesi sonrası) 
dumanın bina dışına atılmasını sağlar.  
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Şekil 11. Tipik merdiven basınçlandırma sistemi [21]  
 

 
Şekil 12. Tipik bölgesel duman kontrolü [22]  

 
• Atrium duman kontrol sistemleri: Bir veya daha fazla katı birbirine bağlayan galeri biçimli 

alanlara atrium denmektedir. Bu alanlar birden fazla katı birbirine bağladığı için dumanın 
üst katlardaki insan tahliyesini engellememesinin sağlanması gerekir. Bunun için cebri veya 
doğal duman tahliye sistemleri kullanılır. Bunların çalışma yöntemi en tepede (yani zararsız 
bir depolama alnında) sabit bir duman tabakası oluşturmak veya makul kaçış koşullarını 
kaçış süresince sabit tutabilmek için dumanı seyreltmek olarak temelde ikiye ayrılır.  
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Şekil 13. Atrium duman kontrolü [23]  

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu bildiride, yüksek binaların tanımından başlanarak, günümüze kadar olan yüksek bina 
tarihine, yüksek binalardaki yangınların tarihlerine, büyüklüklerine ve sebeplerine değinilmiştir. 
Yüksek binaları diğer binalara kıyasla daha çok etkileyen faktörler ve bu faktörlerle; acil kaçış 
ve tahliye, itfaiye erişimi, cephede malzemesi, binanın taşıyıcı sisteminin yangına dayanımı ve 
duman kontrolü açısından nasıl mücadele edilmesi gerektiği veya binada çıkacak bir yangının 
olumsuz etkilerinin nasıl en aza indirileceği ele alınmıştır.  
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ÖZET 
Hemen her alanda karşımıza çıkan  ve  saklama, (Bilginin depolanması), özel ekipman ve altyapı 
maliyetleri (veri merkezinin parasal değeri), tesisin İşletme sürekliliğine etkisi gibi nedenlerle 
Yangın Güvenliği konularının ele alınmasına neden alan öneme sahiptir.  
 
Bu amaçla bu bildiride Endüstriyel Tesislerde ve farklı amaçlarla her gün daha da yaygınlaşan 
Veri Merkezlerinde, Yangından Korunma Sistem Seçimi öncesi uygulanması gereken Risk Analiz 
yöntemleri; 
 
- NFPA 551 - Guide for Evaluation of Fire Risk Assessments  
- SFPE-Engineering Guide to Application of Risk Assessment in Fire Protection Design 
 
Kapsamında ele alınmıştır. Değişik Risk analiz yöntemlerinin (FMEA, HAZOP, FSCTA, FTA, 
HAZOP, 5N-1K, What if vb.) Veri Merkezi Uygulaması ile nasıl Yangından Korunma 
Sistemlerine karar verildiği örnekleri ele alınmıştır. 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Endüstriyel üretimin hemen her alanına yayılan ve üretim, depolama, sevkiyat, insan kaynakları gibi 
hemen her bölümün vazgeçilmez aracı haline gelen Bilgi İşlem ve Veri İşleme Merkezleri (Data 
Center – Information Technology Services) her geçen gün önem kazanmaktadır. Veri Merkezlerinin 
önemi temel olarak; 
 

- Saklanan -Kullanılan Bilginin önemi  
- Veri Merkezlerinde kullanılan özel ekipman ve altyapı maliyetleri – Tesis Değeri 
- Tesisin İşletme sürekliliğine etkisi 

 
nedenleri ile öne çıkmaktadır. Aynı ekipmanlarla yapılan farklı çalışmalar, Veri Merkezleri üzerinde 
alınacak Yangın Güvenliği önlemlerini de çok farklı şekillendirmektedir. Veri Merkezleri için tek bir 
doğru ve buna bağlı olarak her veri merkezi için geçerli olan Yangın Güvenliği önlemi yoktur. Yangın 
Güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak önelmler ve Yangından Korunma Sistemleri ayrıntılı bir 
risk değerlendirme ile başlamalı en Uygun metodoloji ile gereksiz veya ana riski karşılamayacak 
yangından korunma sistemlerinden kaçınılmalıdır. 
 
Sadece kullanım amacı veya veri merkezinin değeri değil, tasarım türü, yapısal özellikleri ile de 
yangın güvenliği önlemlerinin farklılaşması kaçınılmazdır. En uygun yangından korunma sisteminin 
belirlenmesi, uygulanması ya da ana amaç olan konu olan alanın, yapısından doğan riskleri ile özgün 
risklerinin ayrılması için risk analizinin yapılması zorunludur.  



 
 
Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 173 
 
2. GENEL BİLGİLER 
 
2.1 Risk Değerlendirme, Riski Azaltma Yaklaşımları ve Hedefler 
 
Risk Değerlendirmesi, bir yapı, tesis, işletme veya sürecin yangın nedeniyle karşı karşıya bulunduğu 
veya değişik koşullar altında karşı karşıya gelebileceği tehlikelerin belirlenmesi ve buna karşı 
yapılması gerekenlerin ortaya konduğu çalışmadır.  
 
Risk değerlendirmesi temel olarak iki amaçla yapılır: 
 
• Tesis, işletme veya sürecin karşı karşıya olduğu yangın güvenliği tehdit unsurlarını öğrenmek, 

bilmek, farkında olmak, yani "Farkındalık (Awareness)". Farkındalık hedefi, sonrasında bir eylem 
içermediğinden, edilgen (pasif) bir nitelik taşır.  

• Tesis, işletme veya sürecin karşı karşıya olduğu yangın güvenliği unsurlarını denetlemek, yönetmek 
ve istenen düzeye getirmek; yani "Risk Yönetimi (Risk Management)". Risk Yönetimi amacı, 
öğrenmenin sonrasında harekete geçme eylemini de içerdiğinden, proaktif bir nitelik taşır. Risk 
Yönetimi için yapılan Risk Değerlendirmesi sonucunda elde edilen bulgular, yangın güvenliğinin 
sistematik analizini, eksikler ya da kuvvetlendirilmesi gereken unsurların, hangi ve ne tür bir 
yaklaşımla (olasılığı azaltma, etkiyi azaltma, önleme, denetleme, vb.) sağlanacağını belirleme 
konusunda temel oluşturur.  

 
Risk, tanımı gereği; oluşan olumsuz etkilerin şiddeti ile olumsuz etkinin olma olasılığının çarpılması 
ile değerlendirilir. EN 953, EN 954, EN 1088 de yer alan ortak risk tanımlama ve azaltma akış şeması, 
genel yaklaşımı ortaya koyacaktır. 
 
Veri merkezlerinin (Ofisler, veri depolama alanları, teknik alanlar, depolar gibi) farklı kullanım 
amaçları nedeniyle, tek ve homojen bir koruma felsefesini hedef edinmek mümkün değildir. Bu 
durumda çeşitli mahal ve kullanım temelli koruma yaklaşımlarının birlikte kullanılması 
gerekmektedir. Sonuçta her mahal ve kullanım sınıfı için, 
 

• Can güvenliğinin    • Mal güvenliğinin 
• İşletme sürekliliğinin    • Stratejik Önem 

 
Sağlanması hedeflerinden birini veya birçoğunu temel alan bir analizin yapılması uygun olacaktır. 
 
Genelde veri depolama ve destek alanlarında yangın güvenliği hedeflerinden Mal Güvenliği ve İşletme 
Sürekliliği ön planda tutulacak diğer alanlarda ise öncelikle can kayıplarını önleyici etmenler 
hassasiyetle ele alınmalıdır.    
 
• Yangının çıkmasının önlenmesi, 
• Yangının başlangıç aşamasında denetlenmesi, 
• İş durması (business interruption) nedeniyle oluşacak maddi kayıpların önlenmesi. 
 
Bunları takiben Can Güvenliğinin sağlanmasına yönelik koruma / önleme sistemlerinden beklenen rol 
aşağıdaki gibi özetlenebilir;  

 
• Tehlikeyi Algıla (Detect the Hazard), 
• Merkezi izleme ve bölgesel uyarı ile çalışanları uyar (Alert People), 
• Belirlenen çıktıları başlat (Initiate Action).  
 
Mal Güvenliği ve İşletme Sürekliliğinin sağlanmasına yönelik koruma / önleme sistemlerinden 
beklenen rol ise aşağıdaki gibi özetlenebilir;  
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•Yangını muhafaza et (Confine the Fire), 
•Yangına müdahale et – otomatik veya elle (Automatic or Manual Fire Intervention), 

Risk Tanımlama ve Azaltma Akış Şeması 
 
 
2.1.1 Niteliksel Analiz (Qualitative Analysis) 
 
Niteliksel Risk Değerlendirmesi yaklaşımı, yangın güvenliğinin sağlanması karşısında risk oluşturan 
etmenlerin, daha çok öznel (sübjektif), deneyimlere ve gözlemlere dayanarak saptanması ve olayların 
gerçek yaşamda nasıl gelişebileceğine ve oluşacağına yönelik kurgular oluşturulmasıyla 
gerçekleştirilir. Bu yaklaşımda gerek girdiler gerekse çıktılar için herhangi bir hesaplama veya 
hesaplanmış sayısal istatistiksel veri kullanılmaz. Aynı veya benzer birikim, bilgi ve deneyime sahip 
olmayan, değişik kültürlerden gelen kesimlerin bulguları ve sonuçları arasında ciddi farklılıklar 
oluşabildiği için, bu analiz türü, tartışmaya açık (spekülatif) bir yaklaşımdadır. 
 
Niteliksel Analiz yaklaşımda yapılan çalışmaların bazıları şunlardır: 
 
• Risk Etmenleri ‘nin (Faktörlerinin) belirlenmesi,  
• Olay ve Risk Bölgesi Tanımlamalarının hazırlanması, 
• İlişkisel Matrislerin (Relational Matrix) hazırlanması.  
 
Kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır: 
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• 5N-1K sorgulaması, 
• Eğer Olursa  (What if?) sorgulaması, 
• Ardışık Sorular (Successive Questions) – Neden Ağacı (Cause Tree), 
• Kılçık Formları, 
• Şematik Hata Ağacı Analizi, 
• Şematik Olay Ağacı Analizi,  
• Kontrol Listeleri'nin (Check List) oluşturulması ve doldurulması. 

 
 
2.1.2 Niceliksel Analiz (Quantitative Analysis) 
 
Niceliksel Risk Değerlendirmesi yaklaşımı; yangın güvenliğinin sağlanması karşısında risk oluşturan 
etmenlerin, nesnel (objektif) olarak, hesaplamalar, istatistik verileri, ölçümler ve hesaplama teknikleri 
kullanılarak saptanması ve olayların gerçek yaşamda nasıl gelişebileceğine ve oluşacağına yönelik 
sayısal modellemeler yapılması yoluyla yangın güvenliğinin analiz edilmesi ve eksiklikler ya da 
kuvvetlendirilmesi gereken unsurların saptanmasıdır. Bu yaklaşımda gerek girdiler gerekse çıktılar; 
tümüyle hesaplanmış, formüle yansıtılmış ilişkiler ve sayısal büyüklükler, fiziki değerler, grafik 
gösterimler kullanılarak çözümlenir. Yorum ve tartışma ancak istatistiksel verilerin derlenmesi ve 
şekillenmesi sırasında gerçekleşir. Bu tür analizde, yöntem bilimsel, sonuçlar ise nesneldir. Bu 
yaklaşımda, doğru ve yararlı sonuçların elde edilmesi, ancak girdi verilerin (input data) sağlıklı ve 
doğru olmasıyla olanaklı olduğundan, eldeki deterministik ve istatistik verilerin güvenilirliği son 
derece belirleyici hale gelmektedir. 
 
 
Niceliksel Değerlendirme yaklaşımında yapılan çalışmaların bazıları şunlardır: 
 

• Modelleme (yangın/patlama, yayılım modellemesi, dayanım modellemesi vb.), 
• Fiziksel ve Kimyasal Sonuçlarının Hesaplanması (ısı yayılım, ısı akısı, CO konsantrasyonu vb.)  
• Süreç (Proses) Sınır Değerlerinin Hesaplanması (erişilebilen en yüksek basınç - sıcaklık vb.), 
• Çok Boyutlu Matris Çözümleri, 
• Hata Ağacı Hesaplaması, 
• Olay Ağacı Hesaplaması. 
 

Örnek Niceliksel Analiz 

 
 
 
Niceliksel analize örnek olması amacıyla, riskin değerlendirilmesine ilişkin bir değerlendirme 
yukarıdaki grafikte görülebilir. Burada belirlenen ALARP (As Low As Reasonably Practicable) 
bölgesi en düşük kabul edilebilir uygulama alanını belirlemektedir. 
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2.1.3 Tehlike Belirleme Süreci 
 
Tehlikelerin tanımlanması süreci, genelde benzer kullanım alanlarında yangın olaylarının 
incelenmesini veya tesisin ilgili alanların yangından korunma mühendisliği bakış açısıyla gözden 
geçirilmesini gerektirir. Tehlikelerin belirlenmesi için Niceliksel ve Niteliksel analiz yöntemlerinde 
yukarıda da bahsi geçtiği üzere temel birkaç araçtan faydalanmak mümkündür. Bunlar; 
 
• HAZOP (Hazard and Operability Study): Bu araçta, bir tesis için parça parça, sistematik olarak 
beyin fırtınası yaparak normal tasarım ölçütlerinden veya başarım ölçütlerinden sapmaların durumu 
nasıl etkileyeceğini gözden geçirmek için bilinçli olarak seçilmiş uzman bir ekip oluşturulur.  
 
• FMEA (Failure Mode and Effects Analysis): HAZOP ve benzeri teknikler tehlikelerin kendisini 
belirlerken, FMEA analizi tehlikenin oluşma nedenini,  ekipman arızası, hata biçimleri veya hasar 
mekanizmaları gibi bilgilerden çıkarır. FMEA, olası her biçimde başarısız olan her bir bileşen 
parçasının etkisini değerlendirmeyi gerektirir.  
 
• FSCT (Fire Safety Concepts Tree):  NFPA 550 temel sistem başarım ölçütlerinin belirlenmesinde 
FSCT kullanılmasından bahsetmektedir. Temel olarak yakalanmak istenen hedefler için (Tehlikeyi 
ortaya koyma) “Ve”  “Veya” kapılarından oluşan ve koşulların düğüm noktaları ile ifade edildiği, 
sonuçların sistematik analizinin yapılabildiği konsept ağacı oluşturulur. Yangın Güvenliği Kavramları 
Ağacı Kılavuzu, bir hata ağacının tersi olan bir Başarı Ağacını tanımlar. Yolları, yangın güvenliği 
hedeflerini karşılamada başarıya ulaşmak için tüm olası stratejileri tanımlar. Herhangi bir yangın 
tehlikesini azaltmanın yolları, yangın güvenliği konseptleri ağacıyla belirlenebilir. 
 
• Kontrol listesi yöntemi (NFPA 551, 2007)- (What-IF Analysis), bu analiz yöntemi, belirli bir kaza 
veya arıza (örneğin, donanım veya prosedürler) veya olay meydana geldiğinde ne olacağını sormayı 
içeren basitleştirilmiş bir tekniktir. Cevap, soruyu cevaplayan paydaşların mevcut bilgilerine dayalı bir 
fikir olacaktır. Süreç, birden çok paydaş arasında beyin fırtınası yapılarak geliştirilebilir. Yöntem, 
ekipmanın uygulamaları, koşulları ve arıza biçimleri ile ilgili standartlaştırılmış soruların kullanılması 
yoluyla tutarlılık arar. Daha sonra uygun düzeltici eylem üzerinde anlaşmaya varılır. Analiz ekibi 
genellikle tasarımcıları ve işletmeciyi (tesis, proses ve enstrümantasyon dahil) ve ayrıca yangından 
korunma uzmanından oluşur.  
 
Yangın risklerine ilişkin öznel bir yargıya varmak için olası yangın tehlikelerinin bir kontrol listesinin 
oluşturulmasını, mevcut veya yeni yapılacak yangından korunma önlemlerinin de buna göre 
hazırlanması yaklaşımını benimser.  
 
Özetle kontrol listesi yöntemi, olası yangın tehlikelerinin ve mevcut/ilave yangından korunma 
önlemlerinin bir ölçme/değerlendirmesidir. Çeşitli yaklaşımların birbirine karşı üstünlük ve zayıflıkları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 

Tehlike Belirleme Süreçlerinde Kullanılan Yaklaşım (Araçlar) Kıyaslaması 
Ölçütler Kontrol 

Listeleri 
FMEA HAZOP FSCTA FTA 

Ekip Çalışması Ekip Ekip Ekip Tek Kişilik Tek Kişilik 
Gerekli Doküman Çok Az Çok Fazla Çok Fazla Çok Fazla Çok Fazla 

Gerekli Zaman Az (3-5 Gün) Orta (Hafta) Orta (Hafta) Fazla (Haftalar) Fazla (Haftalar) 
Ekip Liderinin 

Deneyimi 
Az Deneyimli Orta Derece 

Deneyim 
Orta Derece 

Deneyim 
Çok Fazla Deneyim Çok Fazla Deneyim 

Niteliksel/Niceliksel Niteliksel Niceliksel Niteliksel Niteliksel/Niceliksel Niteliksel/Niceliksel 
Yöntem Tümevarım sal Tümevarım sal Tümevarım sal Tümevarım sal Tüm dengelen 

Kapsamı Çok Kapsamlı 
Olabilir 

Fiziksel Tehlike Fiziksel Tehlike Çok Kapsamlı 
Olabilir 

Çok Kapsamlı 
Olabilir 

Özel Bir Amaç Çok Amaçlı Elektrik/Makine Kimya/İlaç/ 
Petrokimya 

Çok Amaçlı Çok Amaçlı 
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2.1.4 Veri Merkezleri Havalandırma Türleri 
 
Yangın Güvenliği konusuna odaklanıldığı bir durumda, konu olan veri merkezinin havalandırma 
biçimi ile ilintisi ilk aşamada anlaşılmaya bilinir. Ancak Havalandırma şekli ile alınacak yangın 
güvenliği önlemlerinin doğrudan ilintili olduğunu vurgulamak gerekir. Öyle ki ekipmanlardan doğan 
ısı enerjisinin atılması için uygulanan yöntemler, hem Algılama hem de Söndürme Sistemlerinin 
tiplerini, başarım oranlarını etkilemektedir. O nedenle Veri Merkezinin hangi yöntemle  
havalandırıldığı-soğutulduğu  önem kazanmaktadır. Ortamdaki Hava Hızı, Veri Merkezi içinde 
oluşturulan alt hacimler, Yangın Güvenliği etkileyen unsurlardandır. Farklı havalandırma biçimleri, 
enerji tasarrufu veya daha etkin soğutma gibi seçeneklerin arayışı ile günümüzde farklılaşmış ve CFD 
analizleri ile çok daha verimli olabilecek uygulamalara erişilmiştir.  
 
A. Tüm Odanın Soğutulması: Özellikle eski Veri Merkezlerinde yaygın uygulanan ve küçük veri 
merkezlerinde çoğunlukla tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntemde oda içinde belirgin sıcak ve soğuk 
alanlar olmayıp tüm oda içinden alınan hava soğutularak yüzer döşeme altından oda içine dağıtılır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bu uygulamada Yangın Güvenliği açısından tüm odaya odaklanılması, hem algılama hem de 
söndürme sisteminin oda içinde bit bütün olarak ele alınarak homojen bir uygulama yapılması önem 
kazanır. 
 
B. Sıcak Soğuk Koridorlar: Veri Merkezi içinde üflemenin dikey koridorlar biçimde yapılarak ister 
aynı yönde ister karşılıklı raflarla düzenlenen sıcak ve soğuk koridorların oluşumu, sağlanan soğuk 
havanın, tüm odadan çok sıcaklık kaynağına yakın olmasını sağlar.  
 
Tüm hava akışı buna göre düzenlenir ve soğutma grubu üfleme koridorları oluşturulur. Bu durum 
Algılama ve uyarı sistemini dolayısı ile söndürme sistemleri tasarımını etkiler. 
 
C. Yalıtılmış Koridorlar: Oluşturulan sıcak veya soğuk koridorları kapalı hale getirildiği ve soğutma 
işleminin buna göre yapıldığı durumdur.  
 
Soğuk koridorun yalıtması durumunda; Soğutulacak alanın daha küçük hale gelmesi, daha az hava 
akımı gerekliliği, sunucuların ön kısmına doğrudan hava akımı, sıcak havanın soğuk havayla 
karışmasını engelleyecek şekilde soğuk bölgede pozitif hava basıncı oluşması gibi avantajlar ortaya 
çıkar. Özellikle teknik zemin veya alçak tavanlı mevcut veri merkezlerine daha kolay uygulanır. 
Dönüş havası olan sıcak hava için kanal gerekliliği oluşmaz.  
 
Sıcak koridorun yalıtması durumunda; Veri merkezinde daha yayılmış sıcaklıklar oluşur. Sıralı 
soğutma üniteleri için avantaj sağlar. Olası soğutma grubu arızalarında IT donanımı işlevini 
durdurmadan önce daha fazla süre çalışabilir. İş istasyonları veri merkezinin içerisindeyse daha uygun 
bir çözüm olabilir. 
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3. YANGIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 
 
Öncelikle Yangın önlemlerinin alınması ve yangından korunma faaliyetlerin hayata geçirilmesinde 
başvurulması gereken standartları ve o standartlarda bu tip tesisler için verilen ölçütleri ortaya 
koymaya gerekse tasarım eksikliklerinin tespitinde referans alınan unsurları belirlemek gereklidir. 
Bunun için veri merkezlerinin temel bölümlerini ele alarak, birbirleri arasındaki farklılıkları göz 
önünde tutmak önemlidir. 
 

• Beyaz alanlar (Veri İşleme ve Veri Depolama Ekipmanları Alanı) 
o Sinyal İşleme ve Veri Depolama Ekipmanları Alanı 

• Gri alanlar 
o Güç Alanları (UPS, Akü odaları, AG-OG odaları vb.)  
o Ana Dağıtım Pano ve Tansformatör Alanları  
o Jeneratör alanları  
o Sinyal İşleme ve Veri Depolama Ekipmanları Alanı 
o Teknik Destek Alanı (Havandırma, soğutma, söndürme sistemleri vb. alanları)  

• Yönetim ve idari alanlar – Bildiri kapsamı dışında tutulmuştur 
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Yukarıda anılan kullanımlardan bazı alanlara ait yangın güvenlik önlemleri BYKHY (Binaların 
Korunması Hakkındaki Yönetmelik) kapsamında belirlenmiş alanlardır. Trafolar, Elektrik odaları, 
Jeneratör Alanları, Teknik Hacimler bu tür alanlardır.  
 
Özellikle Beyaz Alanlar kapsamında ele alınan bölüler BYKHY kapsamında çok fazla bilgi 
bulunamayan, türüne ve kullanımına göre özgün risklerin belirlenmesi ve buna ait önlemlerin hayata 
geçirilmesi gereken yerlerdir.  
 
Bu bildiri içinde Kaçış Yolları, Kaçış genişlikleri, Kaçış Yolları ile gerekler Mimari başlık altında 
görülmüş, ayrıntıları BYKHY içinde olduğundan ayrıca tekrarlanmamıştır. Yine aynı biçimde 
Taşınabilir Söndürücü seçimi ve yerleşimi, Bina içi ve Bina dışı hortum Sistemi gibi sitemler bina 
alanına ait zorunluluk şeklinde belirlenen sistemler ele alınmamıştır. 
 
Risk Analizi ile belirlenen ve her Veri Merkezi için farklı olabilecek Beyaz Alanlar öncelikli 
görülmüştür.  
 
 
Duman Kontrolü 
 
Bir yangın durumunda, sıcak ve soğuk dumanın denetimsiz olarak dolaşması, kontrol altına 
alınmadığında, özellikle can güvenliği yönünden en önemli tehlikeyi oluşturmaktadır. Ayrıca sıcak 
dumanın yanma ürünlerini taşıyıcı rolü de yangının yayılımına neden olmaktadır. Bu tesislerin ilgili 
binalarında BYKHY ‘in gerekli gördüğü şekilde, dumanın bina içinde serbestçe, can güvenliğini tehdit 
edecek ve yangını yayacak biçimde dolaşmasının engellenmesi için atrium yapısı olarak 
değerlendirilen bina içinde birden fazla katın içine açıldığı, birbirine atmosferik olarak bağlandığı 
bölümlerin varlığı kontrol edilmeli ve buralarda duman atımı yapılması gerekmektedir.  
 
Tasarım Standardı   : CEN TS EN 12101-5 / BYHKY- 2015- 6.Kısım  
Sistem Tipi    : Mekanik (fanla) veya doğal (kapaklarla) duman atım sistemi 
 
Duman kontrolü bir binanın tüm alanlarına uygulanabilir olsa da en çok sinyal işleme ve veri 
depolama ekipmanı alanlarında önemlidir. Çeşitli telekomünikasyon işletmelerinde meydana gelen 
yangın incelemelerinde hasarının %95'inin dumana bağlı olduğu ve sadece %5'inin yangınların ısıl 
etkisinden kaynaklandığının tahmin edildiği gözükmektedir. Herhangi bir yangın olayında, yangının 
tamamen bastırılmasından önce ortaya çıkan ve hassas telekomünikasyon ekipmanında kısa veya uzun 
vadeli hasara neden olabilecek bir miktar yanma ürünü mutlaka vardır. Bu nedenle, duman kontrol 
sistemlerinin tasarım parametreleri, telekomünikasyon ve veri depolama ekipmanı güvenliğini 
sağlayacak şekilde ilgili duman üretim hızı ve duman yayılma biçimleri göz önüne alınarak 
tasarlanmalıdır. Veri merkezlerinde özellikle sinyal işleme alanlarında oluşacak dumanın sunucu 
kabinlerinin seviyesine inmeden tahliyeyi sağlayacak duman tarafından yönlendirilir. Ancak bu 
alanlarda özel bir söndürme sistemi var ise (gazlı söndürme sistemi gibi) bunların duman kontrol 
sistemleri ile birlikte çalışması ve eşgüdümün sağlanması kolay değildir.  
 
 
3.2 Pasif Korunma 
 
Yangın çıktığında en küçük alanda muhafaza edilmesi, yani tesis binalarının kompartımanlara 
ayrılması ile yayılımının engellenmesi, özellikle can güvenliği açısından elzemdir. Bunun yanında 
yapıya, binalardaki cihaz veya emtiaya, özellikle de taşıyıcı sisteme gelebilecek zararlarının önüne 
geçilmesi de en az can güvenliği kadar önem teşkil etmektedir. “Pasif Korunma” başlığı, Can ve Mal 
Güvenliği olarak adlandırılan amaçların her ikisine de hizmet eden unsurlar arasından daha çok yapı 
malzemeleri kullanılarak oluşturulmuş sistemlerden/imalatlardan oluşanlarını ifade etmek için 
kullanılmaktadır.  
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3.2.1 Yapısal Dayanıklılık ve Bütünlük 
 
Bir yangın anında yapının, önce kullanıcıların tahliye edilmesi daha sonra da yangının 
söndürülebilmesi için ayakta kalması, yani yangının etkisine karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Bu 
nedenle taşıyıcı sistem, yangına dayanabilecek biçimde yapılmalı ve hatta yapısal bütünlüğünü 
koruması sağlanmalıdır.    
 
Bu nedenle yapının taşıyıcı sisteminin; BYKHY Ek–3/C’de verilen bilgilere göre bodrum katlar ve üst 
katlarda da yangına en az 60 dakika dayanıklı olması planlanmıştır. Bu taşıyıcı sistemlerin yangına 
karşı dayanımlı olması için tasarımda “Eurocode” (TS EN 1991-1-2 ve TS EN 1992-1-2) veya ACI 
216.1-07 takip edilmeli ve hesaplamalar proje müelliflerince bu kapsamda en başta tasarım 
aşamasında yapılmış olmalıdır. 
 
 
3.2.2 Yangın Bölmeleri  
 
Yangının çıktığı yerde veya en küçük hacimde hapsedilerek ısı yayılımının durdurulması, en önemli 
korunma ilkelerinden biridir.  
 
Söz konusu “Yangına Dayanımlı Bölücü Öğeler” veya BYKHY’deki anma biçimiyle kompartıman 
sınırları; temel olarak duvar, tavan, döşeme gibi yapısal unsurlardan oluşmaktadır. Özellikle bu tip 
binalarda her döşeme BYKHY’e göre kompartıman duvarı özelliğinde yani yangına dayanıklı 
olmalıdır.   
 
Buna uygun olarak, bu öğelerin üzerinde bulunan kapı, pencere veya geçiş yapan hava kanalı, kablo, 
boru vb. tesisat unsurlarının yarattığı boşluk ile bölücü öğenin bütünlüğünü bozucu etkisi nedeniyle bu 
unsurların da ya yangına dayanıklı olması sağlanmalıdır.    
 
Özellikle veri merkezleri beyaz alanlarında aşağıdaki alanların ayrı kompartımanı olması gerektiği 
NFPA 76 ‘da belirtilmektedir.  
 

• Sinyal İşleme Ekipmanları Alanı   : 1 saat   
• Sinyal İşleme Ekipmanları ve farklı kullanıcılara ait alanlar (binalar): 2 saat   
• Kablo Giriş Alanı (CEF- Cable Entrance Facility) : 1 saat, Sprinklersiz 2 saat 
• Güç Alanları (UPS, Akü odaları vb.)   : 1 saat  
• Ana Dağıtım Pano Odaları (Zayıf akım /UPS odaları vb.): 1 saat  
• Jeneratör ve Trafo alanları    : 2 Saat   

 
 
3.2.3 Yapı Malzemeleri 
 
Binalarda kullanılacak yapı malzemeleri, TS EN 13501-1'e göre sınıflandırılmış olmalıdır. BYKHY’e 
göre bu tesislerdeki binalarda kullanılan Yapı Malzemelerinin kullanıldığı yere göre sağlaması 
gereken en düşük yanıcılık sınıfı, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olmalıdır; 
 
Veri merkezlerin özellikle sinyal işleme ve veri depolama ekipmanları alanlarında NFPA 76 madde    
6.8.2.2.1‘ya göre döşeme kaplamalarının ve bunların taşıyıcı elemanlarının yanmaz malzemeden 
yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bu yüzden özellikle sinyal işleme alanlarında   kullanılacak 
yükseltilmiş döşemelerin TS EN 13501-1’e göre A1 sınıfı malzemeden olması önerilmektedir. 
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Yüksek olmayan binalar için yapı malzemelerinde gereken en az yanıcılık sınıfları:  
 

Yapı Malzemesi Yanıcılık Sınıfı (TS EN 13501'e 
göre) 

Duvarlarda İç Kaplama En Az Zor Alevlenici 
Duvar Isı ve Ses Yalıtımı En Az Zor Alevlenici 
Döşeme Kaplaması En Az Normal Alevlenici 
Tavan Kaplaması En Az Zor Alevlenici 
Asma Tavan Kaplaması En Az Zor Alevlenici 
Dış Cephe Kaplaması En Az Zor Alevlenici 
Çatı Kaplaması Broof 
Çatı Kaplama Altı ve/veya Çatı Yalıtımı En Az Zor Alevlenici 
Çatı Taşıyıcı Sistemi Hiç Yanmaz 
70 mm’den daha büyük çaplı tesisat 
boruları 

En Az Zor Alevlenici* 

 

Kaynak: BYKHY, Madde 26-29 
 
 
3.4 Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi 
 
Yangından hızlı haberdar olmanın Veri Merkezleri için önemini açıklamaya bile gerek yoktur. Ayrıca 
veri merkezlerine özel alanlarda (Sinyal işleme ve veri depolama alanları, güç ekipmanı alanları vb.) 
yangının çok erken seviyede algılanmasını gerektirmektedir. Bu yüzden veri merkezlerinde bulunması 
beklenen bazı özel sistemlerden ve bunların tiplerinden bahsetmek gerekir. Bu sistemlerin tanımları 
NFPA76 ‘a göre şöyledir:  
 

• Standart Yangın Algılama (SFD) Sistemleri: Geçerli standartlara uygun (EN 54-14 veya 
NFPA 72) olarak belirli bir can güvenliği ve mülkiyet koruması sağlamak için yangın 
algılama başlatıcı cihazları kullanan sistemler. 

 
• Erken Uyarı Yangın Algılama (EWFD) Sistemleri: Duman, ısı veya alev detektörleri 

kullanarak yangınları insan hayatını tehdit edecek veya telekomünikasyon hizmetinde önemli 
hasarlara neden olacak yüksek ısı koşullarından önce algılamaya yarayan sistemlerdir. Veri 
merkezleri özelinde bu sisteme ait dedektörler (veya örnekleme noktaları) 37,2 m2 kapsama 
alanına ve %5,0 /meter (%1,5 /ft) hassasiyete sahip olmalıdır.  
(Hava örneklemeli sistemler için en uzak delikten cihaza ulaşım süresi 90 sn. yi 
geçmemelidir.) 
 

• Çok Erken Uyarılı Yangın Algılama (VEWFD) Sistemleri: Düşük enerjili yangınların 
telekomünikasyon ve veri saklama hizmetlerini etkilemeden önce algılamaya yarayan 
sistemlerdir. Bu sistemler spot tip detektörlerden oluşabileceği gibi, hava örneklemeli 
sistemlerden de oluşabilir.  Veri merkezleri özelinde bu sisteme ait dedektörler (veya 
örnekleme noktaları) şu hassasiyetlerde olmalıdır.  
- Ön uyarı sinyali %0,65 /meter (%0,2 /ft) hassasiyete 
- Alarm sinyali: %3,2 /meter (%1 /ft) hassasiyete 
(Hava örneklemeli sistemler için en uzak delikten cihaza ulaşım süresi 60 sn. yi 
geçmemelidir.) 

 
Sinyal işleme ve veri depolama alanlarında mevcut erken ve çok erken algılama sistemlerinin NFPA 
76 Annex-B’ye denemesi ve işlevselliğinin ve hassasiyetin kontrol edilmesi de mutlaka gereklidir.   
Beyaz alanlar da Erken Uyarı Yangın Algılama (EWFD) veya Çok Erken Uyarılı Yangın Algılama 
(VEWFD) Sistemler kullanılmalıdır. Özellikle Beyaz Alanda tanımlanan Havalandırma tipi ve 
havalandırmanın hava hızı en belirleyici değişken olacaktır.  
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Amaçlanan sonuç 30 (ach) Hava değişimine 
kadar   

30 (ach) hava değişiminden 
yüksek 

 

 

Hassasiyet  Kapsama alanı Hassasiyet  Kapsama alanı  

Erken algılama ≤0 .2% /ft  18.6 m2 ≤0 .1 % /ft  9.3 m2  

Damperleri açmak kapamak, kapıları veya 
roller shutterları 

≤1 .5% /ft  37.2 m2 ≤0 .75% /ft  18.6 m2  

Söndürme sistemini aktive etmek  >2 .5% ≤4% 
/ft  

37.2 m2 >1.5% ≤3% 
/ft  

18.6 m2  

 
Yangın algılandığında sistemin ana panel üzerinde ön uyarı vermesinden sonra, yangının el butonu 
veya ikinci bir duman detektörü tarafından teyit edilmesini takiben çalışacak olan, her katta ayrı ayrı 
olmak üzere yapının tüm alanlarında acil durumu sesli ve/veya ışıklı cihazlar aracılığıyla ileten 
sistemler bulunmalıdır.   
 
Yangın anında tesis binalarının genel yangın stratejisine ve buna bağlı olarak oluşturulacak senaryoya 
göre bazı cihazların başlatılması veya durdurulması gerekmektedir. Olay-zaman-koşul temelli olmak 
üzere, duman atım sistemi ve havalandırma sistemi programlanan yangın durumundaki çalışma 
biçimine geçirilmelidir. Bu yüzden yangın algılama paneli bu işlemleri yapabilecek çıkış olanaklarıyla 
donatılmalı ve tesislerde bu amaçla hazırlanmış, bir yangın senaryo matrisi bulunmalıdır. 
 
 
3.5 Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri 
 
Veri Merkezi tesislerinin binalarında çeşitli tipte otomatik yangın söndürme sistemleri bulunmaktadır. 
Bunun ötesinde ekte verilen mahal temelli koruma tablosunda yerlerine göre önerilen söndürme 
sistemlerinden bahsedilmiştir. Bunların arasından tarafımızdan öncelikli olarak önerilen sistemler ve 
bunların tasarımında aşağıdaki standart ve ölçütler şunlardır:   
 
Sinyal İşleme ve Veri Depolama alanları:  

Sistem tipi  : : Gazlı söndürme sistemi (Temiz Gazlar /Clean Agents)    
Tasarım Standardı  : BYKHY - 7.Kısım, TS EN 15004 
 : veya NFPA 2001 

 
Güç alanları (Jeneratörler dahil) :  

Sistem tipi  : : Su sisi, ıslak borulu veya ön tepkimeli sprinkler sistemi  
Tasarım Standardı  : BYKHY - 7.Kısım, TS EN 12845  veya NFPA 750  

 
veya; 

 Sistem tipi  : : Gazlı söndürme sistemi  (Temiz Gazlar)    

Tasarım Standardı  : BYKHY - 7.Kısım, TS EN 15004 

 : veya NFPA 2001 
 
 
3.6 Akü Odaları Özel Tasarım Esasları 
 
Veri merkezleri gibi tesislerde kesintisiz enerjinin sağlanması hizmetin devamlılığı açısından 
kaçınılmazdır. Bu enerji sağlama işi bu tip tesislerde sabit aküler ve/veya jeneratörler ile sağlanır.  
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Akü şarjı esnasında hidrojen (H2) gazı açığa çıkar. Hidrojen konsantrasyonu %4 veya daha fazla bir 
seviyeye ulaşırsa patlama riski oluşur. O yüzden bu odlarda ister kuru akü (VRLA) ister sulu akü 
(Vented) olsun Hidrojen konsantrasyonu %1'in altında tutulması gerekir ki bu da cebri havalandırma 
ile sağlanır (H2’nin seyreltilmesi). İşte bu fanı sürekli çalıştırmak yerine, %1'in üzerinde (veya LEL'in 
%20'si, hangisi daha düşükse) hidrojen detektör aktivasyonu ile çalışması kilitlenebilir. Bu yüzden 
tarafımızdan bu odalara fanları kontrol edecek ya H2 sensörü konulması ya da bu fanların sürekli 
çalıştırılmasının sağlanması önerilmektedir.     
 
Akü içinde üretilen ısı, çevreye yayılan ısı miktarını aştığında termal sürüklenme (thermal runaway) 
başlar. Bu genellikle akülerin uygunsuz kullanımından veya hatalı üretiminden kaynaklanır. Dahili 
akü sıcaklığı artmaya devam eder ve akü akımının yükselmesine neden olarak domino etkisi yaratıp 
akü muhafazasının yırtılmasına ve yanmasına neden olur. VRLA aküler termal kaçak potansiyeline 
sahiptir bu yüzden uygun koşullarda tutulması, kullanılması gerekir. Akü odaların SFD sınıfından bir 
duman algılama sistemi bulunmalıdır ancak bu sistemler gaz çıkışını algılamaya veya termal kaçağı 
önlemeye yetecek özellik ve hassasiyette değildir. Bu yüzden VRLA akülerin veya Lion Akülerin 
bulunduğu alanlarda termal sürüklenmenin önlenmesi amacıyla gaz çıkışı izleme (off-gas monitoring) 
sistemleri kurulması tarafımızdan önerilmektedir. Bu sistemler akü yığınlarının çeşitli noktalarına 
yerleştirilen sensörler ile referans noktasındaki sensörleri izleyerek ve karşılaştırarak akülerin şarj 
akımını gerektiği yerde kesme prensibiyle çalışan sistemlerdir.   
 
Diğer taraftan akü odlarında yetersiz havalandırma veya gaz çıkışını engelleyen ekipmanın olmaması 
gibi sorunlardan dolayı akü odalarında patlamalar meydana gelebilir. Bu yüzden ister kuru olsun ister 
sulu olsun akü odlarında yeterli havalandırma sistemleri kurulmalıdır.  Bu havalandırma sistemi 
ortamdaki patlayıcı gazı seyreltebilecek özellikte ve mümkün olduğunca karşılıklı hava akışına olanak 
tanıyacak şekilde olmalıdır. NFPA 76 ‘a göre önerilen havalandırma sistemleri özellikleri şöyledir:  
 

• Havalandırma sistemi, tüm akülerin aynı anda şarj edilmesinin (en zorlu durum sırasında), 
maksimum H2 konsantrasyonunu odanın toplam hacminin yüzde 1,0'ı ile sınırlayacak şekilde 
tasarlanmalıdır. 
Veya 

• Sürekli havalandırma yapılmalı ve bu odanın veya kabinin zemin alanına göre 5.1 L / sn. / 
m2 ‘den daha az olmayan bir oranda sağlanmalıdır. 

Akü odalarında karşılıklı havalandırma 
 
 
Akü odalarının özelliklerinin yanında ortamda bulunacak akülerin miktar sınırlaması ve tipleri de da 
riski azaltmanın yöntemlerinden biridir.  Aşağıdaki tabloda kullanılacak akülerin tiplerine göre 
önerilen önlemler sıralanmıştır. (NFPA 76 Tablo 6.10.8.2.1 göre)  
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Gereklilik 
 

Sızdırmaz olmayan aküler Sızdırmaz aküler 

Tahliyesi olan Kurşun- Asit Tahliyesi olan Nikel- 
Kadmiyum (Nİ-Cd) 

Kapalı tip (Kuru tip) Kurşun-
Asit (VRLA) 

Güvenlik kapakları 
 

Tahliye kapakları Tahliye kapakları Kendinden sızdırmaz alev -
durdurma kapakları 

Isıl kaçak yönetimi Gerekli değil Gerekli değil Gerekli  
Sıvı sızıntısı kontrolü Gerekli Gerekli Gerekli değil 
Nötrleştirme Gerekli Gerekli Gerekli 
Havalandırma Gerekli Gerekli Gerekli 
İşaretleme  Gerekli Gerekli Gerekli 
Deprem koruması Gerekli Gerekli Gerekli 
Yangın algılama Gerekli Gerekli Gerekli 

Kurşun-Asit ve Nikel-Kadmiyum Akü Gereksinimleri 
 
 
3.8. Hazırlıklı Olma ve Yangın Yönetimi 
 
Yangın güvenliğine sadece inşai önlem veya mekanik, elektrik korunma sistemlerinin sağlanması 
olarak bakmak, özellikle işletme sırasında büyük bir hata olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
insan faktörünün hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebildiği bir olgu olarak Yangın Güvenliği, 
sistemlerin ötesinde insanı hedef alan bir yaklaşımla ele alınmalı, hem güvenlik düzeyini henüz yangın 
oluşmadan arttırmaya çalışmalı, hem de kurulmuş olan sistemlerin işlevlerini yerine getirmesini 
sağlamalıdır.  
 
Bu anlayışla, bir yandan yangının çıkmaması için gerekli önlemler alınmalı, diğer yandan da bir 
yangın durumunda neler yapılacağına ilişkin ayrıntılı planlama ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Bu 
amaçla ayrıntıya girilmemekle birlikte aşağıdaki başlıklar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.  
 

• Acil Durum Eylem Planı  
• Felaket Sonrası Toparlanma Planı (Disaster Recovery Plan)  
• Enerji Kesme Planı  
• Eğitim 
• İtfaiye Koordinasyonu ve Müdahale Planı 
• Denetim ve Yangın Önleyici Unsurlar 

 
 
 
4. RİSK ANALİZİNE BAĞLI SİSTEM SEÇİMİ 
 
Yukarıda verilen bilgilere Uygun olarak, hangi alanlarda hangi önlemlerin ne derecede alınmasına 
karar verilecektir. Böylece işletme  sürekliliğinin önemi fazla olan alanlarda bağlantı noktaları yedekli 
enerji güvenliğine odaklanılacak, yüksek bedelli ekipmanların kullanıldığı alanlarda erken algılama ve 
söndürme dışında daha küçük salonlarla daha fazla bölmeleme tercih edilecektir  Buna örnek olması 
amacıyla farklı alanlar ve tipik Yangından Korunma Sistemlerine ait bir tablo aşağıda verilmiştir.  
 
Risk analizinde belirlenen kriterlerden; 
 
 -Yatırım bedeli/m2 
 -Sigorta toplam değeri ve Prim/Sigorta Değeri-Teminat 
 -Kesinti olması durumunda zarar, Durma zararı/saat 
 -Olası hafif atlatılmış, küçük, orta, büyük ölçekli yangınlarda parasal dışı zarar (stratejik) 
 -Parasal olmayan zararların şiddet analizi  
 vb. 

 



 
 
Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 185 
 
Bunlara bağlı olarak odaklanılması gereken Yangın önlemleri belirlenebilecektir; bazı işletmeler için 
işletme sürekliliği öne çıkarak, kablo girişlerinden yedeklemelere odaklanılırken, bazı işletmelerde 
bilgi yedeklemeleri ve işletme sürekliliği doğrudan farklı yerlerde, anlık yedekli çalışma nedeni ile 
ekipman değerine odaklı korumanın tercih edilmesi gerekmektedir. Risk analizine örnek vermek 
gerekirse kaba bir analiz tablosu aşağıdaki gibidir.  

 
Belirlenen analizlere bağlı olarak karar verilmiş önlemleri gösterir mahal temelli koruma tablosuna 
küçük bir örnek aşağıdadır. 
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MAHAL ADI CAN GÜVENLİĞİ SÖNDÜRME YANGIN ALGILAMA 

Akü Odası – VRLA Aküler 60 ●  - ● ● ●3 
 

●2 ●2 
 

●2 ●2 ●2 ● - -  ● ● 

Akü Odası – Sulu Aküler 60 ●  - ● ● ●3 ●2 ●2 
 

●2 ●2 ●2 ● - -  ● - 

Zayıf Akım/UPS Odası  60 ●  - - ● ●3 - - - ●2 ●2 ● - -  - - 
Trafo Odası   120 ●  - - ● ●3 - - - ●2 - ● - -  - - 
Bilgisayar Odası Havalandırma (CRAC)  60 ●  - - ● ●3 - ●2 - ●2 ●2 ● - -  - - 
BMS & PMS Odası  60 ●  - - ● ●3 - ●2 - ●2 ●2 ● - -  - - 
Zayıf Akım Transfer (LV-switch Gen)  Odası  60 ●  - - ● ●3 - ●2 - ●2 ●2 - ● -  - - 
LV/UPS Odası  60 ●  - - ● ●3 - ●2 - ●2 ●2 - ● -  - - 
DC Batarya Odası  60 ●  - - ● ●3 - ●2 - ●2 ●2 ● - -  - - 
Switch Kabini (IT’e ait) 60 ●  - - ● ●3 - - - ● - - - ●  - - 
Sinyal İşleme Alanı <232 m2  60 ●  - - ● ●3 - ●2 - ●2 ●2 - ● -  - - 

(1) Yükseltilmiş döşeme üstü ile altında ortak hava akışı var ise EWFD algılama sistemine gerek yoktur, yükseltilmiş döşeme üzerinde yer 
alan VEWFD algılama sistemi yeterli olacaktır. Yanıcı malzeme bulunan yükseltilmiş döşeme içlerinde ortak hava akışından bağımsız 
olarak EWFD algılama sistemi yapılacaktır.  

(2) Belirtilen söndürme sistemleri arasında bir seçenek kullanılabilir.  
(3) Mahal içinde sistem bulunmasına gerek yoktur, ortak alanda olan sistem bileşenlerinin bu mahallere hitap edebiliyor olması 

gerekmektedir.  
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SONUÇ 
 
Görüldüğü gibi hemen her üretim tesisinde veya her alanda etkinlikleri artan, veri merkezleri veya 
bilgi işlem merkezlerinin Yangın güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenler, tek bir formül ve 
seçenek üzerinden belirlenememektedir.  
 
Sadece ver merkezinin kullanım amacı, yatırım maliyeti değil, aynı zamanda havalandırma biçiminde, 
yapısal özelliklerine kadar birçok değişken gündeme gelmektedir. Bu değişkenlerin tamamının 
analizini yaparak, en doğru, en uygun Yangından Korunma Sisteminin belirlenmesi, sistem tasarımı 
öncesinde, korunması istenen Veri Merkezinin özgün risklerinin belirlenmesinden geçer. Bunlara ilave 
olarak işletme türü ve yapısal riskler ile birlikte ele alınması durumunda ancak o tesise/alana ait 
Yangından Korunma Stratejisi oluşturulabilir.  
 
Bildiride sunulan Risk analiz yöntemlerinin her biri farklı biçimlerde risk analizi yöntemi olarak 
kullanılabilir. Bu analizler sonucu çıkan sıralama, Yangın Güvenliği konusunda hangi argümanlara 
dayalı bir korumanın tercih edileceğini söyler. Buna işletme-yatırım-sigorta-3. Taraflara karşı alınan 
sorumluluk gibi konu olan Veri Merkezinin koşulları ile değerlendirildiğinde, Yangından Korunma 
için yatırım bedelleri ile karşılaştırma şansı olacaktır.  
 
Her durumda Yangından Korunma Sistemlerinin tasarım ve seçimini yapmadan önce, Risk Analizi 
yapılmalı, önceden belirlenen hedeflere ulaşmak için Yangından Güvenliği amaçlı, Yangın Önlemleri 
ve Korunma Sistemleri yatırımına yön verilmelidir. Aksi durumda yapılan yatırımlar istenen 
hedeflerden uzak kalacaktır.  
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[2] TS EN 54 : Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi 
[3] TS EN 12845 : Sabit Yangın Söndürme Sistemleri – Otomatik Sprinkler Sistemleri 
[4] TS EN 15004  : Yangınla mücadelede sabit sistemler- Gazlı söndürme sistemleri  
[5] NFPA 30     : Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar (Flammable and Combustible Liquids Code) 
[6] NFPA 72  : National Fire Alarm Code 
[7] NFPA 76 : Standard for the Fire Protection of Telecommunications Facilities 
[8] NFPA 101    : Can Güvenliği Standartları (Life Safety Code) 
[9] NFPA 551 : Guide for Evaluation of Fire Risk Assessments  
[10] NFPA 750 : Standard on Water Mist Fire Protection Systems 
[11] NFPA 2001 : Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 
[12] SFPE  : Engineering Guide to Application of Risk Assessment in Fire Protection Design 
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ÖZET 
İşyerlerinde patlayıcı ortam oluşabilecek “tehlike bölgeleri” hem Çalışanların Patlayıcı 
Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik içeriğinde, hem de Binaların 
Yangından Korunması Yönetmelik içeriğinde tanımlanmıştır. 
 
Hangi çalışma ortamının hangi tehlike bölgesi olarak sınıflandırılacağını belirtir yöntem; 
TS EN 60079-10-1, Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların Sınıflandırılması - Patlayıcı 
gaz ortamları ve TS EN 60079-10-2, Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin 
sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler standartlarında yer almaktadır.  
 
Yapılan patlayıcı ortam sınıflandırmasına bağlı olarak bu ortamlarda güvenli çalışacak 
enerjilendirilmiş donanım ve cihaz kategorileri belirlenebilmektedir.  
 
Ağırlıklı olarak boya, kimya, ilaç, baskı/ambalaj üretimleri gerçekleştiren işyerlerinde 
tatbik edilen TS EN 60079-10-1 standardının yeni sürümü 15/02/2021 tarihinde ülkemizde 
yürürlüğe girmiştir.  
Yanıcı gaz ve buharla çalışan işyerlerinde patlayıcı ortam güvenliğini sağlamak üzere en 
önemli tedbir havalandırma etkinliğidir.   
 
Standart içeriğinde sunulan eşitliklerin haricinde, kapsama giren tehlikeli kimyasalların iş 
ortamına nasıl ve ne oranda yayıldığını tespit etmek, Alt Yanma Sınırı (LFL) kritik 
yüzdesine yatayda ve dikeyde hangi menzil içerisinde erişildiğini Hesaplamalı Akışkan 
Dinamiği – HAD / CFD yazılımları ile belirlemek mümkündür.   
 
 Çalışmada, yeni standart sürümünde yer alan değişiklikler ve standart içeriğinde yer alan 
tablo kullanımına yönelik kısıtlamalar belirtilmiştir.  

 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve 
herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım patlayıcı ortam olarak 
tanımlanır.  
 
Basit bir cümleden oluşan bu tanımın içeriğindeki tamlamalar can güvenliğini sağlamak için 
önemli koşulları belirtmektedir. Bu çalışmaya dahil olan maddeler yanıcı özellikte olan 
maddelerdir. Bu maddelerin çalışmanın kapsamında yer aldığı fiziksel halleri elle tutulur katı bir 
cisim veya bir kap içindeki sıvı hali değil, çalışma ortamı havası içine karışmış halde gaz, sıvı 
buharı, sis formunda partikül veya toz formunda partikül halidir.  
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Bu çalışmada sözü geçen karışımların değerlendirildiği durumlar, basınçlı kaplar içinde değil, 
atmosfer basıncına denk kaplar içinde veya kap dışına yayılan kimyasalların bulunduğu çalışma 
ortamlarıdır. Yanıcı maddeler başka oksitleyici gaz ortamlar içinde karışımlar oluşturabilir. %78 
azot, %21 oksijen gazları karışımından oluşan ve hava olarak adlandırılan gaz ortam içindeki 
karışımlar değerlendirme kapsamındadır.  
 
Çalışma ortamındaki sıcak yüzey, açık alev, rezistanslı ısıtıcı, mekanik sürtünme, statik elektrik, 
kimyasal tepkime gibi farklı kaynaklar tutuşturucu etki oluşturabilir. Teorik olarak, yanıcı 
madde konsantrasyonu alt yanma limitine eriştiğinde patlama olarak adlandırılan yanma olayı 
gerçekleşmektedir. Gerçekte, alt yanma limitinin %25’i konsantrasyon emniyet değeri olarak 
kabul edilmektedir. Bu kadar az konsantrasyonda bile tutuşabilen hava/yakıt karışımının alevi 
kaynağa yaklaştıkça konsantrasyon artabilir ve tam yanma sonucunda patlama gerçekleşir. Bu 
süreç mikro saniye ölçeğinde gerçekleştiği için çalışma ortamındaki kişiler için hızlı yanma ile 
patlama arasındaki geçişi tespit etmek çok zordur. Dolayısıyla, bu tür çalışmaların gerçekleştiği 
ortamlar “tehlike bölgesi” olarak tanımlanır.  
 
İşyerlerinde patlayıcı ortam oluşabilecek “tehlike bölgeleri” hem Çalışanların Patlayıcı 
Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik içeriğinde, hem de Binaların 
Yangından Korunması Yönetmelik içeriğinde tanımlanmıştır. Bu düzenlemelerde tehlike 
bölgeleri aşağıdaki şekilde yer alır: 
 
Bölge 0 
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın 
sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu boru ve kap içleri gibi yerlerdir. 
 
Bölge 1 
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın 
normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan dolum borusu civarı ve 
armatürler gibi yerlerdir. 
 
Bölge 2 
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında 
patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı 
ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu tankların yakın çevresi, boru bağlantısı gibi 
yerlerdir. 
 
Hangi çalışma ortamının hangi tehlike bölgesi olarak sınıflandırılacağını belirtir yöntem; TS EN 
60079-10-1, Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların Sınıflandırılması - Patlayıcı gaz 
ortamları ve TS EN 60079-10-2, Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin 
sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler standartlarında yer almaktadır. 
 
Tehlike bölgesi sınıflandırmasına bağlı olarak patlayıcı ortamda güvenli çalışacak 
enerjilendirilmiş donanım ve cihaz kategorileri belirlenebilmektedir. 
 
 
1.1. PATLAYICI ORTAM – HAVALANDIRMA İLİŞKİSİ 
 
Yanıcı gaz ve buharla çalışan işyerlerinde havalandırmanın etkili uygulanması patlayıcı ortam 
güvenliğini sağlayacak çok önemli bir tedbirdir.  
 
TS EN 60079-10-1, Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların Sınıflandırılması - Patlayıcı gaz 
ortamları standardına göre, patlayıcı ortam olarak belirlenen karışımın çalışma ortamında ne 
kadar yayılacağı havalandırma sisteminin seyreltme etkinliği ile değerlendirilmektedir. Ortama 
yayılan gaz veya yanıcı sıvının buharının debisi, yoğunluğu, alt yanma sınırı arasındaki 
fonksiyon havalandırmanın karakteristiğini belirler. Havalandırma karakteristiği ile ortamda 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 189 

bulunan hava hızı arasındaki ilişki ise havalandırma sisteminin seyreltme derecesini belirler. 
Havalandırma derecesi ilgili standartta yüksek, orta, düşük olarak belirlenmiştir. 
 
Yüksek Seyreltme: 
Hava değişim sayısının yüksek olduğu ve/veya çalışma hacminin küçük olduğu alanlarda söz 
konusu olmaktadır. Patlayıcı ortam oluşması beklenen çalışma alanının küçük tutulması önemli 
bir önlem olarak değerlendirilebilir. 
 
Orta Seyreltme: 
Havalandırmanın yanıcı sıvı buharını bir mertebeye kadar seyreltebildiği ancak çalışma 
alanındaki fiziki engeller, ortam havası sıcaklığı, ortam havası basıncı gibi etkenler yüzünden 
tam olarak ortamdan uzaklaştırılamadığı durumları belirtir. Bu ortamlarda statik elektrik dahil 
bütün tutuşma kaynaklarına karşı önlemler yerine getirilmelidir. 
 
Düşük Seyreltme: 
Havalandırma sisteminin patlayıcı ortamı seyreltemediği durumları ifade eder. Proses üzerinde 
mühendislik çözümleri dahil değişiklikler değerlendirilmelidir. 
 
Patlayıcı gaz ortamını seyreltme etkinliği cinsinden havalandırmanın verimi f değeri ile ifade 
edilir. Bu f-değeri f=1 (ideal durum) ile tipik olarak f=5 (engellenmiş hava akışı) arasında 
değişir. Dolayısıyla bir havalandırma sisteminde kanalların ucunda yer alan menfezlerin yeri, 
şekli, menfez önünde yer alan engellerin varlığı son derece önemlidir. Şöyle ki, f-değerindeki 
bir değişim ortama verilmesi gereken hava debisinin misli ile değişmesi anlamına gelmektedir.  
Havalandırma etkinlik katsayısı ile birlikte birim zamandaki hava değişim sayısı C, seyreltme 
etkinliğini doğrudan etkilemektedir. Hava değişim sayısı arttıkça, ortama yayılan kimyasalın 
seyreltilmesi o kadar hızlı gerçekleşecektir. 
 
Her ne kadar düşük seyreltme içinde ifade edilen hava değişim sayısının yüksekliğinin etkili bir 
yöntem olduğu düşünülse de, dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 
 
Normal çalışma koşullarında yanıcı madde depolanan bir bina içerisinde, örneğin numune 
almak gibi veya büyük varilden küçük kaba kimyasal aktarma gibi elleçleme işlemleri 
yürütülmüyorsa kimyasal madde yayılması beklenmez. Dolayısı ile patlayıcı ortam oluşumu 
beklenmez. Ancak “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” 118. maddesi 
yanıcı ve parlayıcı kimyasalların depolandığı hacimleri 1. tehlike bölgesi (Zone 1) olarak 
tanımlamaktadır. Böyle bir depoda normal koşullarda yukarıda belirtildiği gibi işlemler 
yapılırken zeminde oluşan dökülmeler veya taşıma sırasında devirme sonucu zeminde oluşacak 
dökülmeler sonucu kimyasal madde yayılması tali olarak beklenebilir. Zeminde oluşan atmosfer 
basıncındaki serbest yayılmanın yani buharlaşmanın hangi miktarda gerçekleşmenin 
hesaplanması için 1 numaralı eşitlik kullanılabilir: 
 

𝑊𝑊𝑒𝑒 = 6,55 𝑢𝑢𝑤𝑤
0,78𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑀𝑀0,667

𝑅𝑅 𝑥𝑥 𝑇𝑇
  �𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑠𝑠
�      (1) 

 
Bu eşitlikte; uw değeri yayılan kimyasal yüzeyine etkiyen hava hızı değeridir. Hava hızının 
yüksek olması buharlaşma oranını doğrusal olarak artırmakta dolayısıyla yayılan kimyasalın 
konsantrasyonunu patlama aralığının altında tutabilmek için daha fazla debide havanın ortama 
verilmesi gerekmektedir. Eğer kanal kesiti ve menfez kesiti doğru boyutlandırılmazsa hava hızı 
artacaktır. Akabinde patlayıcı ortamın sınırları genişleyecektir. 
 
Bir patlayıcı ortamın oluşmasının engellenmesi veya kısa sürede emniyetli konsantrasyon 
değerine seyreltilmesi yeterli debide ve doğru boyutlandırılmış havalandırma sistemi ile 
sağlanabilir. Hava değişim sayısının (C) fazla olması sistem debisini dolayısıyla sisteme enerji 
veren motorun kapasitesini doğrudan etkilemektedir. Hava hızının (uw) fazla olması yayılan 
kimyasalın oluşturacağı tehlikeyi artırmaktadır. Kanal ve menfezin dar seçilmemesi gerekir 
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ancak maliyet açısından optimum değer gözetilmelidir. Menfezin yanlış yerleştirilmesi veya 
sistem motorunun düzensiz çalışması havalandırma etkinliği değerini (f) değiştirmektedir. 
Havalandırma etkinliği değerindeki her değişim hava debisinin misli ile artmasına neden 
olacaktır. Menfez doğru ve engelsiz yerleştirilmelidir.  
 
Ortama yayılan kimyasalın yayılma durduktan sonra ne kadar sürede emniyetli konsantrasyon 
değerine seyreldiğinin bilinmesi gerekir. Pratikte, kimyasal yayılması 15 dakikadan daha uzun 
süre seyrelmiyorsa o yayılmanın kalıcı olarak kabul edilmesi gerekir. Bir kimyasal yayılmasının 
kalıcılığı şu denklem ile hesaplanabilir: 
 

            (2) 
 
Denklemde yer alan Xb ve Xc değerleri havalandırma etkinlik katsayısı belirlerken kullanılan 
konsantrasyon değerleri olup havalandırma debisinin etkin olarak ortam iletildiğinin 
belirlenmesi kullanılır ve bu değerler ortam hacminde gerçekleştirilecek ölçümlerle 
doğrulanmalıdır. Konsantrasyon değerleri ile hava değişim sayısı (C), kalıcılık süresini 
doğrudan etkileyen unsurlardır. Menfez yerleşimi ve sistem debisinin doğru ve yeterli değerde 
belirlenmesi gerekir. 
 
 
1.2. PATLAYICI ORTAM SINIRLARININ DEĞERLENDİRMESİ 
 
Ağırlıklı olarak boya, kimya, ilaç, baskı/ambalaj üretimleri gerçekleştiren işyerlerinde tatbik 
edilen TS EN 60079-10-1 standardının yeni sürümü 15/02/2021 tarihinde ülkemizde yürürlüğe 
girmiştir. 
 
Standardın 2009 versiyonunda yer alan eşitliklerdeki bazı katsayılar 2015 yılındaki versiyonda 
değiştirilirken, seyreltme hacmi (Vz) yaklaşımı yerine grafikte yer alan değerlerin çakıştırılması 
yöntemi getirilerek metodoloji önemli şekilde değiştirilmişti. Standardın 2021 yılında çıkan yeni 
versiyonunda yer alan eşitliklerde ve tablolarda bazı katsayı değişiklikleri ve eklenen metinsel 
açıklamalar haricinde tehlike bölgesi belirleme metodolojisine yönelik fazla fark 
bulunmamaktadır. Ancak, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve patlayıcı ortam sınırlarının 
belirlenmesi sürecinde önemli bir kısıtlama önerilmektedir. 
 
Standardın 2015 ve 2021 versiyonlarında tehlike bölgesinin metre cinsinden sınırlarını 
belirlemek için standardın içeriğinde yer alan D.1 numaralı şekil kullanılmaktadır. Ancak, 
standardın 2021 versiyonunda aşağıdaki kısıtlayıcı açıklama yer almaktadır: 

“Şekilde yer alan eğriler, ortamda havalandırmanın etkilemediği yer olmadığı farz edilen yani 
sıfır arka plan konsantrasyon koşullarına dayanmaktadır. Bu eğriler iç mekanda orta seyreltme 
ve düşük seyreltme derecelerinde mesafe belirlemek için uygun değildir. 

Bu grafik, RMS kabininin içi gibi küçük ölçekli değerlendirmelerde kararlı sonuçlar 
vermeyebilir. Üretim holü gibi görece geniş ölçekli durumlarda yaklaşık değerler sunmaktadır. 
Zone (NE) olarak değerlendirilen koşullarda bu grafiğin kullanılması uygun değildir. 

Tehlikeli mesafeler 1 m'den az ve Şekil D. 1'de gösterilenlerden daha yüksek olsa bile, belirtilen 
sınırların ötesinde değerlendirmeyi etkileyecek diğer faktörler nedeniyle eğrilerin grafik 
alanının ötesinde ekstrapolasyonu yapılmamalıdır. 

Uygun olduğunda, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) veya teste dayalı diğer hesaplama 
veya değerlendirme biçimleri de uygulanabilir.” 
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Şekil.1: Seyreltme derecesinin belirlenmesi 

 

 
Şekil.2: Tehlike bölgesi sınırlarının belirlenmesi 

Pratikte; boya üretim tesislerinde ilk karıştırma işleminin yürütüldüğü alanlar veya kimyasal 
madde üretiminde karıştırma ve dozajlama başta olmak üzere, pigment/pasta hazırlama ve 
formül tamamlama alanlarında meydana gelecek patlayıcı ortamlarda kullanılacak karıştırıcı 
motoru, sirkülasyon pompası motoru, kontrol panosu, priz, şalter, aydınlatma armatürü gibi 
elektrikli ekipmanın  örneğin Zone 2 tehlike bölgesine uygun olması için gerekli maliyet 1 birim 
ise Zone1 tehlike bölgesine uygun olması için gerekli maliyet 5 birime kadar fark 
oluşabilmektedir. Yanlış boyutlandırılmış ve yerleştirilmiş kanal ve menfezler ile yetersiz debi 
kapasitesine sahip havalandırma sistemi, tehlikeli bölgede çalıştırılacak elektrikli ekipman 
maliyetini önemli ölçüde artıracaktır. 

Tablo.1’de tehlike bölgesi tayininde kullanılan proses ve havalandırma ilişkisi gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Havalandırma derecesinin tehlike bölgesi belirlemesinde kullanılması [1] 
 

Boşalma 
Derecesi 

HAVALANDIRMA 

YÜKSEK ORTA DÜŞÜK 

KULLANILABİLİRLİK 

İyi Orta Kötü İyi Orta Kötü İyi, Orta 
veya Kötü 

Sürekli 
(ZONE 0 NE) 

 

Tehlikesiz 

(ZONE 0 NE) 

 

ZONE2 

(ZONE 0 
NE) 

 

ZONE 1 

ZONE 0 
ZONE 0 

+ ZONE 1 

ZONE 0 

+ ZONE 1 
ZONE 0 

Ana 
(ZONE 1 NE) 

 

Tehlikesiz 

(ZONE 1 NE) 

 

Kuşak 2 

(ZONE 1 
NE) 

 

ZONE 2 

ZONE 1 
ZONE 1 

+ ZONE 2 

ZONE 1 

+ ZONE 2 

ZONE 1 

veya 

ZONE 0 

Tali 
(ZONE 2 NE) 

 

Tehlikesiz 

(ZONE 2 NE) 

 

Tehlikesiz 

ZONE 2 ZONE 2 ZONE 2 ZONE 2 

ZONE 1 

hatta 

ZONE 0 
 
Patlayıcı ortamlara uygun elektrikli ekipmanların söz konusu maliyet artışından dolayı proses 
tasarlanırken tehlike bölgesinin en fazla Zone 2 olacağı proses kapasitesinin oluşturulması 
rasyonel yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. 
 
Karıştırma proseslerinde kapak kullanımı yaygınlaşmaktadır, ancak yanıcı özellikte kimyasal 
karıştırılan kapların yüzeyleri çoğu işletmede açık tutulmaktadır. İşletmelere patlamadan 
korunma dokümanı hazırlanırken “tali boşalma kaynağı” olarak zemine yayılan yanıcı özellikte 
kimyasal madde senaryosu da açık yüzeyden boşalma olarak kabul edilmektedir ve kaza 
senaryosu olarak değerlendirmede yer almaktadır.  
 
Ancak tablo.1 incelendiğinde Tehlike Bölgesi (Zone)-2 ağırlıklı olarak “orta” derece seyreltme 
koşullarına denk gelmektedir. Açık yüzeyden kimyasal buharı yayılması senaryosuna göre 
yapılan hesaplamalar, metodoloji içindeki eşitliklerde yer alan kabuller ve basitleştirmelerden 
dolayı çoğunlukla “orta” derece seyreltme ile sonuçlanmaktadır.  
 
Orta derece seyreltme durumunda standarttaki yeni açıklamalar Şekil.2’de yer alan eğrilerin 
kullanılmasını kısıtlamakta ve “hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) – computational fluid 
dynamics (CFD)” olarak bilinen nümerik analiz çalışmasını önermektedir. 
 
 
1.3. Patlayıcı Ortam Değerlendirmesi ve HAD Analizi 
 
İlgili mevzuat, muhtemel patlayıcı ortam içeren işletmeler için patlamadan korunma dokümanı 
hazırlanmasını gerektirir. Bu dokümanın hazırlanması iki yönlüdür. İşletme muhtemel patlayıcı 
ortamlarda yer alan riskleri nasıl yöneteceğini beyan ederken, yasal denetleme yetkisine sahip iş 
müfettişleri söz konusu beyanın doğruluğunu ve uygulanabilirliğini kontrol ederler. 12 yıldan 
uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen hali hazırda standartta yer alan el ile hesaplama (hand-
calculations) yöntemi hem kullanıcılar tarafından hem de denetçiler tarafından ancak layıkıyla 
uygulanabilmektedir. 
 
HAD analizinde hesaplama alanı binlerce küçük bölgeye ayrılmış durumdadır. Bu küçük 
hacimlere ayırma yaklaşımı kimyasal buharı / gaz yayılması sürecinin daha mekanik olarak 
gösterilmesini sağlar. İşlem sonrası elde edilen sayısal değerler kullanarak modeli oluşturulan 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 193 

geometri içinde sıcaklık ve basınç dağılımlarını, konsantrasyon ve ısıl değerlerini görmek 
mümkündür. 
 
Analizi yapılan akışlar genellikle üç boyutlu, türbülanslı ve genleşen gazlarla ortaya çıkan 
kaldırma kuvvetlerinin etkisi altındadır. Böyle karışık bir durumda kullanılacak en basit 
modelde ele alınan denklemlerle kartezyen koordinatlarda hız bileşenlerinin, gaz entalpisinin, 
basıncın ve türbülanslı viskozitenin çözülmesi gerekir. Bu bileşenleri önceden tanımlanmış 
(genellikle gerçek deneylerden alınan veriler kullanılarak) domenin içinde bulundurmak gerekir. 
Düşük mach hızında gerçekleşen termal akışların hesaplanmasında Navier-Stokes 
denklemlerinin Large Eddy Simulation (LES) formunu kullanarak çözümleme yapan ve 
mevcuttaki ticari yazılımlar ile örneğin açık sahada LNG transfer tesisatındaki arızanın yayılma 
sınırları Şekil.4’de yer aldığı biçimde görsel olarak değerlendirilebilir. 
 

  
 

Şekil.3: Açık sahada havuz içinde LNG yayılmasının model hazırlığı 
 

 
 

Şekil.4: Açık sahada havuz içinde LNG yayılmasının alt yanma sınırı (LFL) zaman ilişkisinin 
gösterimi 

 
 
Ticari yazılımlar yanında, dünya çapında yaygın uygulanmakta olan açık kaynak kodlu Fire 
Dynamics Simulator (FDS) yazılımı kullanılabilir. Örneğin, Şekil.5 ve Şekil.6’da gösterildiği 
biçimde bir havalandırma tesisatı içindeki akışkan koşulları farklı kesitlerde ve farklı 
parametreler kullanılarak incelenebilir. 
 

 
 

Şekil.5: Havalandırma kanalı boyunca gaz akışkanın durumunun incelenmesi 
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Şekil.6: Havalandırma tesisatına ait bir kesitteki gaz akışkan koşullarının incelenmesi 
 
Örneğin zeminden yukarıda bir platform üzerinde aseton kimyasalı tesisattan kaba aktarılırken 
kap dışına yayılabilir. Şekil.7’de gösterildiği biçimde çalışma ortamına yayılan aseton kimyasalı 
acil müdahale kiti ile temizlenene kadar geçen sürede patlayıcı ortam oluşup oluşmayacağı 
senaryosu incelenebilir. 
 

 
(a)    (b)     (c) 

 
Şekil.7: Çalışma ortamına yayılan aseton buharının konsantrasyon-zamana bağlı gösterimi (a): 

başlangıç, (b) t=10s, (c) t=520s  
 
 
HAD analizi yazılımları, genellikle aşağıda belirtilen korunum denklemleri ile hesaplamaları 
gerçekleştirmektedir. Kısmi diferansiyel eşitliklerden oluşan bu denklem seti bilinmeyenler 
olarak tanımlanan yoğunluk (ϼ), hız (u), sıcaklık (T) ve basınç (p) değerlerinin hesaplanmasını 
sağlamaktadır.   

Kütlenin korunumu 

         (3) 

Momentumun Korunumu 

      (4) 

Enerjinin Korunumu - entalpi transport denklemi 

     (5) 

İdeal Gaz Hal Denklemi 

          (6) 
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Gerek kapasite hesaplaması, gerekse bir kimyasal yayılması durumunda etkinliğinin sağlıklı 
değerlendirilebilmesi için modeli kullanacak kişiler hem akışkanın yayılması hakkında hem de 
model hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdır. Aksi takdirde bir vakada son derece 
değerli olma potansiyeline sahip bir model, yanıltıcı sonuçlar verebilir. Teorik olarak elde 
edilmiş sonuçların yanlış şekilde anlaşılmasını önlemek için bu bilgi birikimi gereklidir. Teorik 
sonuçlar, patlayıcı ortam bilgisi ile beraber, akışkan bilgisi, ısı transferi bilgisi ve deneyimden 
kazanılan bilgiyle beraber kullanılmalıdır. Bu anlamda kullanıcı bilgisini diğer spesifik 
konularla pekiştirmelidir. 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
HAD (CFD) analizi uygulayan yazılımlar bilgi kütüphaneleri ile çalışır. Kimyasal maddenin 
yoğunluk, molekül ağırlığı, kimyasal formülü, özgül ısısı, kondüktivite, emisivite, absorpsiyon 
katsayıları, yanma ısısı, buharlaşma ısısı, kaynama noktası, alt yanma limiti (LFL) gibi kimyasal 
ve fiziksel özelliklerinin tanımlanması gerekir. Etil alkol, aseton, ksilen gibi sık kullanılan 
hidrokarbonların tekink verisine erişmek nispeten kolaydır. Ancak, (hidroksietil)metakrilat gibi 
kimyasalların bütün verilerine erişmek mümkün olmayabilir.  
 
HAD analizi yazılımları kolay veya mucize çözüm değildir. Kullanıcı problemde hangi 
bileşenleri tanımlarsa, HAD yazılımı onu hesaplar. Bir yazılımda aynı problem için aynı 
koşulları kullanan farklı uygulayıcıların hepsinin sonuçları farklı çıkabilmektedir. Dolayısı ile 
HAD hesaplamasının sadece sonuçlarının değil, girdileri ile beraber sonuçlarının 
değerlendirilmesi gerekir.  
 
Problemin geometrisi, kimyasal bilgisi, havalandırma tesisat bilgisi, yazılımın çözünürlüğü, 
kullanacağı hesaplama yöntemi çok iyi tanımlanmalıdır. Özellikle çözünürlük hesaplama için 
oldukça önemlidir. Çözünürlük arttıkça, hesaplanan hücre sayısı artmakta, dakikalar içinde 
bitecek bir çözüm saatlerce (örn. 16 saat) sürebilmektedir. Hatta probleme yanma senaryosu 
dahil edilirse hesaplama günlerce sürebilmektedir. 
 
Unutulmamalıdır ki, elde edilen çözüm, kesin sonuç değildir. Bu duruma rağmen, özellikle 
kapalı ortamda, çalışma alanı ve havalandırma koşulları iyi tanımlanırsa karmaşık durumlar için 
Zone sınırı hesaplamada faydalı bir araç olabilir. Arka plan konsantrasyonu (Background 
Concentration) – çalışma alanında nerelerde gerçekleşebilir? sorusunun cevabını ararken HAD 
(CFD) analizi bir öngörü sağlar. Dolayısıyla, standardın bir sonraki sürümünde tablo ile çözüm 
yerine CFD hesaplamasının daha fazla ön plana çıkması beklenebilir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] TS EN 60079-10-1:2021 Patlayıcı Ortamlar- Bölüm 10-1: Tehlikeli Bölgelerin  
 Sınıflandırılması-Patlayıcı Gaz Atmosferler, Türk Standartları Enstitüsü, Şubat 2021. 
[2]  Zalosh, R., “Industrial Fire Protection Engineering”, Wiley, 2003. 
[3]  Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, American Institute of  
 Chemical Engineers, 2001. 
[4] Areal Locations of Hazardous Atmospheres Software, Technical Documentation, 
 Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, 2013 
[5] Ingason, H., Fire Dynamics In Tunnels, Handbook of Tunnel Fire Safety, 231.  
 Londra: Thomas Telford Publishing, 2004 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 196 

[6] McGrattan, K., Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide, Sixth  Edition, 
 NIST.SP.1018-1. Gaithesburg: National Institute of Standards and Technology, 2015. 
[7] Gültek, A.S., Boya Üretim Tesislerinde Endüstriyel Patlamalara Karşı Havalandırma         
 Önlemi, IPRINTS 2016, Bildiriler Kitabı, 2016 
[8] Gültek, A. S. , Temelli U. E. , Küçükosmanoğlu M. A., Tünel Yangınları Ve  
 Modellemesi, Yangın Ve Patlamanın Adli Bilimler Yönünden Değerlendirilmesi, Nobel 
 Yayınevi, İstanbul, ss.167-180, 2020 
[9] Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı           
 Resmi Gazete  
[10] Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik,   
 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete  



 
 
Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 197 

 
PATLAYICI ORTAMLARDA SICAK İŞLERİN YÖNETİMİ 

 
 

Burcu Özer 

 

ARME Danışmanlık Ltd. Şti. 
burcuozer@armetr.com 

 
 
 
 

ÖZET 
Endüstriyel tesislerde rutin olmayan faaliyetler arasında yer alan “sıcak işler” hem teknik 
hem idari açıdan azami dikkatle yönetilmesi gereken işler arasında yer alır. Amerika Ulusal 
Yangından Korunma Derneği’nin (NFPA) 2014-2018 istatistikleri sıcak işlerin (yani 
kaynak, kesme, taşlama veya diğer ısı üretme yöntemleri) endüstriyel tesis ve konut 
yangınları için ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermektedir. 2021 yılında yayımlanan 
"Sıcak İş Yapısal Yangınları" başlıklı NFPA raporu [1], 2014-2018 yılları arasında sıcak 
işleri içeren toplam 4.580 yapı yangınının meydana geldiğini ortaya koydu. Rapora göre 
sıcak iş içeren yangınların yüzde 57'si konut dışı mülklerde, yüzde 43'ü konutlarda 
meydana geldi. Bu yangınlar yılda ortalama 22 sivil ve 5 itfaiyeci ölümüne, 171 sivilin 
yaralanmasına ve 484 milyon dolarlık doğrudan maddi hasara neden oldu.  

 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
NFPA tanımına göre; açık alev, kıvılcım ve yüksek ısı çıkaran işler sıcak işler olarak 
sınıflandırılır. Bunlar, kaynak, kesim, lehimleme, delme, öğütme ve eritme gibi işlerdir. Sıcak 
çalışma sırasındaki yaygın tutuşma kaynakları arasında açık alevler, elektrik, sürtünme veya 
darbe kıvılcımları, sıcak yüzeyler, sıcak yataklar, kaynak veya kesme cürufları, ısıtılmış gazlar, 
bobinler veya dirençler sayılabilir. Tüm sıcak işler özünde yangın riskleri ve tehlikeleri 
barındırır. Bu nedenle patlayıcı atmosferin bulunduğu tüm alanlarda, kapalı alanlarda, tankta, 
gemide veya boru hattında sıcak iş yapılacaksa özel prosedürler ve izinler gereklidir. 
 
NFPA raporunda konut dışı yangınlarla ilgili bazı istatistikler aşağıdaki gibidir; 
 

 
Şekil 1. Tutuşturma kaynağına göre konut dışı yapısal yangınlar 2014–2018 
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2. SICAK İŞ TEHLİKELERİ 
 
2006 yılında Bethune Point Atıksu Arıtma tesisi patlaması, sıcak çalışma ile ilgili olarak 
yaşanan en ciddi kazalardan biridir. Patlamanın kaynağı metanol buharı sızıntısı ve metanol 
depolama tankının üstünde bakım çalışmaları sırasında yapılan kesme işlemidir. ABD Kimyasal 
Güvenlik ve Tehlike Araştırma Kurulu’nun (CSB) yayımladığı rapora [2] göre işçilerin son on 
yıldır metanolün tehlikeleri konusunda herhangi bir eğitim almadıkları ve işlem öncesi gaz 
ölçümü yapılmadığı bildirilmiştir. Sıcak çalışma izin sistemindeki bu iki büyük kusur, iki can 
almış ve başka bir belediye işçisini ağır şekilde yaralamıştır. Daha yakın tarihli bir araştırma [3], 
2010 yılında DuPont New York fabrikasında meydana gelen ve bir kişinin ölümü ve bir 
diğerinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangınla ilgili raporları içeriyor. Şirket, OSHA 
Standardının gerektirdiği şekilde çamur tankı çevresinde yanıcı buhar testini gerçekleştirmişti. 
Ancak, vinil florür (VF) buharı içeren tankın içinde yanıcı buhar testi yapılmamıştı. İşçiler 
tankın üzerinde kaynak yaparken, kıvılcımlar tankın içine ulaşmayı başardı ve ölümcül 
patlamaya neden oldu.  Buradaki sorun, yanıcı gaz ölçümünün tankın içinde de yapılmasına dair 
bilginin eksik olmasıydı. 
 
Bu örneklerde sıcak çalışma izninin kazaları önleyecek kadar etkili olmadığı görülmektedir. 
Şirkette sıcak çalışma izin sistemi bulunmasına ve her operasyon için sıcak çalışma izni 
verilmesine rağmen, yine de önlenebilecek kazalar meydana gelebilir. 
 
 
 
 
3. SICAK İŞ İZNİ METODOLOJİSİ 
 
Sıcak iş, açık alev kullanarak, kıvılcım oluşturarak veya sıcak yüzey oluşturarak yapılan kesme, 
kaynak, dövme, lehim, yapıştırma gibi geçici tamirat/tadilat/bakım işlerine denir. 
 
Sıcak işe başlamadan önce, alternatif bir çalışma yöntemi olup olmadığı düşünülmelidir. İşlem 
sıcak iş olmadan gerçekleşemiyorsa sıcak işin belirlenmiş bir alanda uygulanması öncelikli 
olarak düşünülmelidir. İş, bir bakım atölyesi veya ayrı bir dış mekan gibi, yanmaz veya yangına 
dayanıklı yapıda, esasen yanıcı ve yanıcı içeriklerden arınmış ve bitişik alanlardan uygun 
şekilde ayrılmış, yangına dayanıklı, sıcak iş operasyonları için tasarlanmış ve onaylanmış belirli 
bir yerde yapılacaksa bu alanlar için alınması gereken önlemler bir kez belirlenip dokümante 
edildikten sonra özel bir izin almak gerekmez. 
 
Belirlenmiş alanların dışındaki yerlerde yapılacak sıcak işler için kullanılacak alanların 
onaylanmış ve tutuşturma kaynaklarından yanıcı maddeler uzaklaştırılarak veya korunarak 
yangına karşı güvenli hale getirilmiş olması gerekir. Bu alanlarda yapılacak sıcak işler için etkin 
bir Sıcak Çalışma İzni uygulanmalıdır. 
 
Sıcak İş İzni adımları aşağıdaki gibi olmalıdır; 
 
1. İşin değerlendirilmesi ve planlanması 
2. Tehlikelerin belirlenmesi 
3. Kontrol önlemlerinin belirlenmesi, çalışma yerinin hazırlanması ve çalışmayı başlatma 
4. İznin sahada kontrol edilmesi 
5. İznin askıya alınması, uzatılması 
6. İznin kapatılması 
 
Bu adımların sistemli bir şekilde uygulanması için iyi tasarlanmış bir izin formu veya iş izni 
yazılımları kullanılabilir. 
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4. SICAK İŞ ÖNLEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
• Sıcak çalışma için kullanılacak alet ve diğer teçhizat sağlam/çalışır durumda olmalıdır. 

Cihaz kablosunun izolesinin yırtık olmadığı, kablonun cihazdan ayrılmadığı, kablo 
ucundaki elektrik fişinin sağlam olduğu kontrol edilir. Cihaz çalıştırma kumandalarının 
sağlam olduğu kontrol edilir. 

• İş yapılan yerdeki kapı – pencere – tesisat boşluğu gibi kıvılcımın diğer tarafa geçebileceği 
yerler kapatılır. 

• Kıvılcımı başka yere taşıyacak, hareketli bant, havalandırma kanalı gibi yerler kapatılır. 
• Duvar işlevi gören ayırıcı yüzeylerin yanmaz olması gerekir. Yanıcı ise yanmaz örtü ile 

örtülür. 
• Duvar veya ayırıcıların arka yüzeyinde ısınmadan dolayı tutuşabilecek malzemeler 

uzaklaştırılır. 
• İşin yapılacağı alanın çevresinde (11 metrelik bir alan içerisinde) bütün toz, talaş, çöp, 

yanabilecek karton kutu, plastik poşet, ahşap palet gibi malzemeler, sıvıyı emen bez, perlit, 
ped gibi kirli malzemeler ve yağlı atıklar uzaklaştırılır. 

• Alandan uzaklaştırılamayan kâğıt, plastik, ahşap bütün yanıcı malzemelerin üzeri yanmaz 
malzemeden örtü ile örtülür. 

• İş yapılacak yerin çevresinde kurumuş reçine /boya varsa üzeri yanmaz malzemeden örtü ile 
örtülür. 

• Kıvılcımların düşeceği zemine ıslak bezler serilir. 
• Bütün patlayıcı ortam oluşturabilecek solvent, polimer, boya, yağ vb. sıvı kimyasallar iş 

yapılacak alandan uzaklaştırılır. 
• İş yapılacak ekipmanın tesisatında bulunan solvent, polimer, boya, yağ vb. sıvı kimyasallar 

boşaltılır. 
• Parlayıcı gaz ölçümü yapılarak gazsızlaştırma yapıldığından emin olunur. 
• Yangın ihbar sisteminin tetikleneceği bir alanda çalışma yapılacaksa dedektörler izole edilir. 
• Yangın suyu tesisatının çalışır durumda olduğundan emin olunur. Taşınabilir yangın 

söndürücüler iş yapılan yerde bulundurulur. Çalışma yerine göre (örneğin fabrika sınırına 
yakın yerde yapılan çalışmalarda) yangın hortumları serili halde hazır bulundurulur. 

• Kompresör gibi basınç altında bulunan tank, tüp gaz ve bunlara bağlı tesisat kapatılır ve 
havalandırarak ısınma ile patlamaması sağlanır. 

• Sıcak çalışma, hareketli mekanizmaya sahip bir ekipman üzerinde gerçekleştirilecekse 
ekipmanın elektrik enerjisi kestirilir. Hidrolik güç varsa, hidrolik sistemi devreden 
çıkarttırılır. Havalı sistemde basınç varsa tesisattaki hava boşaltılır. 

• Tehlikeli enerjinin açığa çıkma olasılığı olan yerlerde etiketleme-kilitleme yapılır. 
• Yangın Nezaretçisi gerekli görüldü ise yerinde olduğundan emin olunur. 
• Çalışmaya başlamadan önce parlayıcı gaz (LEL) ölçümü yapılır.  
• Çalışma boyunca belirli aralıklarla ve her moladan sonra işe tekrar başlanacağı zaman LEL 

ölçümü tekrarlanır.  
• LEL ölçümü çalışma ortamında gerekli görülen her noktada yapılır. Özellikle ortamda 

tank/kazan gibi ekipmanlar bulunması durumunda tank/kazan içinde alt-orta-üst noktalardan 
mutlaka ölçüm yapılmalıdır. 

 
 
 
 
5. SONUÇ 
 
Bu çalışmada patlayıcı ortamların bulunduğu endüstriyel tesislerde yürütülen sıcak işlerin 
yaratacağı tehlikelerden ve bu tehlikelerin nasıl kontrol altına alınabileceğinden bahsedilmiştir.  
NFPA 2021 raporunda da görüleceği gibi sıcak işler Amerika’da her yıl onlarca sivilin ve 
itfaiye personelinin ölmesine, yüzlercesinin yaralanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 
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endüstriyel tesislerde sıcak işler hassasiyetle ele alınmalı ve sistematik bir yaklaşımla 
yönetilmelidir. Sıcak iş operasyonlarında ve izinlerinde görev alacak tüm personel teknik ve 
idari önlemler hakkında detaylı şekilde bilgilendirilmelidir. 
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ÖZET 
Yerleşim alanlarında gittikçe artan araç sayısı, raylı toplu taşıma sistemlerindeki yetersizlik, 
bunlara bağlı olarak artan araç trafik yükü ve kent merkezlerinde yeni yollar açmanın 
olanaksızlığı önce kolay bir çözüm olan köprülü kavşakları gündeme getirmiştir. Köprülü 
kavşakların kentte yarattığı görsel kirlilik ise, şehirlerarası yollarda kullanılan taşıt 
tünellerinin, kent içlerinde de gündeme gelmesine neden olmuştur. Yurdumuzda alt geçit 
anlamına gelebilecek (Ankara'da Genelkurmay Kavşağı, İstanbul'da Aksaray Kavşağı gibi) 
taşıt tünelleri mevcuttur. Ancak, bunlar boylarının kısalığı nedeni ile tüneller için gerekli 
olan bazı tesisat özelliklerine gereksinme duymamaktadırlar. (8) Yurdumuzda otoyollarda 
(İzmir-Aydın otoyolunda Selatin Tüneli, İzmir-Manisa otoyolunda Sabuncubeli Tüneli, 
Pozantı-Tarsus otoyolunda Taşoluk Tüneli, Ankara-İstanbul otoyolunda Sapanca Tünelleri 
gibi) taşıt tünelleri mevcuttur.  
 
Son yıllarda ülkemiz sınırları içerisinde artan araç tünelleri, birtakım özel tedbirlerin 
alınmasını da zorunlu kılmaktadır. Bunlardan bir tanesi hatta en önemlisi sayılabilecek 
tedbirler zinciri Tünel içi Yangın tedbirleridir.  
 

 
 
 
1.TÜNEL YANGINLARI 
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Taşıtların yollarda neden olabilecekleri yangınlar, örneğin, Boğaz Köprüsü üstündeki yolda da 
meydana gelebileceği gibi, aynı şekilde, tünel içindeki bir yolda da meydana gelebilmektedir. 
(8) 
 
Tünel yangınları nedenlerine ve şiddetlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadırlar: (1)  
 
a. özel araçlar (motor, kısa devre, karbüratör...) 
b. ağır taşıtlar (lastik, fren, motor, branda...)  
c. ağır taşıtların yükü  
d. tehlikeli madde taşıyan taşıt yangınları.  
 
Düşünülenin aksine, araçların önden çarpışması, öndeki araca arkadan vurma, bir engele çarpma 
türü kazalar ve yangınlar tünel içinde tünel dışına oranla daha azdır. Çünkü sürücüler tünel 
içinde daha dikkatlidirler. Daha düşük hızda araç kullanırlar. Tünel dışındaki gibi hava ve yol 
koşullarından etkilenmezler. Tünel içinde kavşaklar, tepe üstü, viraj gibi görüşü engelleyen, 
sürüşü zorlaştıran olgular yoktur.(8) 
 
Tünel içinde yangın meydana gelme olasılığı oldukça düşüktür. Kazalarla ilgili istatistiki 
verilere göre yangın oranı 0.03 - 0.06 / 106 araç-km'dir. (2) 
 
Bu yangınların pek çoğunun dışarıdan bir etki olmadan meydana gelmiş olması nedeniyle 
tünelde bulunmanın yangın riskine bir etkisi yok kabul edilmektedir. Taşıt tünellerinde 
kullanılan yüksek standartlı malzemeler ve önlemler nedeni ile yangın ölümleri ve 
yaralanmaları çok düşüktür.  
 
Ancak, yangın bir tünelde meydana gelebilecek en tehlikeli kaza türüdür. Kapalı mekanda  
yangınla mücadelenin zorluğu, zehirli gazların birikme olasılığı, 1000 C'yi aşan sıcaklıklar, 
tünel kullanıcıları arasındaki panik olasılığı, trafik tıkanması nedeni ile yangın yerine 
ulaşamama gibi nedenlerden ötürü tünel yangınlarına karşı alınacak önlemler ve yangınla 
mücadele yöntemleri tünel projelendirmesinde önemli bir yer tutmaktadır. (8)  
 
 
 
 
2. YANGINLAR / KURALLAR 
 
Tünel yangınlarını standardize etmek mümkün olmadığı için yangınla mücadele konusunda 
alınabilecek önlemler için çeşitli deneyler ve önlem önerileri geliştirilmektedir.  
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Amerikan Ulusal Yangından Korunma Birliği (NFPA - National Fire Protection Association) 
karayolu tünellerinde alınacak önlemler hakkında standartlar getirmiştir (3). 
 
İngiliz Ulaştırma Bakanlığı (Department of Transport), karayolu tünellerinde dizayn kriterleri 
konusunda standart oluşturacak çalışmalar yapmıştır (4). Burada yangından korunma konusunda 
öneriler vardır. 
 
4 yılda bir toplanan Yol Kongrelerinin Daimi Uluslararası Birliği (Permanent International 
Association of Road Congresses) karayolu tünelleri konusunda özel teknik komite raporları 
yayınlanmaktadır (l, 2, 5 ).  
 
Her ne kadar, TS 4156 / Ocak 1991, Umumi Yerlerde Yangından Korunma - Genel Kurallar 
yayınında otoparklar, terminaller, araçlar gibi bölümler varsa da bu önlemlerin karayolu 
tünelleri yangın önlemleri konusu ile fazla bir ilgisi bulunmamaktadır. (6) 
 
 
 
 
3. YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMİ 
 
Tünel yangınları ile mücadele uygun ve gerekli ekipmanın tünelde bulunması ve 
kullanılmasından öteye tam bir risk yönetim çalışması içermektedir. 
 
Yangınla mücadele sırasında trafik kontrolü, havalandırma, haberleşme, drenaj, acil durum 
ekipmanı, acil durum aydınlatması vb. arasındaki eşgüdüm çok önemli bir ver tutmaktadır. 
Ayrıca müdahale edecek ekiplerin mevcut önleyici tedbirleri ve ekipmanları bilmesi bunun 
yanında Tünel Yangınları konusunda özel bir eğitim sürecinden geçmeleri önemlidir. Bu yazıda 
kentiçi tünel projelendirmesi sırasında yangınla mücadele konusunda göz önüne alınması 
gereken ve makina mühendisliği ile ilgili kriterler ele alınacaktır (7).  

 

 
 
• Yangın Alarmı 
 
Taşıt tünellerinde bir yangın çıktığında bu yangın ihbarının ilgililere iletilmesi gerekmektedir. 
Yangın ihbarı konusu tünel projelendirmesini etkilemektedir. Yayınlar, taşıt tünellerini, (8) 
 
• Kontrol merkezli tünel,  
• Aynı kontrol merkezini kullanan birkaç tünel,  
• Alarm sistemi olmayan tünel,  
• Kontrol merkezi olmayan alarm sistemli tünel, olarak sınıflandırmaktadırlar.  
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• Yangın Algılayıcılar 
 
Taşıt tüneli içindeki bir yangın ilgililere (Kontrol Merkezine) Yangın Algılayıcıların uyarısı ile 
bildirilmektedir. Algılayıcının, çevre sıcaklığı belli bir değere ulaştığında veya sıcaklık artış hızı 
belli bir değeri aştığında sinyal vermesi istenebilir. Bu durumda, isteğe uygun algılayıcı 
seçilmelidir.  
 
Algılayıcıların arasının 25 m'den az olması ve 20 litre petrol yangınını algılaması önerilmektedir 
(2). 
 
Tünellerde dumana hassas yangın algılayıcılar da kullanılabilmektedir. (Japonlar tünelleri her 
15 m'de bir ışın tipi algılayıcı ile takviye etmektedirler.) 
 
Dumana hassas algılayıcılar ta/la miktarda toz bulunan veya nemli yerlerde yanlış ihbar 
verebilmektedirler.  
 
Tek tek algılayıcılardan oluşmayan ancak tüm boyunca sıcaklık algılayıcı görevi yapan kablo 
türü algılayıcılar da mevcuttur. Bunlar, sıcaklık belli bir değeri aştığında ihbar vermektedirler.  
Ayrıca, ihbar mahallini tam olarak da belirleyebilmektedirler.  
Ancak, bu tip algılayıcılar sıcaklık artış hızına karşı duyarlı değildirler Sıcaklık artış hızında iki 
hassasiyet bulunmaktadır:  
 
• Bir tanesi dakikada 5 °C, yüksek duyarlık,  
• Bir tanesi dakikada 10 °C, zayıf duyarlık.  
 
Ölçüm sistemlerinin biri devreden çıktığında ikaz verilmekte, belirli bir süre içinde iki sistem de 
devreden çıkarsa Yangın Alarmı verilmektedir.Bundan başka, son bir emniyet olarak, her bir 
algılayıcı 58 °C'lik bir termostatik devreden çıkma tertibatı ile de donatılmaktadır. Algılayıcılar 
maksimum 18 m'de bir adet olarak yerleştirilmişlerdir. Nemden, tünel gazlarından, tünelin 
yıkanmasından vb. koşullarından etkilenmeyecek korumada (IP 65) seçilmişlerdir. Algılayıcılar 
elektronik tip olup, sıvı eleman veya deforme olabilecek diyafram ihtiva etmemekledirler. İhbar, 
Kontrol Merkezindeki panele iletilmekte, yangın yerini de belirten algılayıcı Panelden 
durdurulana kadar çalışmaya devam etmekte, çalıştırıldığında tekrar algılama 
yapabilmektedir.(8)  
 
• Yangın İhbar Butonları 
 
Tünel içinde yangını görenlerin tünel yönetimi ikaz edebilmesi için gerekebilecek araçlardan 
biri de Yangın İhbar Butonları'dır. İhbar butonları Kontrol Merkezi'ne alarm sinyali 
göndermektedir. (8)  
 
• Yangın İhbar Uyarıcıları 
 
Alt tünelde gidiş ve geliş tüplerini bağlayan duvarda Yangın Geçiş Kapıları vardır. Ayrıca, 
tünelde yukarıya, zemin seviyesine bağlanan yangın çıkış kapıları vardır. Bu kapıların her bir 
kanadına birer adet mikro anahtar konulmaktadır. Kapılar açıldığında Kontrol Merkezine "Kapı 
Açıldı/Yangın" ikazı gitmekledir. Araç tünellerindeki Özel Yangın Dolapları ve Yangın Tüpü 
Muhafazaları kapaklarında birer adet mikro anahtar vardır. Kapaklar açıldığında Kontrol 
Merkezine "Kapak Açıldı/Yangın" ikazı gitmektedir. 
 
Tozlu Yangın Söndürücü tüpleri yerinden alındığında buradaki mikro anahtar Kontrol 
Merkezine "Yerinden Alındı / Yangın" ikazı iletmektedir.  
 
Bu "İkaz" sinyallerinin "Alarm" durumuna dönüşmesi için Kontrol Merkezi'ndeki operatörün 
ihbarın gerçekçiliğini teshil ederek "Alarm" komutu vermesi gerekecektir.(8)  
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• Diğer Yangın İhbar Yöntemleri 
 

Çeşitli yayınlarda taşıt tünellerine telefon kabinleri konulması, Kapalı Devre Televizyon Sistemi 
ile tünelin izlemesi ve normal trafik akışındaki bir kesinti durumunu ikaz edecek Trafik Kontrol 
Sisteminin tünellere tesis edilmesi hususları yangın ihbarı için önerilmektedir. Amerikan Ulusal 
Yangından Korunma Birliği (NFPA) telefon kabinlerinin 90 m'den daha kısa aralıkla olmasını 
istemektedir (3). İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ile 50 m'de bir telefon önermektedir (4). Yol 
Kongreleri Daimi Uluslararası Birliği de yoğun trafiği olan tünellerde 50 m'de bir kabin 
önermektedir   
 
 
 
 
4. YANGINLA MÜCADELE 
 
Daha önceki bölümlerde, taşıt tünellerinde yangının nasıl algılandığı anlatılmıştır. Bu bölümde 
yangınla nasıl mücadele edileceği anlatılacaktır.  
 
• Yangın Söndürücü Tüpler 
 
Yangın küçük iken mücadele kolaydır. Bu nedenle yangına ilk müdahale çok önemlidir. Yeni 
başlayan yangını kontrol edebilmede Yangın Söndürücü Tüpler en uygun araçlardır. Amerikan 
Ulusal Yangından Korunma Birliği tünelin her iki duvarında maksimum 90 m'de bir tesis 
edilecek özel dolaplarda 9 kg kapasiteli yangın söndürücü lüpler önermekledir (3). Yol 
Kongreleri Daimi Uluslararası Birliği ise 6 kg'lık lüpler önermekledir (2). İngiliz Ulaştırma 
Bakanlığı 50 m'de bir konulacak kabinlerde 3 kg'lık kuru tozlu, üzerinde manometre bulunan ve 
maviye boyalı tüpler veya 9 litre kapasiteli, CO2 şarjlı ve beyaza boyalı tüp (4) 
 
• Yangın Dolapları 
 
Amerikan Ulusal Yangından Korunma Birliği tünel içindeki her noktanın bir yangın hidratına 
45 m (150 ft) mesafede olmasını önermektedir (3).  
 
İngiliz Ulaştırma Bakanlığı ise 50 m'de bir yerleşecek Yangınla Mücadele Kabinlerine, eğer 
yerel itfaiye teşkilatı isterse, yangın hortumu da konulmasını istemektedir (4).  
 
Yangın hidrantlarına devamlı olarak bağlı duran yangın hortumları kullanıldığında hortum 
boylarının iki yangın hidrantı arasındaki mesafeden daha kısa olmaması önerilmektedir. 1957 
yılında, Hollanda'daki Velsen tünelinde bir yangın tam hidrantın önünde çıktığı ve komşu 
hidrantlardaki hortumlar yangına ulaşamadığı için önemli zararlara neden olmuştur (2). 
 
İngiliz Ulaştırma Bakanlığı da 45 m'lik hortumlar kullanılmasını önermektedir. Hidrant 
yerleşiminde, herhangi bir hidrant çalışmadığında iki yandan püskürtülen suların kesişmesi esas 
olmaktadır. Hortum bağlantı vanalarının devamlı açık pozisyonda durması, hortumun yerinden 
alınması ile su akışının otomatik olarak başlaması ve su kontrolünün lans üzerinden yapılmasını 
önermektedir.  
 
• Otomatik Yangın Söndürücüler 
 
Amerikan Ulusal Yangından Korunma Birliği taşıt tünellerinde sprinkler kullanımına 
değinmemektedir (3).  
 
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı otomatik yangın söndürme sistemlerinin tünellerde genellikle 
kullanılmadığını, İngiltere'deki hiç bir tünelde de bulunmadığını belirterek sakıncalarını 
sıralamaktadır (4).  
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Yol Kongreleri Daimi Uluslararası Birliği de benzer şekilde otomatik yangın söndürme 
sistemlerinin taşıt tünelleri için neden önerilmediğini anlatmaktadır. (2)  
 
Köpüklü söndürme sistemleri araçların içinde insanlar olacağı için, gazlı sistemler de 
havalandırma sistemi otomatik olarak dumanı atmak için çalışırken gazları da atacağı için pratik 
çözüm olmayacaktır. Su ile çalışan sprinkler sistemleri yanan sıvıları geniş bir alana 
yaymaktadırlar. Yangının cinsi bilinmediğinden otomatik olarak sıkılan su bazı ürünlerle 
birleştiğinde tehlikeli reaksiyonlara neden olabilmektedir. Yükselen duman içinden geçen su 
spreyi dumanı soğutarak zemin seviyesine indirmekte ve görüşü engellemekte, duman içinde 
biriken su buharı görüşün engellemesini daha da artırmaktadır. Su spreyi alevi söndürse bile 
metal parçaları kolayca soğutamamaktadır. Bu da, alev sönmüş bile olsa, parlayıcı maddelerin 
çıkarmaya devam ettikleri gazların sıcak metal ile temas ederek yeniden parlamasına neden 
olabilmektedir. Ayrıca, sprinkler suyunun elektrik tesisatı ile yaratacağı sorunlar da 
düşünülmelidir. (8) 
 

 
 
• İki Tünel Arası Tesisat 
 
Taşıt tünellerinde yangın sırasında insanlara kaçış olanağı sağlamak için bazı mimari önlemler 
alınmaktadır. İki tüp arasındaki kapılar yangından açan insanlara kaçış olanağı sağlamanın 
yanışını tıkanan trafik nedeni ile yangın yerine ulaşmakta zorluk çekecek olan itfaiye aracının 
trafiğe açık olan tüpten yangına ulaşmasını ve yangınla mücadelede geri hizmetlerin dumansız 
ve serbest bir ortamda yapılmasını sağlamaktadırlar. Bu kapıların maksimum 100 m'de bir 
olması önerilmektedir (4).  
 
İngiliz Ulaştırma Bakanlığı bu kapının iki yanında bir tarafı erkek, diğer tarafı dişi bağlantı 
ağızlı hortum bağlama borusu tesisini istemektedir. Böylece yangın olmayan taraftaki itfaiye 
aracından yangının bulunduğu tüpe hortum bağlantısı yapmak mümkün olacaktır. Kapının iki 
yanında, ayrıca yanmaz elbise içindeki itfaiyeci için haberleşme kablo bağlantısı, duman içinde 
yol bulabilmek için çelik kablo bağlantı halkası vb. ekipman istenmektedir (8) 
 
• Yangın Suyu Şebekesi 
 
Tünellerde yangın hidrantlarını da içeren yangın dolaplarının bağlı olduğu yangın şebekesinin 
kent su şebekesinden beslenmesi tercih edilen bir seçenektir. Yangın şebekesinin tünelin iki 
ucunda, iki ayrı şebekeye bağlı olması önerilen bir diğer husustur. Eğer yerel bir şebekeye bağlı 
değilse, o takdirde yangın suyu hattının iki ucuna birer su deposu konulmalıdır. Depo kapasitesi 
hidrantları 1 saat süreyle besleyebilmelidir. Su depolarının, mümkünse, tünelin iki tarafına birer 
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adet konulması ve istenilen minimum debiyi sağlayabilmek için her birinin 72 m3’den küçük 
olmaması önerilmektedir (2). İngilizler hidrantın minimum kapasitesini 2000 lt/ dak olarak 
istemektedirler. Fransızlar 1000 lt/dak olarak istemektedirler. Alman, Avusturya ve İsveçliler 
1200 lt/dak, Amerikalılar ise 1900 lt/dak olarak önermektedirler. Yangın suyu şebekesindeki 
basınç için İngilizler 17 mSS, Fransız, İsviçreli, Avusturyalı ve Almanlar 60 mSS, Amerikalılar 
ise 42 mSS önermektedirler Kullanılacak boru cinsi konusunda İngiltere Ulaştırma Bakanlığı bir 
öneride bulunmaktadır. ø100 - ø200 mm çaplarında karbon çeliği veya düktü font boru 
kullanımı önerilmektedir. Donma tehlikesi olan yörelerde Yangın Suyu Şebekesi'nde donmaya 
karşı önlem alınması önerilmektedir. Islak sistemlerde soğuk havalarda suyun pompa ile sirküle 
edilmesi veya sirküle edilen suyun ısıtılması kullanılabilecek yöntemlerdir (3). Yangın 
şebekesinin özel rezistanslı ısıtma kablosu sarılarak ısıtılması donya karşı alınabilecek bir diğer 
önlemdir (4Isıtma kablosu, boru içinde oluşacak farklı sıcaklıklara farklı ısıtma yapmaktadır. 
Kablo verdiği ısıyı kendiliğinden ayarlayarak, borunun daha sıcak olan kısımlarını daha az, daha 
soğuk olan kısımlarım daha çok ısıtarak boruda homojen bir sıcaklık sağlamaktadır. ø 200'lük 
ana hatlarda tek sıra (şerit), 3"lük branşman hatlarında çift sıra kablo döşenmektedir. Her bir 
ısıtma kablosu devresinin maksimum uzunluğu 150 m olabildiğinden belirli aralarla terminaller 
konulmakta ve devreler termostat ile kontrol edilmektedir. Isıtma kablosu montajından sonra 
tüm yangın boruları 50 mm. prefabrik camyünü ile izole edilmekte ve üzeri galvaniz saçla 
kaplanmaktadır. Yangın şebekesine gerektiğinde pompa eklenmesi önerilen bir husustur (3 
Yangın suyu pompaları presostadlarla kumanda edilmektedir. Yangın suyu kullanılırken, kent 
su şebekesinden su temin edilemiyorsa pompalar, ayarlanacak basınç kademesinde, otomatik 
olarak devreye girerek sistemi beslemektedirler.(8) 
 
• Diğer Önlemler 
 
Yangının verebileceği zararları azaltmak için tünel yapı malzemesinin yangına ve sıcaklığa 
karşı mukavim olması gerekmektedir. Çelik kontrüksiyon bölümler en az iki saat süren yangına 
karşı dayanaklıdır olmalıdır. Üzeri PVC kaplı elektrik kabloları yandıklarında duman ve halojen 
gazı yaymaktadır. Bunlar da su ve nem ile birleşince zehirli ve metal eritici asitlere 
dönüşmekledir. Bu nedenle tünel içindeki tüm kablolar alev iletmeyen, halojenden arıtılmış 
(sıfır halojenür) kablo olacaktır. Yanma deneylerinde HCI, HBr gibi halojen türü gaz ve SO2, 
NO2 gibi korozyona müsait gaz ve zehirli duman üretmeyeceklerdir. Tünel içine kaplama 
yapılacaksa bu kaplamanın yanmaz malzemeden olması, duvarla arasında kalan boşlukta her 3 
m'de bir yangın durdurucular konulması gibi konstrüktif önlemler de tünel dizaynın da yangınla 
mücadele bakımından göz önünde tutulması gerekli önlemlerdir. Ancak, bu tür önlemlere 
değinilmesi bu tebliğin kapsamı dışında tutulmuştur. (8) 
 
• Tünel İşletme Yönetmeliği: Güvenlik Önlemleri (11) 
• Tünellerde alınacak güvenlik önlemleri 
• MADDE 11 – ,1) Tünel güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki önlemler alınır: 
 
Tünelden geçen trafiğin sürekli ve güvenli bir şekilde akışı sağlanır. 
 
İşletme ve acil durum hizmetleriyle ilgilenen personel gerekli eğitimlere tabi tutulur. 
 
Acil durum senaryoları farklı olaylar için hazırlanır ve bütün tünellerde bulunur. Ayrıca 
tatbikatlar ile senaryoların işleyişi ve etkinliği izlenir. 
 
Önceden planlanmış yapım veya bakım çalışmaları nedeniyle şeritlerin tamamen veya kısmen 
kapatılması, daima tünelin dışından başlatılır. Değişken mesaj işaretleri, ışıklı trafik cihazları ve 
mekanik bariyerler bu amaç için ilave olarak kullanılabilir. 
 
Ciddi bir kaza veya olay durumunda, ilgili tünelin bütün tüpleri trafiğe kapatılır, içeride kalan 
araçların en kısa yoldan tahliyesi sağlanır. Tünel dışındaki ve tünel içindeki trafiğin mümkün 
olan en kısa zamanda durdurulabilmesi için sadece tünel girişlerindeki ve aynı zamanda varsa 
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tünelin içindeki değişken trafik işaretleri, ışıklı trafik işaret cihazlarının ve mekanik bariyerlerin 
eşzamanlı harekete geçirilmesi ile bu durum gerçekleştirilir. Bu sistemlerin olmadığı tünellerde 
trafiğe kapatma işlemi uygun bir şekilde yapılır. Trafik, durumdan etkilenmemiş araçların tüneli 
hızlı bir biçimde terk edebilmesinin sağlanacağı şekilde yönlendirilir. 
 
(2) Acil durum hizmetlerine erişme süresi yapılacak tatbikatlar ile ölçülerek belirlenir, tünelde 
olayın meydana gelmesi halinde acil durum hizmetlerine erişme süresi belirlenen sürelerden 
uzun olmaz. Yıllık Ortalama Günlük Trafik sayısı 2000’in üzerinde olan iki yönlü tünellerde, 
tünelin iki ucuna acil hizmetlerin yerleştirilme gereksinimi 8 inci madde uyarınca, bir risk 
analizi ile belirlenir ve bu hizmetlerden mümkün olanları Genel Müdürlüğün onayı ile 
gerçekleştirilebilir 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Kentiçi taşıt tünellerinde karşılaşılabilecek en önemli tehlike türü yangındır. (8) 
 
Yangının meydana geldiği yer, yanan malzemenin niteliği, Yangın söndürmede kullanılan 
malzeme ekipman önemi burda yani tünellerde; bulunduğu konum, trafik durumundan dolayı 
yaşanabilecek zorluklardan dolayı müdahale güçlüğü, intikal problemlerinden dolayı daha bir 
önem arzetmektedir. 
 
Tünellerde özellikle kent içi taşıt tünellerinde uygun trafik koşullarının sağlanması, tünel içi 
Acil Çıkış Kapılarının uygun koşullarda bulunması, bir tüpten diğerine araç geçişine olanak 
sağlayan kapıların güvenli bir şekilde konumlanması, Yangın müdahale hidrantları-tüplerinin 
sağlanması düzenli kontrollerinin yapılması, Erken uyarı sistemlerinin bulundurulması herhangi 
bir Acil Durum anında müdahaleyi kolaylaştıracak yada zorlaştıracak unsurlara dönüşebilir. 
 
Mevcut İtfaiye teşkilleri müdahale alanları dahilindeki tünellerle ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmak durumundadır. Tünel içerisinde bulunan bulunmayan söndürmeye ve tahliyeye yardımcı 
ekipman işaret levhaları tespit ve test etmiş olmak durumundadır. 
 
Tünel Yangınlarıyla ilgili eğitim süreçleri son derece önemlidir. İtfaiye taşkilatları Tünel 
Yangınları konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olması; hatta bu süreci Tünelde görevli 
personelle yapması ciddi faydalar sağlayacaktır.  
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ÖZET 
Yapılarda yangın esnasında güvenliği sağlamak için geliştiren eylem planları, genellikle 
kullanıcıların yangına maruz kalan binadan ne kadar hızlı tasfiye edildikleri, itfaiyenin ne 
kadar zamanda yangını kontrol altına alabildiği/söndürdüğü ve yangının çevre yapılara 
sirayet edip etmediği gibi bir grup kriteri temel alır. Havalimanları, metro ve tren 
istasyonları gibi ulaştırma yapılarında ve bunların bağlantı tünellerinde ise, yüksek yaya 
ve/veya araç trafiği ve hidrokarbon temelli çok yüksek yangın yükü nedeniyle bu tarz 
kriterler genellikle panik, tali hasarlar ve kazalara sebebiyet verir, ki sonuçta oluşacak 
kayıp, çoğu durumda yangın olayının kendisinin yaratacağından çok daha fazla olabilir. Bu 
yüzden yangınla mücadele stratejisinin tamamen farklı olması gerekmektedir; yangın 
esnasında sürekli iletişimde kalarak görevli personeli mümkün olduğunca görev yerlerinde 
koruyabilmek, yapısal güvenliği sağlayarak yapının kısmen veya tamamen çökmesini 
engellemek, duman ve ısı yayılımını yangın durumu sona erene kadar sürekli kontrol 
altında tutabilmek ve belki de en önemlisi kullanıcıları doğru yangın senaryoları ile işleyen 
aktif yangın güvenlik sistemleri ve güvenlik (kaçış) tünelleri gibi yapısal çözümlerin 
desteğiyle kontrollü bir şekilde risk bölgesinden tahliye etmek gibi. Belirtilen konseptin 
karmaşıklığı ve gerekli olan güvenilirliğin çok yüksek olması nedeniyle, en yüksek 
teknolojilerin ve malzemelerin amaca uygun ve kabul edilebilir maliyetli şartlarda 
uygulanabilmesi için en uygun yöntem, tasarım ve yapım/inşa süreçlerinde yangın güvenlik 
mühendisliği kullanımıdır. 

 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Yapılar için geliştirilen referans standart ve yönetmelikler her zaman koşul/mevzuat temellidir 
ve normal-standart durumların çözümüne odaklanır. Bu yaklaşım, fabrikasyon, terzi işi 
olmayan, diğer bir tabirle optimize edilmemiş çözümler sunar. Sonuç olarak, yapı yangın 
güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar, artık güvenlik odaklı değil, “koşul temelli 
yönetmelik” odaklı çabalar olarak kalacaktır. Dolayısıyla, sadece yönetmelik koşullarını 
sağlamaya odaklanan bu yaklaşım, özel yangın güvenlik ihtiyaçları bulunan yapılar, mesela 
havalimanları, metro ve tren istasyonları ve otogarlar gibi ulaştırma yapıları ve bunların 
arasındaki bağlantıları sağlayan karayolu ve raylı sistem tünelleri için ise son derece yetersiz 
kalacaktır. 
 
Diğer bir yaklaşım ise, performans temelli yangın güvenliği veya diğer bir tabirle yangın 
güvenlik mühendisliğidir.  
 
Yangın Güvenlik Mühendisliği, beraberinde iki temel avantaj getirir: 
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• Tasarımcı, tasarımı için risk değerlendirmesi yapar, bu risk değerlendirmesi yetkili otorite 
tarafından kabul görür ve böylece gerçekçi risk seviyesine dayalı tasarım, yapının bütünsel 
yangın güvenlik seviyesini artırır. 

 
• İlave olarak, optimize edilmiş uygulama, her noktada yangın yalıtımı yapılması, aktif 

yangın güvenlik sistemlerinin eksiksiz kullanımı gibi çözümlere kıyasla %3’e varan maliyet 
tasarrufları sağlar. 

 
Ancak, bir dezavantajı da vardır; uygulanacak mühendislik metotlarının karmaşıklığı ve 
dolayısıyla uygulama zorluğu. 
 
 
 
 
2. ULAŞTIRMA YAPILARINDA YANGIN GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİ 
 
Yangın güvenlik mühendisliği ile şu kriterler değerlendirilir [1] [2]: 
 
• Yangının gelişimi ve yayılması (ısı ve duman) 
 
Yangın güvenlik mühendisliği uygulaması, yangının gelişim ve yayılma sürecini, ısı ve duman 
kriterleri temelinde değerlendirmek için idealdir. Üzerinde mutabakata varılan en kötü durum 
senaryosu (worst case scenario) üzerinden yangının gelişimi ve yayılımı Şekil 1’de görüldüğü 
gibi CFD yazılımları ile modellenir [3] ve değerlendirilir. 

 
 

Şekil 1: C-FAST [4] ile yapılmış yangın ve duman gelişimi modellemesi çıktıları 
 
• Isı Transferi 
 
Belirlenen zaman-sıcaklık eğrisi Şekil 2’de görüldüğü gibi modelleme ile yapıya uygulanarak 
yapısal ısı artışı gözlemlenir. 
 

 
 

Şekil 2: ANSYS [3] ile yapılmış üç boyutlu ısı transferi modellemesi çıktısı 
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• Yapısal Davranış 
 
Modellenen-hesaplanan yapı sıcaklığı Şekil 3’te görüldüğü gibi artık yapıyı oluşturan 
malzemelerin termo-mekanik karakteristikleri doğrultusunda yapının artan ısı yükü karşısındaki 
davranışını belirlemek için kullanılabilir. 

 
 

Şekil 3: LENAS [5] üç boyutlu yapısal davranış modellemesi çıktısı 
 
• Duman ve duman atım/havalandırma yönetimi 
 
Duman atımı ve havalandırma bir CFD yazılımı ile (örneğin FDS) analiz edilerek pasif ve aktif 
yangın güvenlik sistemlerinin reel yangın senaryosuna göre adaptasyonu sağlanır.  
 
Ana prensip, dumanın yangın bölgesinden çıkmasının engellenmesi ve güvenlik bölgesi ve 
kaçış yollarına temiz hava beslemesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla, çıkış merdivenleri, geçiş 
bölgeleri ve yatay havalandırma alanları arasında pozitif basınç farkı sağlanır ve korunur. Bu 
uygulama, sadece insanların güvenli bir şekilde bulundukları yerde kalmalarını sağlamaz, aynı 
zamanda itfaiyenin hızlıca yangın bölgesini ve kaynağını belirlemesine de yardımcı olur. Bu 
detayda bir duman yönetim sistemi, mutlaka diğer bölmelerden bağımsız ve tam korunmuş bir 
odadan gerçekleştirilmelidir. 
 
• Kaçış-Çıkış Yönetimi 
 
İnsanların çıkışları/yangının direkt etkilediği alandan kaçışları Şekil 4’teki örnekte görüldüğü 
gibi FDS-EVAC, PATHFINDER EXODUS vb. yazımlarla benzetim yapılır. 
 
Kaçış, büyük ihtimalle yangından direkt etkilenen bir veya birkaç bölümün boşaltılmasından 
ibaret olacaktır. Yine de terörist saldırı vb. nedenler de göz önüne alınarak, binanın tam 
boşaltımı senaryosu da mutlaka değerlendirilmelidir. 
 

 
 

Şekil 4: vrEXODUS [6] ile hazırlanmış örnek kaçış modellemesi çıktısı 
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Bahsettiğimiz tüm araçların doğru kombinasyonu; yapı yangın risk seviyesinin doğru 
belirlenebilmesi, yangın güvenlik seviyesinin optimizasyonu ile teknik çaba ve maliyetlerin 
uygun zamanda ve uygun yerlere harcanması sonuçlarını doğuracaktır. 
 
 
 
 
3. TÜNELLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ VE YANGIN DAYANIM TESTLERİ 
 
Son otuz yıl içerisinde Avrupa ve Dünya’da hem demiryolları ve hem de karayolları 
tünellerinde meydana gelen birçok yangın, tünel yapılarında büyük maliyetler oluşturan ve bazı 
durumlarda onarım çalışmaları için tünellerin uzun süre kapanmasına sebebiyet veren önemli 
hasarlara neden olmuştur. Bazı tünel yangınları ise yangın felaketlerine dönüşmüş, can ve mal 
kayıplarının toplumlarda yarattığı hasar, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde 
mevzuat çalışmalarının yapılarak tünel yangın güvenliğinin kontrol altına alınması çalışmalarına 
vesile olmuştur. [7] 
 
Çizelge 1. Yıllara göre bazı tünel yangın felaketleri ve can kaybı bilançoları [8] 
 
Yıl Tünel Uzunluk Tüp adedi Kayıplar 

1978 Velsen (The Netherlands) 770 m 2 5 ölü, 5 yaralı 

1979 Nihonzaka (Japan) 2 km 2 7 ölü ,2 yaralı 

1980 Sakai (Japan) 460 m 2 5 ölü ,5 yaralı 

1982 Caldecott (USA) 1,1 km 3 7 ölü ,2 yaralı 

1983 Pecorile (near Genova, Italy) 660 m 2 9 ölü ,22 yaralı 

1996 Isola delle Femmine (Italy) 148 m 2 5 ölü ,20 yaralı 

1999 Mont-Blanc (France - Italy) 11,6 km 1 39 ölü 

1999 Tauern (Austria) 6,4 km 1 12 ölü ,40 yaralı 

2001 Gleinalm (Austria) 8,3 km 1 5 ölü ,4 yaralı 

2001 St. Gotthard (Switzerland) 16,9 km 1 11 ölü 

2006 Viamala (Switzerland) 750 m 1 9 ölü ,6 yaralı 

 
Ortaya çıkan bu küresel mevzuatın başlıca hüküm belirten dokümanları ve oluşturduklar temel 
yapısal yangın güvenliği parametreleri ise şöyledir; 
 
• 2004/54/EC numaralı Avrupa Karayolları Ağı Tünel Güvenliği İçin Minimum 

Gereksinimler Direktifi; Tünellerin yapısal elemanlarının yangına dayanıklı olması 
zorunluluğu. 
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• PIARC-World Road Association - Kara Yolları Tünellerinin Yangına Dayanımı için 
Tasarım Kriterleri:  

• Tünel betonunun donatısının kritik sıcaklığa ulaşmaması (250°) 
• Tünel betonunun yangın koruyucu malzeme ile kaplanması (levha, püskürtme sıva vb.) 
• Yangın koruyucu malzeme katmanı ile beton arasındaki noktada kritik sıcaklığa ulaşması 

(380°)  
• 2008/163/EC numaralı AB komisyon kararı: Müşterek Avrupa Karayolları Ağı Tünel 

Güvenliği Teknik Özellikler 
 
 
3.1 Tünel Yangın Senaryoları 
 
Tünel yangınları sırasında ısı birkaç dakika içinde 1300°C'nin üzerine çıkabilir. Bina 
yangınlarıyla karşılaştırıldığında, bu, yapı için büyük termal şoklarla çok daha ciddi bir tehdit 
arz etmektedir. Binaların tasarımı için, akademisyenler ve profesyoneller arasında, şekil 1'de 
gösterildiği gibi daha yavaş bir sıcaklık gelişimini öngören ISO-834 (“standart”) yangın 
eğrisinin kullanımı konusunda küresel bir fikir birliği vardır. Bununla birlikte, tüneller için 
birden çok yangın dayanımı tasarım eğrisi bulunmaktadır ki bunlardan birkaçı da Şekil 5’te 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 5: Yangın tasarımı için Isı – Zaman eğrileri  

 
 
Daha düşük bir yangın eğrisi kullanılarak genellikle daha ekonomik bir çözüm elde edilse de, bu 
güvenli olmayan durumlara yol açabilir, zira AB Komisyonu tarafından çalışmaları başlatılan 
UPTUN konsorsiyumu tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen tam ölçekli tünel yangın testleri, 
yangın sıcaklıklarının hızla 1300°C ila 1400°C'ye ulaşabileceğini göstermiştir [9]. Birçok 
yalıtım malzemesi tasarım gereği 1200°C'nin üzerindeki sıcaklıklara dayanamadığından ve bu 
nedenle bir tünel kaplamasının korunması için uygun olmadıkları kanıtlandığından, bu durum 
hayati riskler içermektedir. 
 
 
3.2 Tünel Betonunda Spalling (Aşınma – Kabarma – Çatlama) 
 
Yangın sırasında beton en kesiti içerisinde gerilmeler oluşur. Termal gradyanlar ve nem basıncı, 
betonun çatlamasına ve ayrıca spalling durumuna neden olabilecek mekanik streslere yol açar. 
Şekil 6, ısı altında bir beton duvardaki gerilimlerin şematik bir görünümünü vermektedir. 
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Şekil 6: Isı altında betonda oluşan gerilmeler ve fiziksel değişimler 

 
 
Betonda spalling, beton yapının zarar görmesinin nedenlerinden biridir. Yangına maruz kalma 
sırasında meydana gelen diğer hasar nedenleri ise; iç çatlama, geri dönüşü olmayan plastik ve 
sürünme gerilmeleri ve kimyasal geçişlerdir. Bu hasar formları sonunda eğilme, kesme, ankraj 
veya burkulma gibi bir göçme mekanizması nedeniyle beton yapının çökmesine neden olabilir. 
 
Yangın testleri sırasında, betondaki spalling gözlemleri, geniş bir aralıkta olur: çok yavaş (1◦C 
/dak.’dan çok hızlıya (250◦C/dak.), kademeliden aşınmadan, patlayıcı parçalanmaya, boylu 
boyunca çatlaklardan veya agrega bölgelerinde yerel çatlamaya, donatı seviyesinde duran 
spallinglerden donatıyı aşıp tüm beton yapı çökene kadar devam eden vakalara, vb. Özellikle 
beton kesitinin katman katman eridiği aşamalı spalling durumunda, zaman içinde geniş çaplı 
parçalanma derinlikleri meydana gelebilir ve spalling derinliği, donatı üzerindeki koruyucu 
kaplamadan çok daha fazla olabilir. Şekil 7'de, donatının çok gerisinde, 27 cm'ye kadar spalling 
derinliklerine sahip bir yangın testi sonucu gösterilmektedir. 

 
Şekil 7: Efectis Era Laboratuvarı’nda bir yangın dayanım testi sonucu oluşan spalling derinliği 

 
 
3.3 RWS / Efectis Tünel Betonunun Test Metodolojisi  
 
1979'da beton tünel yapılarının yangından korunmasına yönelik ilk yangın testlerinden bu yana, 
RWS/Efectis test prosedürü sürekli olarak geliştirilmektedir. En son sürümü ise 2008'de 
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yapılmıştır [10] ve spalling durumunun kontrolü için bir dizi önemli hususu içerir. Parçalanma 
testi sonuçlarındaki çeşitlilik ve test sonuçlarının öngörülemezliği nedeniyle, bir tasarım testi 
her zaman aynı düzende iki kez tekrarlanmalıdır. Testin başarılı olması kabulü, yalnızca her iki 
test de başarılı olursa geçerlidir. Bu şekilde, testi “şanslı bir atış” ile geçme şansı büyük ölçüde 
azalır. 

 
Şekil 7: Efectis Era Laboratuvarı’nda Avrasya Tüneli projesi için gerçekleştirilen beton tabya 

yangın dayanım (spalling) testi, Nisan 2014  
 
 
Beton yangın dayanım testleri için gerçek beton karışımını ve geometrisini kullanmak önemlidir 
ve bu nedenle, ön dökümlü parçalar söz konusu olduğunda, tercihen prekast yapı elemanı üretim 
tesisinde üretilen gerçek segmentler kullanılmalıdır. 
 
Spalling, beton elemanın döküm yönüne de duyarlıdır; örn. duvar olarak dikey yönde veya 
döşeme olarak yatay yönde. Bu nedenle, test numunesinin dökümü sırasında kalıbın 
oryantasyonu uygulamadaki ile aynı olacaktır. 

 
Şekil 7: Yol tabyası test numune geometrisi, Avrasya Tüneli projesi, Nisan 2014 [9] 
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• Numuneye uygulanan basma gerilmesi 
Spalling mekanizması, beton yapının iç geriliminden güçlü bir şekilde etkilenir. Bu basma 
gerilimi, tünelin yapısal hesaplamalarından kaynaklanmaktadır ve en azından test numunesinin 
yangına maruz kalan yüzeyine uygulanmalıdır. Basma geriliminin uygulanması için kullanılan 
iki yöntem, beton numune içerisine yerleştirilen kanallar aracılığıyla kablolar veya çubuklar ile 
dahili art-germe uygulamak veya numuneyi hidrolik aktüatörleri olan harici bir yükleme 
çerçevesi içinde sıkıştırmaktır. 
 
• Numune nem içeriği 
Betonun nem seviyesi en az uygulama durumdaki kadar yüksek olmalıdır; genel olarak daha 
yüksek nem içeriğine sahip bir numunenin parçalanma olasılığı daha yüksektir ve bu nedenle 
güvenilir bir test sonucu verir. 
 
• Yaşlandırma 
Numune, yıllar geçtikten sonraki durumuna yakın bir hidrasyon derecesine sahip olacak kadar 
yaşlandırılmalıdır. Bu gerekliliğin temel nedeni, spalling mekanizmasının serbest su içeriği, 
gözeneklilik ve geçirgenlik değerlerine güçlü bir şekilde bağlı oluşudur. 28 gün sonra nihai 
mukavemetin çoğuna ulaşılmıştır, ancak geçirgenlik hala azalmaya devam etmektedir. 
Dolayısıyla 28 gün yeterli olmayacaktır; test prosedürü, en az 90 günlük test öncesi yaşlandırma 
gerektirmektedir. 
 
• Test fırını ısısı  
Yangın testi, RWS yangın eğrisi gibi tünel yangınları için uygun bir yangın eğrisine göre 
yapılmalıdır. Testin ilk 5 ila 10 dakikasında ani ivmeyle ısı artışı elde etmek önemlidir, çünkü 
bu betona yüksek bir termal şok verecektir. Yeterince yüksek bir maksimum sıcaklığa ulaşmak 
da önemlidir, çünkü yalıtım malzemeleri 1200◦C civarında eriyebilir. 
 
• Yangın yalıtımı 
Levha yalıtım malzemesi veya püskürtme harcı gibi koruyucu bir tabaka kullanılıyorsa, 
malzemenin beton yüzeye sabitlenme yöntemine dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca beton 
yüzeyindeki boşlukların kapatılması ve betona sabitlenen cisimlerin yeterince korunması gibi 
detaylar da son derece önemlidir. Örneğin, çelik cıvatalarla tünel tavanına sabitlenen bir yol 
levhası, aslında koruma tabakasından içeriye alevin nüfuz etmesini sağlar ve yerel olarak betona 
ısı vererek olası bir parçalanmaya yol açabilir. Bu kadar küçük bir bölgede spalling 
başladığında, dökülen beton parçaları kalan koruma malzemesini hızla uzaklaştırabilir ve tüm 
yüzeyi korumasız bırakabilir. 
 
 
3.3 Beton Tünel Yapıları İçin Yangın Koruma Sistemleri 
 
Beton bir yapının spalling nedeniyle hasar görmesini önlemek için çeşitli seçenekler vardır. En 
yaygın olarak uygulanan önlemler, harici bir yangın koruyucu malzemenin uygulanması, beton 
karışımının optimizasyonu ve polipropilen liflerin karışıma eklenmesidir. 
 
• Yangın koruyucu malzeme uygulaması 
Beton yüzeye yangından koruyucu bir yalıtım tabakası uygulandığında, ısıtma oranları ve 
sıcaklık gradyanları önemli ölçüde azaltılabilir. Bu nedenle, betona verilen hasar 
sınırlandırılabilir ve onarım maliyetleri ve bir yangın oluştuktan sonraki tamir süresi önemli 
ölçüde azalır. 
 
Yalıtım tabakası uygun şekilde tasarlanmalıdır, çünkü kalınlık çok küçükse yapı spallinge karşı 
daha da hassas olabilir. Bununla birlikte, birçok durumda, yangına dayanıklı bir tabakanın 
spallinge karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır ve yeterli kalınlıkta doğru malzeme ile beton yapı, 
yangından sonra yapının büyük onarım işlerinden kaçınmak için yeterince iyi korunabilir. Bir 
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beton tünel yapısı üzerinde belirli bir yangından korunma sisteminin doğru uygulama kalınlığı, 
yangın dayanım testleri kullanılarak belirlenebilir, örn. RWS/Efectis test prosedürüne göre. 
 
Levha malzemesi veya püskürtme harcı gibi koruyucu bir tabaka kullanılıyorsa, malzemenin 
beton yüzeye sabitlenme yöntemine dikkat edilmesi önemlidir. Ankrajların ve diğer sabitleme 
malzemelerinin tipi, çapı ve mesafeleri gibi detaylar yangından korunma sisteminin doğru 
çalışması için çok önemli olabilir. Ayrıca yangından korunma malzemesinin seçimi de çok 
önemlidir, çünkü malzemenin örn. RWS yangın eğrisi (maks. 1350 ºC) uygulandıktan sonra 
yerinde kalabilecek kadar dayanıklı olması gerekecektir. 
 
• Beton karışımı tasarımı 
Spalling, büyük ölçüde karışım tasarımına bağlıdır. Spalling olasılığını doğrudan betonun 
basınç dayanımı ile ilişkilendirmek mümkün olmasa da, beton bileşenlerinin spalling davranışı 
üzerinde büyük bir etkisi vardır. Önemli etkiye sahip parametreler; agrega tipi, maksimum 
agrega tane çapı, bileşenlerin nispi termal genleşmesi, geçirgenlik, ince dolgu maddelerinin 
eklenmesi ve nem içeriğidir. 
 
Nispeten düşük termal genleşmeye sahip bir agrega tipi seçilerek, iç gerilimler 
sınırlandırılabilir. Bu etki, büyük tane çaplarından (örneğin 32 mm) kaçınılarak daha da 
geliştirilebilir. Betonun geçirgenliği büyük ölçüde su çimento oranına bağlıdır. Düşük su 
çimento oranları, ısıtma sırasında (daha düşük su içeriğine rağmen) yüksek boşluk basıncının 
oluşabileceği nispeten geçirimsiz betona yol açar. Ayrıca, geçirgenliği büyük ölçüde azalttıkları 
için silika dumanı gibi ince dolgu maddelerinden de kaçınılmalıdır. 
 
• Polipropilen lifler (fiberler) 
Spalling mekanizmasını önlemek için uygun seçeneklerden biri, beton karışımına polipropilen 
(PP) liflerin eklenmesidir. Bu lifler çok küçük boyutlardadır. Bu nedenle, beton karışımına 
metreküp başına birkaç kilogram eklendiğinde ve düzgün bir şekilde dağıldığında, beton hacmi 
içinde bir ağ oluştururlar. Bir yangın sırasında beton ısıtıldığında, lifler erir ve ayrışır, betonun 
gözenekliliğini ve geçirgenliğini artırır. Yangın testleri, PP liflerinin boşluk basınçlarını 
azalttığını ancak betonun termal genleşmesi nedeniyle gerilmeleri değiştirmediğini 
göstermektedir. Su buharı, belirli bir yapıda parçalanma için ana itici güç ise, PP liflerinin 
uygulanması, spallingi çok düşük derinliklerle sınırlayabilir. Etkili dozaj, spalling hassasiyeti 
çok sayıda faktöre bağlı olduğundan vakadan vakaya değişir. Yangın testleri genellikle, 
dökülmeyi önlemek için 1 ila 3 kg/m3'lük dozajların gerekli olduğunu göstermektedir. 
 
PP liflerinin eklenmesi, betonun işlenebilirliğini ve dayanıklılığını azaltması gibi bir 
dezavantaja sahiptir. Spalling etkisini azaltmak için gereken lif çapı çok küçüktür (tipik olarak 
18 veya 32 mikron). Bu nedenle, lifler suyun bir kısmını absorbe ederek karışımın 
işlenebilirliğini azaltır. Daha küçük çaplı lifler, bir kg lif içinde daha fazla sayıda lif adeti 
avantajına sahiptir, ancak diğer yandan işlenebilirliği daha fazla azaltırlar. Hangi lif çapının 
beton içinde en iyi ağ yapısını sağladığı ve dolayısıyla dökülmeyi en çok azalttığı, liflerin beton 
karışımına eklenmesindeki işçiliğe de büyük ölçüde bağlı olacaktır. Her şey uygun şekilde 
yapılırsa, PP lifleri, spalling oluşumuna karşı etkili bir önlem olabilir. Önerilen lif tipi (çap, 
uzunluk), karıştırma prosedürü ve dozaj kombinasyonunun beton dökülmesinde yeterli azalma 
sağladığını kanıtlamak için yangın dayanım testleri yapılmalıdır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Ulaştırma yapılarında ve tünellerde yangın güvenliğini sağlamak, uzmanlık gerektiren ve doğru 
risk analizinden başlamak üzere, yangın güvenlik senaryoları ve modelleri oluşturmak, 
tasarımın dijital modellerle doğrulamasını yapmak ve tünel beton elemanlarının testleri gibi 
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gerekli durumlarda uygun yangın dayanım testleriyle yapısal tasarımı onaylamak ihtiyaçları 
doğuran, zorlu ancak zaruri bir mühendislik misyonudur. Dolayısıyla, ulaştırma üst ve 
altyapılarında yetkin yangın güvenlik mühendisleri, akredite yangın deney laboratuvarları ve 
yangın güvenlik modellemesi uzmanları kullanılmalı, kamu sağlığı ve güvenliği doğru teknik 
altyapıyla ve kontrollü şartlar altında sağlanmalıdır. 
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ÖZET 
Bu çalışma, yangın mekanik tesisatının bulunduğu yapılarda (okul, hastane, avm, konut 
vb.) yapılan montaj hatalarını yönetmelik ve standartlar çerçevesinde inceleyerek, görseller 
üzerinden değerlendirmeyi kapsamaktadır. Yangın tesisatının tasarımı, projelendirilmesi ve 
uygulaması, uzmanlık gerektiren bir konu olması ile birlikte, bu aşamalarda yapılan hatalar 
ciddi maddi kayıplara yol açmaktadır. Geri dönüşü çoğu zaman imkânsız görülen bu 
hatalar, işletmelerin devreye alınmaması, doğru ve efektif çalışmaması vb. gibi sorunlara 
neden olmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan sunum, periyodik kontrollerde karşılaşılan 
yangın tesisatının tasarımı ve montajında yapılan hataları görseller üzerinden tartışıp, proje 
aktörlerinin (müellif, kontrolör, onaycı vb.) bilgilendirilmesini ve hataların azaltılmasını 
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
21.yüzyılın gelişen teknolojisi ile birlikte dikey ve komplike yapıların artması, beraberinde 
yangından korunma tedbirleri kapsamında çeşitli güvenlik önlemlerin alınmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu güvenlik önlemleri arasında, yapı malzemelerin yangına dayanım süresinin 
artırılması, dumanın kontrol altına alınması, yapıların içine pasif ve aktif söndürme sistemlerin 
kurulması gibi çeşitli sistemleri kapsamaktadır. Yangın durumunda yangını kontrol altında 
tutma ve soğutma çalışması birincil önceliktir. Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik hangi yapılarda ne tür söndürme ve algılama sistemlerinin kurulması gerektiğini 
açıklamaktadır. En önemli söndürme sistemlerinden sulu söndürme sisteminin önemine 
değinmek gerekir. Bu sistemi oluşturan elemanlar başlıklar halinde incelenecektir. 
 
 
 
 
2. SU DEPOSU 
 
Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunması şarttır. Sulu söndürme sistemleri için 
kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümlerinin başka amaçla 
kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmesi gerekir. 
Su deposu hacmi ön hesaplaması, Ek-8/B’ye göre hesaplanan yağmurlama sistemi su debisine, 
Ek-8/C’de belirtilen yangın dolabı su debisi ve hidrant sistemi var ise hidrant debisi de ilave 
edilerek, tehlike sınıfına göre üçüncü fıkrada belirtilen sürenin çarpılması ile hesaplanabilir [1]. 
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Ek-8/B  Yağmurlama Sisteminde Tasarım Yoğunlukları 

Tehlike sınıfı Tasarım 
yoğunluğu 

mm/dak 

Koruma alanı (m2) 
Islak veya 
ön etkili 

Kuru veya değişken 

Düşük Tehlike 2,25 84 Orta Tehlike-1 kullanılır 
Orta Tehlike-1 5,0 72 90 
Orta Tehlike-2 5,0 144 180 
Orta Tehlike-3 5,0 216 270 
Orta Tehlike-4 5,0 360 Yüksek Tehlike-1 kullanılır 

Yüksek Tehlike-1 7,7 260 325 
Yüksek Tehlike-2 10,0 260 325 
Yüksek Tehlike-3 12,5 260 325 
Yüksek Tehlike-4 Yoğun su 
NOT: Depolama alanları ve farklı özellikteki kullanım alanları için TS EN 12845 esas alınır. 
 

Ek-8/C  Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları 

Bina Tehlike Sınıfı 
İlave edilecek 
Yangın Dolabı 

Debisi (litre/dak) 

İlave edilecek 
Hidrant Debisi 

(litre/dak) 

Süre 
(dak) 

Düşük tehlike 100 400 30 
Orta Tehlike-1-2 100 400 60 
Orta Tehlike-3-4 100 1000 60 
Yüksek Tehlike 200 1500 90 

 
 
Su deposu hacmi tehlike sınıfına göre belirlenir. Su deposu hacmi, düşük tehlike için 30 dakika, 
orta tehlike için 60 dakika ve yüksek tehlike için 90 dakika sistemi besleyecek yeterlilikte 
olmalıdır. Yapıda sadece çevre hidrant sistemi bulunması hâlinde, su ihtiyacı, en az 1900 l/dak 
debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede su deposu olması gerekir. 
 

 
 

Şekil 1. Su deposu  
 

Şekil 1’de görüldüğü üzere yangın su deposu rezervi yapının kullanım suyu ihtiyacı olarak 
kullanılmaktadır. Yapıda olası yangın durumunda su deposunda yeterli miktarda su rezervin 
bulunmaması, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirecektir. 
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2.YANGIN POMPASI 
 
Pompa seçiminde çok sık yapılan hataların başında, pompa debisinin ve basıncının yanlış 
hesaplanmasından kaynaklı hataların olduğu görülmektedir. Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik madde 95-2’de bir hidrant için olması gereken debi değeri en az 
1900lt/dk, akma basıncı en düşük 700 kPa olmasını gerektiği belirtilmektedir. Yangın tesisatı 
periyodik kontrolü yapıldığında projede seçilen pompa basıncı 7 bar veya altında olduğu 
görülmektedir. Bu durumda seçilen pompa basıncının, sistem için yetersiz olduğu 
görülmektedir. 
 
Sistemde bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek bir pompa daha olması 
gerekmektedir. Birden fazla pompa olması hâlinde ise, toplam kapasitenin en az % 50’sinin 
yedeklenmesi şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılmalıdır [1].  
 
Şekil 2’de örnek olarak bir yangın tesisatının pompa grubu yer almaktadır. Sistemin debi 
ihtiyacı 120 m3/h’tir. Sistemde her birinin debisi 50 m3/h olan, 3 adet pompa kullanılmıştır. Her 
bir pompa için olması gereken debi değeri minimum 60 m3/h’tir. 
 

 
 

Şekil 2. Yangın pompa grubu ve kumanda panosu 
 
Her pompanın ayrı bir kumanda panosu ve panonun da kilitli olması gerekir. Elektrik kumanda 
panosunun, faz hatasının, faz sırası hatasının ve kumanda fazı hatasının bilgi ışıkları ile 
donatılması gerekir. Aynı zamanda pano ana giriş devre kesicisine pano kilidi açılmadan 
erişilememesi gerekir.  

 

Şekil 3. Yangın pompa grubu 
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Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarının olması gerekmektedir. Basınç anahtarlarının; 
kumanda panosunun içine yerleştirilmiş, su basıncını boru bağlantısıyla hisseden, su darbelerine 
karşı korumalı, alt ve üst değerler ayrı ayrı ve bağımsız olarak ayarlanabilir olması, 
ayarlandıktan sonra kilitlenebilir olması şarttır. Binaların Yangından Korunması yönetmeliğinde 
basınç hissetme hattının, su basıncını boru bağlantısıyla hisseden olması gerektiği belirtilmiştir. 
Fakat basınç hissetme hattı boru bağlantısını ayrıntılı belirtmemiştir. NFPA 20 standardında bu 
detay çok daha açık şekilde belirtilmiştir. Şekil 4.1’de uygun basınç hissetme hattı detayı 
gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 4. Basınç hissetme hattı 
 

 
 

Şekil 4.1.NFPA 20’ye göre basınç hissetme hattı detayı 
 

Pompa kontrolü basınç kumandalı; tam veya yarı otomatik olabilir. Pompa odası veya pompa 
istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar için +4 °C ve dizel motor tahrikli pompalar için 
+10 °C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabilmesi için uygun gereçler sağlanmalıdır. Yine 
pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı etrafında acil 
aydınlatma sağlanması gerekmektedir. Zemin yeterli bir eğimle, drenaj için hazırlanmalı suyun 
pompa, sürücü ve kontrol panosu gibi kritik cihazlardan uzaklaştırılması sağlanmalıdır.  

 
Pompaların basınç ve debi ölçümleri için test hattı ve debimetre olması gerekmektedir [2]. “D” 
çapına sahip bir boruda; debimetre, ölçüm noktası test hattında ön 10D, ölçüm arkası 5D düz 
boru mesafesinde olmalıdır. Bu durumun sağlanamaması durumunda ölçüm noktasının önü 5D, 
ölçüm arkası 3D düz boru mesafesinde olmalıdır [3]. 
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Şekil 5. Test hattı 

 
 
 
 
3.YANGIN DOLABI 
 
Yangın dolabı; yangın olması durumunda eğitimsiz personelin kolay bir şekilde kullanabildiği 
yangın tesisatı elemanlarından biridir. Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın 
dolapları sistemi mevcut ise su kapasitesi, TS EN 671-1 ve TS EN 671-2’ye uygun sistemlerde 
Madde-94’te verilen tasarım debi değerlerinin, tehlike sınıfları için bu maddenin üçüncü 
fıkrasında verilen süreler ile çarpımı ile hesaplanır. Kullanım alanı yüksek tehlike sınıfı değilse 
ve yapıda sadece yangın dolapları sistemi mevcutsa yangın dolapları binanın kullanım suyu 
sistemine bağlanabilmekte ve ayrı bir sistem istenmemektedir.  
 
İçinde itfaiye su alma ağzı olmayan, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım 
debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 400 kPa olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 
kPa’ı geçmesi hâlinde, basınç düşürücülerin kullanılması gerekir. Yangın dolaplarının amacı 
dışında kullanılması basınç ve debi değerlerini olumsuz etkileyecektir. (Şekil 6). 
 

 
 

Şekil 6. Yangın dolabı 
 

 

5D            3D 
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4. HİDRANT 
 
Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahale ile söndürülemeyen yangınlara dışarıdan 
müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak 
şekilde hidrant sistemi tesis edilmelidir. Hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği 
ve bağlantı yapabileceği şekilde yerleştirilmesi gerekir (Şekil 9). Hidrant sistemi dizayn 
debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant 
çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir. Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk 
Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı olması gerekir. Şekil 7’de görülen hidrant 
yönetmeliğe göre uygun değildir [4]. 
 

 
 

Şekil 7. Hidrant 1 
 
 
Hidrant sisteminde, iklim şartlarına bağlı olarak donma olayları için gerekli önlemler 
alınmalıdır [2]. Şekil 8’de sabit boru tesisatının donma riskine karşı önlem alınmadığı 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 8. Hidrant 2 
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Şekil 9. Hidrant 3 
 
Şekil 9’da yer alan hidrantın ulaşılabilir olmadığı ve yangına müdahalede bulunacak personelin 
erişimini nerdeyse imkânsız hale getirdiği görülmektedir. 
 
 
 
 
5. İTFAİYE SU VERME HATTI 
 
Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m2’den büyük binalarda veya cephe genişliği 75 
m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu yangın söndürme 
sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması şarttır [1]. 
İtfaiye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafesi 18 m’den fazla olamaz.  Şekil 10’da 
bağlantının 100 mm’den küçük olduğu için uygun olmadığı görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 10. İtfaiye su verme ağzı 1 
 
 
İtfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor ve sistemde çek valf bulunur ve çek 
valf ile itfaiye bağlantısı arasındaki borulardaki suyun otomatik olarak boşalmasını sağlayacak 
elemanlar konulur [1]. Şekil 11’de itfaiye su verme ağızlarından birisinin DN 50 olduğu 
görülmektedir. Yönetmelik açık bir şekilde itfaiye su verme bağlantısında DN65 olması 
gerektiğini belirtmektedir. 

Hidrant 

3 metre
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Şekil 11. İtfaiye su verme ağzı 2 
 
 
 
 
6. İTFAİYE SU ALMA AĞZI 
 
İtfaiye su alma hattı; yangın ile mücadelede, itfaiye personeli ve eğitilmiş personel tarafından 
kullanılmak üzere tesis edilir. 
 
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 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. Herhangi bir 
noktadan su alma ağzına olan mesafe 60 m’den fazla olamaz [1]. 
 
 
 
 
7. SABİT BORU TESİSATI VE VANALAR 
 
Yağmurlama sisteminde DN50 ye kadar dişli bağlantı yapılması gerekir. Birinci ve ikinci derece 
deprem bölgelerinde, sismik hareketlere karşı ana kolonların herhangi bir yöne sürüklenmemesi 
için, dört yollu destek kullanılması gerekmektedir. 65 mm ve daha büyük nominal çaplı 
boruların katlardan ana dağıtım borularına bağlanmasında ise esnek bağlantılar kullanılarak 
boruların iki yollu enlemesine ve boylamasına sabitleme askı elemanları ile tavanlara 
tutturulması sağlanmalı ve boruların kırılmasının önlenmesi gerekmektedir. Dilatasyon 
geçişlerinde her üç yönde hareketi karşılayacak detaylar uygulanır. Bir binada yağmurlama 
sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması hâlinde, yağmurlama sistemi alarm istasyonları 
ve akış anahtarları yangın alarm sistemine bağlanır. Yağmurlama sisteminden gelen alarm 
uyarıları ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm 
göstergeleri oluşturularak izlenir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarlarının ve yağmurlama 
sistemine ilişkin diğer arıza kontaklarının da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından 
sürekli olarak denetlenmesi gerekir. Boru hatlarında bulunan vanaların, bölgesel kontrol 
vanalarının ve su kaynağı ile yağmurlama sistemi arasında bulunan bütün vanaların devamlı 
açık kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerekir[1]. 
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Şekil 12. Pompa  
 
 
Su deposu ile yağmurlama sistemi arasında bulunan yükselen milli ve kelebek vanaların 
devamlı açık kalmasını (elektriksel ya da kilitleme vb.) sağlayacak önlem alınmadığı şekil 12’de 
görülmektedir. 
 
Yağmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap ediyor ise, her bir 
zon veya kolon hattına akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme 
vanası konulmalıdır. 
 

 

Şekil 13. Yağmurlama sistemini besleyen kat detayı 

Şekil 13’te test drain hattı montajı yapılmadığı görülmektedir. Sırasıyla izlenebilir kelebek vana, 
akış anahtarı(flow switch) ve test drain hattı olması gerekmektedir. 
 
 
 
 
8. SPRİNKLER(YAĞMURLAMA) 
 
Aksi belirtilmedikçe sprinkler aralığının bütün ölçmeleri, yatay düzlemde yapılmalıdır. Çatı ve 
tavan sprinkler gruplarının saptırıcısı altında, en az aşağıdakiler kadar belirgin bir aralık 
bulunmalıdır. DT ve ST sınıfı tehlike durumlarında kullanılan sprinkler grupları için: 
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Düz püskürtücü sprinkler grubu için 0,3 m, 
1. Diğer bütün durumlarda 0,5 m. 
2. YTİ ve YTD’sı için: 1,0 m. 

 

Sprinkler grupları, tedarikçisi tarafından belirtildiği şekilde monte edilmelidir. Kuru asılı model 
sprinkler gruplarının kullanıldığı durumlar dışında, kuru boru, değişken ve ön etkili 
tesisatlardaki sprinkler grupları, yukarı yönlü olmalıdır. Yukarı yönlü sprinkler, boruya paralel 
bilezik kollarla tutturulmalıdır. 
 
Sprinkler başına düşen azami kapsama alanı, yan duvar tipi sprinkler grupları için, Çizelge 2’ye 
ve duvar dışındaki sprinkler grupları dışındaki sprinkler grupları için, Çizelge 1’e göre tayin 
edilmelidir. 
 
Örnekler Şekil 14’ te verilmiştir. Bu şekilde S ve D ebatları karşılıklı düzlemlerde, sprinkler 
grupları arasındaki mesafedir. 

 
Açıklama 
 
S Sprinkler grupları arasındaki mesafe D Sprinkler grupları arasındaki mesafe 
 

Şekil 14. Tavan tipi sprinklerlerle ilgili mesafeler 
 
 
Çizelge 1. Yan duvar dışındaki sprinkler grupları için en fazla kapsama alanı ve boşluk 

 
Tehlike sınıfı 

Sprinkler başına 
düşen azami alan 

(m2) 

Şekil 14’ te gösterilen azami 
mesafe (m) 

Standard döşeme 
S ve D 

Kademeli döşeme 
S D 

DT 21,0 4,6 4,6 4,6 
ST 12,0 4,0 4,0 4,0 
YTI ve YTD 9,0 3,7 3,7 3,7 

 
 
Yağmurlama başlıklarının yerleştirilmesi, kullanım alanının tehlike sınıfı ve yağmurlama 
başlığının koruma alanı dikkate alınarak yapılmalıdır. Bir adet standart yağmurlama başlığı 
alanı en fazla;  Düşük tehlike için 21 m2, Orta Tehlike için 12 m2  ve Yüksek Tehlike için 9 
m2 olması gerekir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte, Düşük Tehlike ve 
Orta Tehlike-1 kullanım alanlarında, bir adet standart yağmurlama başlığı en çok 21 m2 alanı 
koruyacak şekilde yerleştirilebileceğini belirtmektedir. 
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Çizelge 2. Yan duvar sprinkler grupları için azami kapsama ve mesafe 

 
Tehlike 
sınıfı 

Sprinkler 
başına 
azami 

alan (m2) 

Duvarlar boyunca mesafe  
Oda 

genişliği 
(w) 
(m) 

 
Oda 

uzunluğu (l) 
(m) 

 
Duvar 

sprinkler 
grupları 

Mesafe 
yapısı 
(yatay 

düzlem) 

Sprinkler 
grupları 
arasında 

(m) 

Sprinklerden 
duvar 

sonuna 
kadar 
(m)

 
 
 

DT 

 
 
 

17,0 

 
 
 

4,6 

 
 
 

2,3 

w  3,7 Herhangi bir 1 Tek hat 

3,7<w7,4  9,2 2 Standard 
> 9,2 2 Kademeli

w>7,4 Herhangi bir 2(Not 1) Standard 

 
 
 
 
ST 

 
 
 
 
9,0 

 
 
 
 
3,4 (Not 2) 

 
 
 
 
1,8 

w  3,7 Herhangi bir 1 Tek hat 

3,7 <w7,4 6,8 2 Standard
> 6,8 2 Kademeli

w>7,4 Herhangi 
bir 
değer 

2 Standard 
(Not 1) 

Not 1 - Çatı veya tavan tipi sprinkler gruplarının ilave sırası veya sıraları gerekir.
Not 2- Tavanın yangına karşı 120 mindan az olmayan bir dayanıma sahip olması şartıyla bu 3,7 m’ye yükseltilebilir. 
Not 3 - Sprinkler saptırıcıları tavanın altında 0,1 m ve 0,15 m arasında ve duvardan yatay olarak 0,05 m ve 0,15 m 

arasında bir mesafede yerleştirilmelidir. 
Not 4 - Duvara 1,8 m dik ve sprinklerin her iki tarafında 1,0 m boyunca uzayan bir kare içerisindeki tavanda engel 

olmamalıdır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Saha kontrolleri kapsamında yangın tesisat uygulamasında tespit edilen temel hataların, 
yönetmelik ve standartlara göre uygun olmayan uygulamaların görselleri yer almaktadır. İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-3’te belirtilen yılda 
bir kez periyodik kontrol yapılması zorunlu olduğu belirtmektedir. Periyodik kontrol, yangın 
tesisatı hataların montajını önemli ölçüde minimize ettiği görülmektedir. Bu anlamda 
projelendirme, uygulama, bakım ve denetimin yangın tesisat sistemin verimli çalışabilmesi için 
bir bütün olarak ele alınması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.  
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1-YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ SİSTEMLERİ 
 
Sistemle ilgili standartlar ve onaylar, tasarım hakkında bilgiler, sistem bileşenlerinin tanıtılması 
ve kullanım alanları belirtilmiştir. 
 
 
 
 
2- ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN RİSKLERİ 
 
Endüstriyel tesislerde yangın oluşması muhtemel mahaller, yangının oluşmasını sağlayacak 
sebepler, yangın sonucunda oluşacak zararlar, yangını önlemek için tesis için uygun sistem 
seçimi yapılması konuları hakkında bilgi verilmiştir. 
 
 
 
 
3-YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ SÖNDÜRME SİSTEMİ UYGULAMA ALANLARI VE 
GETİRDİĞİ AVANTAJLAR  
 
Bu bölümde yüksek basınçlı su sisi sisteminin gazlı söndürme sistemi ile karşılaştırması 
yapılmıştır. 
 
 
YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ SİSTEMLERİ 
 
Tasarım Standartları, Protokoller ve Onaylar 
Avrupa Standartları:  
*CEN/TS 14972  
*CEA4001 
*EN12845 
*BSI 
*VdS 2344 
 
ABD Standartları:  
*NFPA 750  
*FM DS 4-2  
*FM 5560 
*FMRC 
*UL 
*NFPA13 
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Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Standartları: 
*IMO MSC/circ.1387  *IMO MSC/circ. 265  
*IMO MCS/circ. 1165 
*DNV  
 

 
 

 

 
 

 
 

Sprinkler                                                                                                 Yüksek Basınçlı Su Sisi 
1000-1200 µm                                                                                          50-100 µm 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 233 

 
HER BİR SU DAMLASI 1700 KAT GENLEŞİR 
 
Danfoss Fire Safety A/S, tarafından su taneciklerinin boyutu;  
Dv(90) = 46.31 µm olarak ölçülmüş ve belgelendirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 20 kat küçük su tanecik boyutu 
 Isı transfer yüzeyi artar 

                                            
Yüksek Basınçlı Su Sisi                                                                    Sprinkler >1000 µm 
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50 µm 
 1 litre suyu 20°C ‘den 100°C’ ye çıkartmak için gerekli ısıl enerji 335kJ. 

 
 1 litre suyu 100°C’de buharlaştırmak için gerekli ısıl enerji ise 2.257 kJ. (gizli ısı) 

 
 Buharlaşma için gerekli ısı enerjisi daha yüksektir. 

 

 
 
  SOĞUTMA EFEKTİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

13% 

87% 

Gerekli Isı  20 °C'den 100 °C'ye
100 °C'de tamamen buharlaşma

20 vol % O
2
 

16 vol % O
2
 

O
2
 O

2
 Sıcaklık°C 7 KAT FAZLA SOĞUTMA EFEKTİ 
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Oksijen Deplasesi 
 

 
 
 

SİSTEM TEMEL BİLEŞENLERİ POMPA ÜNİTESİ 
 

 
 
 
 
 

Absorbe Edilen Enerji KJ/kg 

HP-Water Mist Soğutma Etkisi 

Sprinkler Soğutma Etkisi 
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KONTROL VANALARI 
 

 
 
 
 

NOZUL 

    
 
 
 

PASLANMAZ ÇELİK BORU 
 

 
 
 
 

BAĞLANTI ELEMANLARI 
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YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ YANGIN HORTUMU DOLABI 
 

 
 
 
POMPA VE POMPA ÜNİTESİ 
 
 Hafif ve Kompakt Tasarım 
 Yüksek çalışma basıncına uygun 
 Korozyona dayanıklı 
 Kontrol paneli kullanımı basit 
 Opsiyonel Olarak panel ayrılabilir 
 Çok eksenli pistonlu, Pozitif Deplasmanlı  
 Su Yağlamalı olarak çalışır 
 8.000 saate kadar bakımsız çalışabilir 
 Dizel Motorlu Opsiyon 
 112lpm 130 bar /pompa 30kW motor –standart 
 Tek Ünitede Toplam 8 pompa kullanılabilir. 
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ALARM VANALARI 

 
Islak (Wet) 

 

 
Baskın (Deluge) 

 
 

 
Ön tepkili (Pre-Action) 

 
 

 
Deluge Blok 

(Lokal Aplikasyon) 
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NOZULLAR 
 

Kapalı Tip 

   
 
 

  
Açık Tip 

 
 

AKSESUARLAR 

 
Heat Release Element 

 
 

  
60 bar ve 100bar Sistemler 
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45,60,80bar ve 100bar Sistemler 
 
 
 

 
 

Protection Cap 
 
 
 

 
 

Rozet 
 
 

YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ YANGIN HORTUMU DOLABI  
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 60 / 100 bar Opsiyon 
 50metre Fleksible Kauçuk Hortum 
 30lpm Su Tüketimi 
 Class A ve Class B yangınları için test edilmiştir 
 Fog/Mist Modu – 5metre 
 Su Jeti-Water Jet – 10metre 

 
 
TASARIM-HİDROLİK HESAPLAMA 
 
 Nozul Seçimi korunmak istenen mahal tipi /yüksekliği / yangın riski varsa onay 

kriterine göre yapılır. 
 Seçilen Sisteme Ait Design Manual incelenir ve Nozula ait Datasheet’ten spacing 

(nozul yerleşim mesafesi)’ne göre nozul yerleşimi yapılır. 
 Aynı Mahal için birden fazla tipte nozul bulunabilir. Optimize nozul seçilir. 
 Sis oluşturabilmek için minimum mesafe kriterine uyulur.(Obstruction) 
 Nozul Yerleşimi yapıldıktan sonra Sisteme Ait Design Manual’de belirtilen M2 veya 

yapılan tasarıma göre nozul sayısı tayin edilir, debi hesaplanır. Maksimum akışın 
üzerine %5-10 hidrolik balans faktörü eklenerek pompa kapasitesi tayin edilir. 

 Su Deposu Kapasitesi çalışma süresine göre belirlenir. 
 FHC-Hydraulic Analysis Software by CANUTE LLP programı kullanılır. 
 DARCY WEISBACH formülüne göre hesap yapılır. 
 Dizayn ve Borulama çapı belirlenirken 10-15m/s akış hızına göre ön dizayn yapılabilir. 
 Boru Çapları ø12, ø15, ø30, ø38, ø54 

 
 
SİLİNDİRLİ SİSTEM-YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ  
 
 75lt Su Kapasiteli Silindirler ve İtici Gaz olarak  
 75lt 200bar basınçlandırılmış N2 kullanılır 
 45,60,80 ve 100bar DNV onaylı sistemler 
 260m3 hacme kadar koruma yapılabilir 
 Algılama Sistemi ile Tetiklenir 
 Dizayn Çalışma Süreleri Mahale bağlı belirlenir 
  5, 10, 12, 15, 20 veya 30 dakika olabilir. 
 Bazı Sistemlerde Pulse Panel kullanılabilir. 
 Genel Kullanım Alanları 
 -Dizel Jeneratörler 
 -Machinery Space & Turbine Enclosure 
 -Trafolar 
 -FMRC ve DNV GL ‘ye göre test edilmiştir. 
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KULLANIM ALANLARI 
 
 Galeri 
 Müze & Atrium 
 Arşiv & Kütüphane 
 Data Center 
 Banka 
 Tarihi Yapı 
 Hastane / Üniversite 
 Otel  
 Ofis 
 Garaj 
 Tünel & Kablo Galerisi 
 Yüksek Katlı Bina 
 Gemiler 
 Endüstriyel Fritöz 
 Rüzgar Türbini 
 Endüstriyel İmalat Hattı 
 Motor Test Odası 
 Türbin & Jeneratör 
 Laboratuvar 
 Depo 
 Yanıcı ve Parlayıcı Sıvı Deposu 
 Boyahane ve Boya Hattı 
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ENDÜSTRİYEL TESİSLER 
 
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN ALANLARI 
 
 Ofis Binaları (Genel Alanlar, Koridor, Cam Cephe, Mutfak, Konferans Salonu, Asma 

Tavan vb..) – OH-1 
 Garaj – OH-2  
 Arşiv, Depo – OH-3 / Yüksek Tehlike  – OH-4 (12m) 
 Özel Alanlar- İmalat (Cam, Çimento, Metal  İşleme, Paketleme vb.) 
 Kablo Galerileri 
 Motor Test / Jeneratör / Türbin Odaları (Machinery Space Total Flooding) 
 Prosses Makinaları ( Local Application ) 
 Boya Kabinleri (Paint Booth) 
 Konveyörler / Şutlar & Toz/Talaş (Baskılama) 
 Yanıcı & Parlayıcı Sıvı Depoları 
 Trafolar  
 Data Odaları, Elektrik Odaları, LV/MW Switchgear Rooms (UPS) 
 Endüstriyel Fritözler (Deep Fat Fryer) 
 Havalandırma Kanalları 

 
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN KAYNAKLARI 
 
 Kağıt bazlı belgeler ve kitaplar (genel ofis materyalleri) 
 Elektrik kaynaklı tutuşma, elektronik cihazlar (kablo ve plastik yangınları) 
 Hidrolik Yağı Kullanan Makinalar (Press, ahşap işleme vb..) 
 Yakıt Yangınları (Jeneratör, Türbin) 
 Dış ve İç Mahal Trafolar ( Isınma Kaynaklı ) 
 Endüstriyel Fritözler (Yağ) 
 Boya Kabinleri (Boya, tiner vb..) 
 Prosses Katkı Maddeleri (boya, mineral, hammadde vb..) 
 Isı ve Statik Elektrik Kaynaklı Prosses Yangınları 
 İnsan Faktörü – Kaza, Sabotaj ve Kundaklama 

 

 
BÜTÜN TESİS TEK BİR SİSTEMLE KORUNABİLİR 
 
DOĞRU SİSTEMİ SEÇMEK 
 
 Endüstriyel Tesislerde yangın söndürme sistemi tasarlarken dikkate alınması gereken 

başlıca koşullar vardır. 
 Yangın riskinin olduğu bölgeleri tayin etmek 
 Yangının varlığını binadaki insanlara ve yetkililere bildirmek 
 İnsanları tahliye etmek 
 Yangını kontrol altına almak ve söndürmek 
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 Makine ve Prosesin En Kısa Sürede Operasyona  
 Geri Dönüşünü Sağlayacak Sistemi Seçmek – Minimum Su Hasarı 
 Can ve mal kaybını önlemek/minimize etmek 
 
Doğru Sistemi Seçmek 

 
 Sprinkler Sistemi / Yüksek Genleşmeli Köpük 
 Gazlı Söndürme Sistemi 
 Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemi 

 
 
SPRINKLER SİSTEMİ 
 
 Dizaynı doğru yapılmış bir sistem etkilidir. 
 Mahallerde açıklıkların kapatılmasına gerek yoktur. 
 Pre-action, ıslak, kuru ya da deluge yapılabilir. 
 Yüksek Genleşmeli Köpük Özel Uygulamalarda kullanılabilir.  
 Otomatik, Total Flooding veya Lokal Uygulama yapılabilir. 
 Makinalara ve evraklara siyah su / su hasarı verir. 
 Islanan evrak geri döndürülebilir, yanan evrak geri döndürülemez. 
 Su deposu ve yangın pompa dairesi için gereken alan yüksektir. 
 İlk yatırım maliyeti genellikle uygundur 
 Yangın sonrası geri dönüş süresi büyük yangınlarda uzun sürer. 
 İşletme ve bakım maliyetleri optimaldir. 

 
 
GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 
 
 Mahallerde açıklıkların kapatılmasına gerek vardır. (Total Flooding Tasarlanır) 
 İlk yatırımda inşai maliyetler ekstra olarak gelir. 
 Havalandırma ve diğer sistemler ile entegrasyonu yapılmalıdır. Sistem aktivasyonundan 

önce havalandırma, kapılar ve her türlü açıklık kapatılmalıdır.  
 Gazın boşaltılmadan önce mahalden insanlar tahliye edilmelidir. Ve bütün kapılar 

kapatılmalıdır. 
 Mahale boşaltılan gazın genelde 10 dakika hiçbir kaçak olmadan muhafaza edilmesi 

gerekmektedir. 
 Deep-seated Fire – için soğutma efekti bulunsa da bir üst maddede belirtilen 30dakika 

içerisinde mahale boşaltılan gaz kaçak verirse, yangının tekrar çıkması olasıdır.  
 İnsanlı mahallerde kullanılırken konsantrasyon değeri önemlidir.  
 Yangın Algılama Sistemi çok iyi tasarlanmalıdır. Yanlış alarm riski veya işletme 

hatasına müsaittir. 
 Silindirlerin depolanacağı mahal alanı büyük mahaller için yüksektir. 
 Yeniden dolum bedeli (gaz), yedek parça ve tekrar işletmeye alma maliyeti vardır. 
 İşletme ve bakım maliyetleri yüksektir. Personel eğitimi kritiktir. 
 Sistemde oluşabilecek bir hata, daha büyük hasara yol açabilir. 
 Diğer sistemlerin ve insanların da hatasız çalışması gerekir. (havalandırma, damperler 

vb.) 
 
 
YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ SİSTEMİ 
 
 Üretici Dizayn Kriterlerine Göre Tasarım yapılır. 
 Performans tabanlı ve 3 boyutlu bir söndürme sistemidir. Gerçek testler ile 

onaylanmıştır. 
 Mahallerde açıklıkların kapatılmasına gerek yoktur. 
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 Pre-action / ıslak, kuru veya deluge yapılabilir. 
 Otomatik, Total Flooding (Baskın) veya Lokal Uygulama yapılabilir. 
 Sprinklere göre yaklaşık 10 kat az su harcar, su hasarı minimumdur. 
 Su deposu ve yangın pompa dairesi için gereken alan en düşüktür. 
 Yangın sonrası su hasarına bağlı geri dönüş süresi kısadır. 
 İşletme ve bakımı kolay, maliyetleri minimumdur. 
 Pompa su yağlamalıdır, 8.000 saate kadar bakımsız çalışabilir. 
 Diğer Sistemlere göre daha uzun ömürlüdür. (Pompa,vana,nozullar, su deposu ve tesisat 

paslanmaz çelik ) 
 
 
GAZLI SİSTEM- YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ KARŞILAŞTIRMASI 
 
GAZLI SÖNDÜRME YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ 
 
Açıklıklar Kapatılmalıdır, entegrasyon Havalandırma devam edebilir 
Silindir Odası > m2 Pompa Odası < m2 
İnsanlı Mahalde dikkat edilmedilir. Kullanılabilir 
Algılama,Kontrol Sistemi Kilit Önem Taşır Algılama & İhbar Sistemi ile genel yangın konsept                
bütünlüğü rahatça sağlanabilir                           
 
Mahale gaz boşalmadan tahliye yapılmalı İnsanlar sistem aktivken bulunabilir 
10 dakika mahalde sızdırmazlık gerekli İlave bir önleme ihtiyaç yok 
Gaz(FM200, CO2, Inert, Novec İçme Suyu Kalitesinde Su 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1]  Danfoss System Manual 
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YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİNİN TASARIM, 
MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, BAKIM VE MUAYENE 

SÜREÇLERİ 
 
 

Özcan Uğurlu 

 

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
ozcan.ugurlu@emo.org.tr 

 
 
 
 

ÖZET 
Yangın algılama ve alarm sistemlerinin amacına hizmet edebilmesi için doğru şekilde 
projelendirilmesi, tesis edilmesi ve işletilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de 
söz konusu süreçlerin her birinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi 
gerekmektedir. Bu bildiride ülkemiz koşullarında Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin 
Tasarım, İşletme, Bakım ve Muayenesi süreçlerinin var olan halinin ortaya konulması, 
eksik ya da yanlış olan yanlarının belirginleştirilmesi ve çözüm olabilecek yöntemlere dair 
önermeler yapılması hedeflenmiştir. 

 
 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde yangın algılama ve alarm sistemleri ile ilgili; 
 
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 
• TS CEN /TS 54-14 (Planlama, tasarım, montaj, işletmeye alma, kullanım ve bakım için 

kılavuz bilgiler) 
• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Tesisatı 

Genel Teknik Şartnamesi  
doğrudan belirleyici mevzuattır.   
 
Bunun yanı sıra diğer yangın ile mücadele tesisatlarının yangın algılama ve alarm sistemleri ile 
ilişkilendiği noktalarda da bu tesisatların mevzuatına bakılmaktadır (Yangın söndürme, 
asansörler, havalandırma, basınçlandırma, yangın ve duman damperleri, acil anons vs).  
 
Ayrıca son olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 18 Şubat 2022 tarih ve 31754 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin Ek-
III Elektrik Tesisat kısmında İşyerlerinde bulunan Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin 
yılda bir kez projesinde belirtilen kriterlere ve aynı zamanda TSE CEN/TS 54-14 standardında 
belirtilen kriterlere göre periyodik olarak denetlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. 
 
Yangın algılama ve alarm sistemleri ile ilgili hizmet üreten tüm taraflar bu mevzuata uymak 
zorundadır. Ülkemizde yapılan işlerin genelinde tasarım ve planlama dokümanlarının oluştuğu, 
beraberinde malzeme listeleri ve teknik şartnamelerinin de olduğu görülmektedir. Bunun 
haricinde mevzuatta tariflenmiş olan süreçlerin yazılı ve onaylı dokümana dönüştürülmesi 
konusunda eksikler bulunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu eksikliklerin belirlenmesinin yanı 
sıra çözüm önerileri de sunulmuştur. 
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2. YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ TASARIM, UYGULAMA VE 
İŞLETME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN MEVCUT YÖNTEMLER 
 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), yangın algılama ve alarm sistemi tasarımını yapacak olan 
üyelerine gerekli eğitimleri verme, belgelendirme ve denetleme yetkisine sahiptir.  
  
Yangın algılama ve alarm sistemi tasarımları (ki biz bunlara proje diyoruz), EMO üyesi, “EMO 
Serbest Müşavirlik ve Mühendislik (SMM) Hizmetleri Yönetmeliği” gereği proje hizmeti 
üretmeye yetkili, “EMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) Yönetmeliği” 
kapsamında “Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri Eğitimi”’ne katılmış Elektrik ve/veya 
Elektronik Mühendislerince yapılmış olmalıdır. Tasarımlar “Elektrik İç Tesisleri Proje 
Hazırlama Yönetmeliği”’ne uygun olarak yapılmış ve “EMO En Az Ücret ve Mesleki Denetim 
Uygulama Esasları Yönetmeliği” kapsamında gerekli denetim işlemlerinden geçirilmiş 
olmalıdır.  
 
EMO’nun kendi mevzuatının bağlayıcılık eksikliğinden dolayı, Misem tarafından düzenlenmiş 
Yangın algılama ve uyarma sistemleri tasarım ve uygulama esasları konulu eğitime katılmamış 
SMM’ler de bu alanda proje üretebilmektedirler. 
 
2013 Yılında yapılan bir dizi yönetmelik değişiklikleri ile sözde bürokrasinin azaltılması adına, 
EMO tarafından yapılan mesleki denetimlerin ruhsat veren kurumlarca aranmaması yönünde 
eğilim belirlenmiştir. Bu durum proje müelliflerinin eğitim ve mesleki denetim gereksinimlerini 
azaltmış, buna bağlı olarak eğil olmayan kişilerce yapılan ve denetlenemeyen birçok proje 
üretilir hale gelmiştir. 
 
Ruhsat veren kurumlarda yeterli sayıda ve bu konuda uzman personel bulunmadığından, bu 
kurumlar nezdinde de gerekli içerik denetimleri yapılamamaktadır. 
 
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun 1.maddesinde yer alan "can ve mal güvenliğini 
teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması 
için proje ve yapı denetimi sağlamak" hükmünün yerine getirilmesi amacı ile kamu yararı 
güdülerek Yapı İçi Elektrik Tesisatı İşlerinde proje ve yapı denetçisi olarak çalışacak üyelerin 
amaca uygun hizmet yapabilmelerinin sağlanması için EMO tarafından gerekli eğitimler ve 
belgelendirmeler yapılmaktadır. Yapı İçi Elektrik Tesisatı Proje ve Keşif Denetimi,      Yapı İçi 
Elektrik Tesisatı Denetimi, Malzeme Uygunluğu denetimi konularının Yapı Denetim 
firmalarının sorumluluğundadır. Dolayısıyla Yapı İçi Elektrik Tesisatının bir unsuru olan 
Yangın Algılama ve Alarm Sistemi de Yapı Denetim firmalarında çalışan Elektrik ve / veya 
Elektronik Mühendisleri tarafından denetlenmelidir. Ancak, Yapı Denetim firmalarında çalışan 
meslektaşlarımız tarafından Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin tasarım, uygulama ve 
malzeme uygunluk denetimleri yapılmamaktadır.  
 
Diğer taraftan Yapı Denetim firmalarında çalışan meslektaşlarımızın Misem tarafından 
düzenlenen Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri eğitimine katılmadan ve yetkinleşmeden 
tasarım ve uygulama denetimlerini yapmaları zaten beklenemez.  
 
TS CEN/TS 54-14 Standardında “Tesis edilmiş sistemin bu standarda uygunluğunu 
değerlendirmek için gerekli uzmanlığa sahip olduğu yetkili bir makam veya başka bir yeterli 
kuruluş tarafından kabul edilen kuruluş”, onay kuruluşu olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde bu 
mekanizma da yapılar yeni yeni oluşmaya başlamaktadır. 
 
Belediyelerin ruhsat şubeleri kanalı ile üretilen yangın algılama ve uyarma sistemi 
tasarımlarının içerik denetiminin yapılması gerekmektedir. Ancak, belediyelerin ruhsat 
şubelerinde yeterli ve konu hakkında yetkin personel eksikliğinden bu denetimler 
yapılamamaktadır. 
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Belediyelere bağlı İtfaiye Daire Başkanlıklarınca uygulama denetimleri (standartta geçen 
tanımıyla “hizmete almayı doğrulama”) yapılmaya çalışılmaktadır. İtfaiye Daire 
Başkanlıklarında yeterli ve yetkin personel eksikliğinden dolayı mevcut personeller kanalı ile 
bazı klişe talepler üzerinden bu denetimler yapılagelmektedir. Yapılan en ciddi ve sonuca 
katkısı olan denetimde bu denetim olduğunu kabul etmek gerekir. Ayrıca İtfaiye Daire 
Başkanlıkları tarafından yapılan uygulama denetimlerinde tesis edilen yangın algılama ve 
uyarma sistemi cihazlarının ilgili standartlara uygunlukları yani malzeme seçiminin onayı da 
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yangın algılama ve uyarma sisteminin tesis eden ve işletmeye 
alan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik kontrolü ya da EMO üyesi Mühendis tarafından 
standartlara uygun olarak tesis edildiğinin beyan edilmesi talep edilmektedir. 
 
TSE, yangın algılama ve uyarma sistemleri işi yapan firmalara hizmet yeterliği vermekte olup, 
firmalarda olması gereken teknik teçhizat gereksiniminin dışında personel yetkinliğine ilişkin 
genelin dışında bu işe dair özel belirlemeler bulunmamaktadır.  
 
Binalarda ruhsat işlemi tamamlandıktan sonra, belirli periyodlarda ruhsat koşullarının sürekliliği 
kontrol edilmediğinden, tesis edilmiş olan yangın algılama ve uyarma sistemleri kullanıcılar 
tarafından işletilmemekte ve bakım işlemleri yaptırılmamaktadır.   
 
EMO tarafından 1 Temmuz 2012 Tarihinde Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına Ait 
Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik ile YEST İşletme 
Sorumlusu olan üyelerin yangın algılama ve uyarma sistemlerinin işletme ve bakımını yapması 
hedeflenmiştir. Ancak, YEST İşletme Sorumluluğunun aranır kılınmasına dair mekanizmalar 
henüz oluşturulamamıştır. 
 
Özetle; mevzuatı bütünüyle uygulayacak mekanizmaların yeterince oluşmaması sonucunda 
yangın algılama ve alarm sistemleri uygulamalarında eksikler bulunmaktadır. 
 
 
 
 
3. YANGIN ALGILMA VE ALARM SİSTEMLERİNİN TASARIMLARININ EKSİKSİZ 
HALE GETİRİLMESİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN YÖNTEMLER 
 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (Misem) tarafından 
verilen Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri eğitimi geliştirilmelidir. Yangın algılama ve 
alarm sistemlerinin tasarımları, bu eğitimi almış olan üyeler tarafından yapılmalıdır. 
 
Tasarımı yapan EMO Üyesi mühendis Form 1’de yer alan Tasarım Beyan Formu ile tasarımını 
ilgili mevzuata uygun yaptığını beyan etmelidir. 
 
Tasarımlar, “EMO En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği” 
kapsamında gerekli denetim işlemlerinden geçirmelidir. 
 
Tasarımlar, Yapı Denetim Mevzuatı kapsamında gerekli denetim işlemlerinden geçirmelidir. 
Yapı Denetim şirketlerinde çalışan EMO Üyesi EMO Misem tarafından verilen Yangın 
Algılama ve Uyarma Sistemleri eğitimine katılmaları sağlanmalıdır. 
 
Belediyelerin ruhsat şubelerinde yer alan EMO Üyelerinin Misem tarafından verilen Yangın 
Algılama ve Uyarma Sistemleri eğitimini almaları zorunlu olmalıdır. Bu eğitimi almış üyelerce 
tasarım kontrolü ve onayı yapılmalıdır. Belediyelerde yapılan kontrollerde EMO onayı aranarak, 
proje müellifinin yani tasarımı yapanın bu alanda hizmet üretmeye yetkili olup olmadığı 
denetlenmelidir. 
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Tasarımların içerikleri Form 2’de yer alan Tasarım Kontrol Listesine göre kontrol edilmelidir. 

TARİHTASARIMCI İMZASI

CEN / TS 54-14: 2018’de 6.14’te 
önerildiği gibi, tasarım çalışmaları bu 
kapsamda yapılmış, yan tarafta
numaraları verilen çizimlerde 
gösterilmiştir:

Ek bilgi

Yukarıda belirtilen adresteki yangın algılama ve alarm sisteminin tarafımızca tasarımlandığını ve
tasarımlanan sistemin CEN / TS 54-14'te verilen şartlara uygun olduğunu, (5.6 altında hazırlanan 
belgelerde belirtilen gereklilikler dahil) CEN / TS 54-14: 2018'in 4.3. hükümlerine uygun olduğunu 
beyan ederiz.

CEN/TS 54-14’ün tavsiyelerinden 
sapmaların ayrıntıları (veya ayrıntıların 
verildiği dokümanların numaraları):

Sistemin kapsamı (5.3.2)                                     
(Taraflar ile birlikte kararlaştırılan 
ihtiyaçların belirlenmesi dokümanı ekte 
sunulmuştur).       

TELEFON NUMARASI

ODA SİCİL NO

UZMANLIK BELGE NO

ADRESİ

E-POSTA ADRESİ

E-POSTA ADRESİ

TELEFON NUMARASI

FORM 1:                                                                                                                                                  
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ                                                            

TASARIM BEYAN FORMU

BİNANIN;

ADRESİ

KULLANIM AMACI

ADA / PAFTA / PARSEL NO

BİNA SAHİBİ

TASARIMCININ;

ADI VE SOYADI

MESLEĞİ / ÜNVANI
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UYGUN UYGUN 
DEĞİL

GEREKLİ 
DEĞİL

NOT

TARİH 
VE 

İMZA

FORM 2:                                                                                                                                                                                                                                                                          
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ                                                                                      

TASARIM KONTROL LİSTESİ

TASARIMI KONTROL EDEN                                                            
KURUM / KURULUŞ VE KİŞİ BİLGİLERİ

Şartnamenin kontrolü

Malzeme listesinin kontrolü

Yangın alarm sisteminin grafiksel olarak izlenmesi ve kontrolü

Yangın algılama ve alarm sistemlerinde kullanılacak kabloların 
özellikleri

Yangın anında yangın bölme kapıları elektromanyetik tutucularının 
kontrolü

Yangın anında acil durum anons sisteminin kontrolü

Yangın anında geçiş kontrol sistemlerinin kontrolü

Yangın anında patlayıcı gaz dağıtım sistemlerinin kontrolü

Ortak bir saha üzerinde birden fazla yangın algılama ve uyarma santrali 
tesis edilmesi durumunda sistemlerin birbiriyle olan irtibatı

Yangın anında konfor havalandırma sisteminin ve duman egzoz 
sisteminin kontrolü 

Yangın alarm santralinin bölge ve çevrim kapasitesi

Yangın alarm santralinin yedek güç kaynağı kapasitesi 

Santralin yeri ve montaj yüksekliği 

KONTROL EDİLECEK KONU

Yangını algılamak için kullanılan dedektörlerin ortamlara göre uygun 
tipte olması ve miktarda olması
Yangın alarm butonlarının yerleşimleri, erişim mesafeleri ve montaj 
yükseklikleri
Kapalı mekanlarda, asma tavan içlerinde ve yükseltilmiş döşeme 
altlarında bulunan dedektörlerin uyarı lambalarının en kolay şekilde 
görülebilir hale getirilmesi için ortak mekanlara paralel ihbar lambaları 
tesis edilmesi

Sesli ve ışıklı alarm cihazlarının yerleşimleri

Tekhat şemasının kontrılü

Duman damperlerinin açık/kapalı konum bilgilerinin doğrudan 
çevrimlere bağlı damper kontrol amaçlı cihazlar ile izlenmesi ve 
kontrolü
Asansörlerin yangın ve deprem anında davranışlarını belirleyecek 
gerekli kontroller

Yangın anında asansör kuyuları ve yangın merdiven boşlukları 
basınçlandırma sistemlerinin kontrolü

Bölgelerin belirlenmesi

Tekrarlayıcı santral, yeri ve montaj yüksekliği

Bina otomasyon sistemi bağlantısı

Çevrimlerin kısa devre koruması

Yangın söndürme sistemi, akış anahtarlarının konum bilgileri, hat 
kesme vanalarının konum bilgileri, yangın pompalarının çalışma 
fonksiyonlarının konum bilgilerinin doğrudan çevrimlere bağlı kontak 
izleme amaçlı cihazlar ile izlenmesi

Gazlı yangın söndürme sistemlerinin kontrolü
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4. YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİNİN MONTAJI 
 
Yangın algılama ve alarm sistemi malzemeleri TS EN-54 standardına uygun olarak seçilmelidir. 
Malzemelerin montajı TS CEN / TS 54-14’e uygun olarak yapılmalı ve Form 3’teki Montaj 
Beyan Formu oluşturulmalıdır. 
 

 
 

 

TARİH

FORM 3:                                                                                                                                                 
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ                                                            

MONTAJ BEYAN FORMU

BİNANIN;

ADRESİ

KULLANIM AMACI

MESLEĞİ / ÜNVANI

ADA / PAFTA / PARSEL NO

BİNA SAHİBİ

E-POSTA ADRESİ

TELEFON NUMARASI

MONTAJCININ;

ADI VE SOYADI

ODA SİCİL NO

UZMANLIK BELGE NO

ADRESİ

E-POSTA ADRESİ

TELEFON NUMARASI

CEN / TS 54-14: 2018'de 7.5 tarafından 
önerildiği gibi, yapılan ve bu belge ile 
gösterilen montaj işi yanda numaraları 
verilen çizimlerde gösterilmiştir:

Yukarıda belirtilen adresteki yangın algılama ve alarm sisteminin tarafımızca tasarımcının 
şartnamesine ve CEN / TS 54-14: 2018'in madde 7’ye göre monte edildiğini beyan ederiz.

MONTAJCI İMZASI

Montajla ilgili ölçümlerin / kayıtların 
detayları (Ek E-madde 24) veya 
detayların verildiği doküman numaraları:

Ek bilgi
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5. YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİNİN DEVREYE ALINMASI 
 
Devreye alma hizmetini gerçekleştiren firmalarda TSE Hizmet Yeterlilik koşulları ve EMO 
Üyesi Misem tarafından verilen Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri eğitimine katılmış 
personel bulundurma zorunluluğu getirilmelidir. Devreye alma ve test işlemlerini yer alan 
teknik personeller üretici firmalar tarafından gerekli teknik eğitimleri almış olmalıdır.  
 
Devreye alma işlemleri yapan kişilerce Form 4’te yer alan “Devreye Alma Beyan Formu”,       
Form 5’te yer alan “Kontrol Listesi” ile birlikte sunulmalıdır.  
 
 

 
 

TARİH

FORM 4:                                                                                                                                                            
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ                                                            

DEVREYE ALMA BEYAN FORMU

BİNANIN;

ADRESİ

KULLANIM AMACI

MESLEĞİ / ÜNVANI

ADA / PAFTA / PARSEL NO

BİNA SAHİBİ

E-POSTA ADRESİ

TELEFON NUMARASI

DEVREYE ALANIN;

ADI VE SOYADI

E-POSTA ADRESİ

TELEFON NUMARASI

ODA SİCİL NO

UZMANLIK BELGE NO

ADRESİ

Yukarıda belirtilen adresteki yangın algılama ve alarm sisteminin tarafımızca tasarımcının çizimine 
ve şartnamesine göre devreye alındığını ve devreye alınan sistemin listelenen değişiklikler hariç 
olmak üzere CEN/TS 54-14 standardının ilgili tavsiyelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

DEVREYE ALAN PERSONEL VE  
İMZASI

CEN/TS 54-14’ün tavsiyelerinden 
sapmaların ayrıntıları (veya ayrıntıların 
verildiği dokümanların numaraları):

Ek bilgi Ek-E
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TSE CEN /TS 54-14
 Ek E (Bilgi)

DEVREYE ALMA KONTROL KONUSU UYGUN UYGUN 
DEĞİL

NOT

a) Tüm yangın alarm butonları ve otomatik algılama cihazları doğru çalışmalıdır;

b) Gerektiğinde tüm yangın alarm butonları, otomatik algılama cihazları, yangın 
alarm cihazları ve yardımcı cihazlar etiketlerle veya başka yollarla tanımlanır ve 
destekleyici planlara, haritalara ve / veya listelere ve kontrol ve gösterge 
teçhizatındaki tanımlarına karşılık gelmelidir;

c) Operasyon sırasında her yangın alarm butonu ve otomatik algılama cihazı doğru 
bölgede gösterilmeli ve adreslenebilir sistemler söz konusu olduğunda, tüm cihazlar 
gösterge ekipmanlarında metin olarak doğru gösterilmelidir;

d) Sirenlerin ses basıncı seviyeleri ve binadaki Acil Anons sistemlerinin anlaşılırlığı 
şartnameye / yönergelere uygun olmalıdır;

e) Tüm görsel alarmlar ve paralel göstergeler şartnameye / yönergelere uygun 
olarak;
f) Tüm sinyalizasyon şartnamelere / kurallara uygun olarak çalışır;

g) Tüm dedektörlerin, cihazların ve tüm zorunlu ve / veya yardımcı maddeler için 
sebep ve sonuç matrisindeki cihazlar, girişler ve çıkışları (EN 54-1'deki G, C ve E) 
amaçlandığı gibi çalışmalıdır.

h) Sistemin tüm alarm, kontrol, gösterge, baskı ve yardımcı fonksiyonları doğru 
çalışmalı ve uygun şekilde etiketlenip veya tanımlanmalıdır;

i) Orijinal tasarımdan bu yana binada yapılacak herhangi bir değişiklik sistemin 
uyumluluğunu tehlikeye atmamalıdır;

j) Yangın alarm butonlarının konumlandırılması; konum, yükseklik ve görünürlük ile 
ilgili olarak bu kurallara uygun olmalıdır;

k) Noktasal ısı, duman ve CO dedektörlerinin yerleştirilmesi bu kılavuza uygun 
olmalıdır;
l) Işın tipi dedektörlerin yerleştirilmesi bu kurallara uygun olmalıdır;
m) Hat tipi dedektörlerin yerleştirilmesi bu kurallara uygun olmalıdır;
n) Hava çekişli duman detektörlerinin yerleşimi bu kılavuza uygun olmalıdır;
o) Alev dedektörlerinin yerleşimi bu kılavuza uygun olmalıdır;
p) Havalandırma kanalları için herhangi bir duman detektörünün yerleşimi bu 
kılavuza uygun olmalıdır;

q) Radyo bağlantılı sistemlerde, radyo sinyal güçleri korunan binaların tüm 
alanlarında yeterli olmalıdır;

r) Herhangi bir özel dedektörün konumlandırılması, şartnamelere uygun olmalıdır;

s) Kontrol, gösterge ve güç kaynağı ekipmanlarının yerleştirilmesi, bu kurallara ve 
yönetmeliklere, ek yasalara uygun olmalı; itfaiye ekipleri veya varsa sigortacılar 
tarafından sağlanan herhangi bir ek şartı yerine getirmelidir;

t) Belirlenen yerde uygun bölge haritası / haritaları mevcut olmalıdır;
u) Şebeke elektriği kaynakları denetlenir ve şartnameye / kurallara uyulmalıdır;

v) Güç kaynaklarının beklemede kalması ve sistemin gerçek yük akımları, gerekli 
bekleme süresini yerine getirmesi sağlanmalıdır;

w) Uygulanabilir olduğu sürece, kablo tipleri ve işçilik kuralları 
şartnamelere/kurallara uygun olmalıdır;

x) Gerektiğinde, yeterli yalıtım direnci, toprak sürekliliği ve uygun olan yerlerde 
yeterli kayıtlar, topraklama döngüsü empedans testleri olmalıdır;

y) Tüm arıza göstergeleri ve devreleri, uygun olduğu durumlarda arıza koşullarının 
simülasyonu ile kontrol edilmelidir;

z) İlgili tüm belgeler kullanıcıya veya alıcıya sağlanmalıdır;

FORM 5:                                                                                                                                                                                                      
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ                                                                                                        

DEVREYE ALMA KONTROL LİSTESİ
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Devreye alma ve test işlemlerini yapan firma tarafından yangın algılama ve alarm sistemini 
kullanacak kişilere eğitim verilmeli ve Form 6’de yer alan sistem kayıt defteri oluşturulmalıdır. 
Form 7’ye göre yangın algılama ve alarm sisteminin kabul işlemleri yapılmalıdır. 

 

TARİH / SAAT
MÜDAHALE 

EDEN

TARİH / SAAT
DEĞİŞİKLİĞİ 

YAPAN

FORM 6:                                                                                                                                                                         
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ                                                            

SİSTEM KAYIT DEFTERİ

BİNANIN;

ADRESİ

KULLANIM AMACI

TELEFON NUMARASI

TASARIMCININ;

ADI VE SOYADI

ADA / PAFTA / PARSEL NO

BİNA SAHİBİ

E-POSTA ADRESİ

E-POSTA ADRESİ

ADRESİ

MONTAJCININ;

ADI VE SOYADI

ADRESİ

E-POSTA ADRESİ

ADRESİ

E-POSTA ADRESİ

TELEFON NUMARASI

TELEFON NUMARASI

TELEFON NUMARASI

DEVREYE ALANIN;

ADI VE SOYADI

TELEFON NUMARASI

E-POSTA ADRESİ TELEFON NUMARASI

BAKIM VE SERVİS FİRMASININ;

ADI VE SOYADI

ADRESİ

E-POSTA ADRESİ

KULLANICI SORUMLULARININ;

ADI VE SOYADI

Bütün olaylar (yangın alarmları, yanlış alarmlar, arızalar, ön alarm ikazları, deneyler, devre dışı 
durumları, geçici bağlantı kesilmeleri, servis ziyaretleri ve diğer önemli olaylar dâhil) uygun şekilde 
kaydedilmelidir. Yapılan işler ile yapılması gereken işler kısa bir not ile belirtilmelidir.

OLAY BÖLGE VE ADRESİ NEDEN VE AKSİYON

Sistemde yapılan tüm değişiklikler aşağıdaki forma işlenecektir.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN BÖLGE 
VE ADRESİ

GEREKÇESİ
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6. YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ BAKIMI VE PERİYODİK 
KONTROLÜ 
 
Ülkemizde tesis edilen yangın algılama ve alarm sistemleri yapı kullanma izni sonrasında 
çoğunlukla denetim ve bakım hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı atıl durumda kalmaktadır. 
Yangınların erken algılanması ve insanların uyarılarak güvenli bölgelere tahliyesinin 
yapılmasında ve yangına erken müdahale edilerek can ve mal kayıplarının en aza 
indirgenmesinde, yangın algılama ve alarm sistemleri çok önemli bir görevi yerine 
getirmektedir.   

TARİH

FORM 7:                                                                                                                                                  
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ                                                            

KABUL FORMU

BİNANIN;

ADRESİ

KULLANIM AMACI

TELEFON NUMARASI

ADA / PAFTA / PARSEL NO

BİNA SAHİBİ

E-POSTA ADRESİ

Yangın algılama ve alarm sisteminin tasarımları (çizimleri), kurulumunu, işletmeye alınmasını ve 
test edilmesini kapsayan beyanlar, onaylar ve beraberindeki belgeler alındı ve kabul edildi. Ayrıca  
CEN / TS 54-14 gerekliliklerine; özellikle, Madde 10 (Sistemin kullanımı), Madde 11 (Bakım) ve 
Ek A'ya (Yanlış alarmlar) dikkat çekilmiştir. Yangın algılama ve yangın alarm sisteminin çalışması 
gösterilmiş; personel, sistemin çalışması ve kullanımı konusunda yeterli eğitim almıştır (Kullanıcı 
eğitim tutanağı sunuldu). 

KABUL HEYETİ (ADI VE SOYADI) ÜNVANI

7.5 ve 8.4 uyarınca, kayıt defteri, kayıt çizimleri, bölge haritaları veya bölge kartları ve kullanım, 
rutin düzeni ve sistemin bakımı ile ilgili talimatlar sağlanmış ve aşağıdakiler tarafından alınmıştır.

İMZA

BİNA SAHİBİ ADINA                                         
(ADI VE SOYADI)

ÜNVANI İMZA
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri de TSE CEN/TS 54-14 
Standardı da yangın algılama ve alarm sistemlerinin bakımının yapılmasını şart koşmuştur. 
Bakım işlemlerinin nasıl yapılacağı TSE CEN/TS 54-14 Standardında detaylı olarak 
belirtilmiştir. Form 8’de belirtilen rutinlerde, Form 9’da belirtilen kontroller yapılarak, Form 
10’daki Yangın algılama ve alarm sistemi bakım beyan formu düzenlenmelidir. 
 

 
 
 
Ayrıca son olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 18 Şubat 2022 tarih ve 31754 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin Ek-
III Elektrik Tesisat kısmında İşyerlerinde bulunan Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin 
yılda bir kez projesinde belirtilen kriterlere ve aynı zamanda TSE CEN/TS 54-14 standardında 
belirtilen kriterlere göre periyodik olarak denetlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Onaylanmış 
kuruluşlardan eğitim almış ve bakanlıkça kalıcı numaraya sahip EMO Üyesi mühendislerce 
Form 11’e göre yılda en az bir kez yangın algılama ve alarm sisteminin muayenesi 
gerçekleştirilmelidir. 
 
 

ARALIK
ÜRETİCİ 

TAVSİYESİ
İŞE ÖZEL 

SAPMA ARALIK
ÜRETİCİ 

TAVSİYESİ
İŞE ÖZEL 

SAPMA

YANGIN ALARM BUTONU D.1.1 12 1

YANGIN ALARM BUTONLARINA 
ERİŞİLEBİLİRLİK

D.1.1 12   1

DEDEKTÖRLER D.1.2 12 3
PARALEL İHBAR LAMBALARI D.1.2 12 3
ETİKETLER D.1.2 12 3
DEDEKTÖRLERİN ETRAFINDAKİ 
BOŞLUK

D.1.2 12 3

ALARM CİHAZLARI D.1.3 12 3
KONTROL VE GÖSTERGE 
CİHAZLARI (SANTRALLER)

D.1.4 12 GÜNLÜK

FONKSİYON KONTROLLERİ D.1.4 12
SİTEYE ÖZEL UYGULAMALAR D.1.4 12
YARDIMCI GÖSTERGE 
SANTRALLERİ

D.1.4 12 3

YAZICI D.1.4 12 1
RADYO SİNYAL MESAFESİ D.1.5 12 12
GÜÇ KAYNAKLARI D.1.6 12 3
YARDIMCI EKİPMANLAR D.1.7 12 12
GRAFİK İZLEME YA DA MİMİK 
PANEL

D.1.8 12 3

ERİŞİLEBİLİRLİK D.1.9 12 12
ALARM YÖNLENDİRME CİHAZI D.1.10 12
ARIZA YÖNLENDİRME CİHAZI D.1.10 12
KULLANIM D.1.11 12 3
BELGELER D.1.12 12 3
KAYIT DEFTERİ D.1.12 12 1

FORM 8:                                                                                                                                                                 
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ                                                                                                     

BAKIM VE TEST RUTİNLERİ

YETKİLİ ŞİRKET TARAFINDAN 
BAKIM ARALIĞI

YANGIN ALGILAMA VE 
UYARMA SİSTEMİ PARÇALARI

REFERANS

KULLANICI TARAFINDAN 
KONTROL VE TEST ARALIĞI
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TSE CEN /TS 54-14
 Ek D (Bilgi)

BAKIM KONTROL KONUSU UYGUN UYGUN 
DEĞİL

NOT

D.1.1 Her yangın alarm butonu anahtar mekanizması, kırılabilir bir elemanın çıkarılması, 
bir test anahtarının yerleştirilmesi veya cihazın yangın durumunda kullanılacağı şekilde 
çalıştırılmasıyla test edilmelidir.

Tüm yangın alarm butonlarının engellenip engellenmediğinden emin olmak için özel 
dikkat gösterilmelidir.

D.1.2 Tüm otomatik yangın dedektörleri, doğru şekilde etiketlendiklerinden ve zarar 
görmediklerinden, boyanmadıklarından veya başka türlü hasarlanmadıklarından veya 
olumsuz etkilenmediklerinden emin olmak için incelenebilmelidir.Bundan sonra, her 
dedektör fonksiyonel olarak test edilmelidir. Kullanılan testlerin sadece dedektörlerin 
sisteme bağlı olduğunu, operasyonel olduklarını tespit etmek için tasarlandıkları amaca 
göre cevap verebileceklerini kanıtlamaları gerekir. Takıldığı yerde, dedektör 
göstergelerinin doğru çalıştığı kontrol edilmelidir.

Her bir ısı detektörü, bu şekilde çalışmasının ardından algılama elemanının bir kısmının 
veya tamamının değiştirilmesi gerekmediği sürece (örn. Erimiş bağlantı noktası 
detektörlerinde veya entegre olmayan hat detektörlerinde) gerekli olmadıkça, uygun bir 
ısı kaynağı aracılığıyla fonksiyonel olarak test edilmelidir. Eriyebilir bağlantı ısı 
dedektörleri için özel test düzenlemeleri gerekecektir. Isı kaynağı, ateş yakma 
potansiyeline sahip olmamalıdır; Canlı alev kullanılmamalıdır ve patlayıcı ortamlarda özel 
ekipman gerekli olabilir.

Nokta duman dedektörleri, dumanın dedektör hücresine girebileceğini ve bir yangın 
alarm sinyali üretebileceğini doğrulayan bir yöntemle (örneğin, dedektör çevresinde 
simüle duman veya uygun aerosoller üreten aparatlar kullanarak) fonksiyonel olarak test 
edilmelidir. Kullanılan malzemenin dedektöre zarar vermemesi veya sonraki performansı 
etkilememesi sağlanmalıdır; Üreticinin uygun malzemeler hakkındaki rehberliğine 
uyulmalıdır.

Optik ışın duman dedektörleri, verici ile alıcı arasına, bir optik filtre (ya da dumanla 
gizlenmeyi simüle eden benzer herhangi bir yöntem), duman veya simüle edilmiş duman 
kullanarak sinyal zayıflaması getirilerek işlevsel olarak test edilmelidir.

Hava çekişli yangın algılama ve yangın alarm sistemleri, dumanın dedektör hücresine 
girebileceğini ve yangın alarm sinyali üretebildiğini doğrulayan bir yöntemle fonksiyonel 
olarak test edilmelidir. Kullanılan malzemenin dedektörlerin sonraki performansına zarar 
vermemesi veya etkilememesi sağlanmalıdır; Üreticinin uygun malzemeler hakkındaki 
rehberliğine uyulmalıdır.

Ayrıca, dumanın her örnekleme noktasına girebildiğini doğrulamak için uygun testler 
yapılmalıdır (veya üretici tarafından bir nokta duman dedektörü ile aynı alanı kaplaması 
için önerilen örnekleme noktalarının toplanması).

Bu, sırayla her örnekleme noktasına duman sokarak ve dedektördeki bir cevabı 
doğrulayarak sağlanabilir. Bununla birlikte, erişimin kısıtlandığı veya diğer saha 
koşullarının bunu önlediği durumlarda, aşağıdaki gibi diğer doğrulama teknikleri 
kullanılmalıdır:

a)    En uzak delikten veya özel bir test noktasından nakil süresini doğrulamak ve 
sapmaları tanımlamak için önceden kaydedilmiş sonuçlarla karşılaştırmak;
b)    Akış izlemenin, tek bir örnekleme noktasının (veya ilgili riskler için kabul edilebilir 
olduğu düşünülen örnekleme noktalarının toplanması) kaybını tespit edebildiğini teyit 
etmek;
c)     Tespit performansının kaybını gösterecek olan sapmaları belirlemek için akış 
okumalarının incelenmesi ve önceden kaydedilen sonuçlarla karşılaştırılması;
d)    Her bir numune alma noktasında basıncın ölçülmesi ve tespit performansının bir 
kaybını gösterecek olan sapmaları belirlemek için önceden kaydedilmiş sonuçlarla 
karşılaştırılması;

e)    Kullanılan teknik, hava çekişli dedektör teknolojisinin özel özelliklerine, özel 
uygulamanın riskine ve detaylarına bağlıdır. Bu tür teknikler, bunun mümkün olduğu 
örnekleme noktalarının görsel olarak incelenmesiyle de desteklenebilir, ancak yeterli 
tespit performansının muhafaza edildiğini doğrulamak önemlidir.

f)      Kullanılan tekniklerin detayları kaydedilmeli ve tüm taraflarla anlaşılmalıdır.

Not: Daha fazla rehberlik için Duman Çekiş Dedektörü Sistemlerinin Tasarım, Kurulum, 
Devreye Alma ve Bakım Uygulama FIA Koduna bakınız [EN 54-10].

Karbon monoksit yangın dedektörleri, karbon monoksitin dedektör hücresini 
girebileceğini ve bir yangın alarm sinyali üretebildiğini doğrulayan bir yöntemle (örneğin, 
karbon monoksit üreten bir aparat veya elektro-kimyasal üzerinde benzer bir etkiye sahip 
bir gaz kullanarak) fonksiyonel olarak test edilmelidir. 

UYARI - Karbon monoksit oldukça toksik bir gazdır ve kullanımında uygun önlemler 
alınmalıdır.

FORM 9:                                                                                                                                                                
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ                                                                                                      

BAKIM KONTROL LİSTESİ



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 258 
 

 

TSE CEN /TS 54-14
 Ek D (Bilgi)

BAKIM KONTROL KONUSU UYGUN UYGUN 
DEĞİL

NOT

Kullanılan herhangi bir test gazının detektörün hasar görmesine veya daha sonraki 
performansını etkilememesi sağlanmalı; ve üreticinin uygun test gazlarıyla ilgili 
rehberliğine uyulmalıdır.

Alev dedektörleri, dedektörün uygun bir radyasyon frekansına yanıt vereceğini ve bir 
yangın alarm sinyali üreteceğini doğrulayan bir yöntemle işlevsel olarak test edilmelidir. 
Üreticinin dedektörlerin test edilmesindeki rehberliğine uyulmalıdır. 

Analog değerlerin kontrol ve gösterge teçhizatında belirlenmesini sağlayan yangın 
algılama sistemlerinde, her analog değerin üretici tarafından belirtilen aralıkta olduğu 
doğrulanmalıdır.

Çok sensörlü dedektörler, dedektörün çevresindeki yanma ürünlerinin sensörlere 
ulaşabilecek ve bir yangın sinyalini uygun şekilde üretilebilecek bir yöntemle 
doğrulanmalıdır.Üreticinin, dedektörün fonksiyonel olarak etkin bir şekilde test 
edilebileceği şekliyle ilgili rehberliğe uyulmalıdır.

Göstergeler işlev ve doğru etiketleme için kontrol edilmelidir.

Her otomatik dedektörün etrafında 0,5 m'lik engelsiz bir boş alan bulunduğunun 
doğrulanmasına özen gösterilmelidir.

D.1.3 Tüm yangın alarm cihazları doğru çalışma açısından kontrol edilmelidir. Görsel 
yangın alarm cihazlarının görüşlerinin engellenmediği ve lenslerinin temiz olduğu 
doğrulanmalıdır.

D.1.4 Kontrol ve gösterge teçhizatındaki tüm izlenemeyen, sürekli yanan lamba 
göstergeleri değiştirilmelidir.

Sebep ve sonuç programının hala doğru olduğu onaylanmalıdır.

Tüm EN 54-2 koşulları (alarm, hata uyarısı, devre dışı bırakma ve test koşulu) kontrol ve 
izleme teçhizatında, doğru göstergeler dahil test edilecektir.

Yardımcı gösterge paneli için gerekli tüm fonksiyonlar, doğru göstergeler dahil olmak 
üzere test edilecektir.

Yazıcının doğru çalışması, yeterli miktarda baskı ortamı temini ile birlikte kontrol 
edilmelidir.

D.1.5 6.4.7'nin uygulandığı radyo bağlantılı sistemlerde radyo sinyal gücü, yeterlilik 
açısından kontrol edilmeli ve sonuçlar kaydedilmelidir.

D.1.6 Bekleme güç kaynağı kapasitesinin, tasarlanan batarya yedekleme süresine uygun 
kaldığını doğrulamak için hem alarm hem de arıza uyarı durum akımı ölçülmeli ve 
kullanılmalıdır.

D.1.7 Tüm G tipi fonksiyonların aktivasyonunu kontrol edin.

Test, arayüz cihazının aktivasyonunun bir onayı ile sınırlı olacaktır ve H tipi fonksiyonun 
çalışmasını hariç tutabilir. Bu test sırasında kullanıcının aynı anda H tipi cihazların doğru 
fonksiyonunun testini yapması tavsiye edilir.

D.1.8 İtfaiye paneline uygulanabilecek standardın tüm şartları ve işlevleri, kontrol ve 
izleme teçhizatında göstergeleri dahil olmak üzere test edilecektir.

İşin tamamlanmasının ardından, tüm önemli kusurlar kullanıcıya bildirilmeli ve servis 
onayı üzerine muayene ve test kaydı yapılmalıdır.

D.1.9 İtfaiye anahtarının emniyetli bir şekilde çalışması, genel anahtarın veya anahtar 
kartın hala tüm kapıların kilidini açtığını doğrulanması dahil olmak üzere kontrol 
edilmelidir.

D.1.10 Bir yangın alarmı olayı ve hata alarmı olayı başlatarak ve alarm alma merkezinde 
ve / veya hata uyarısı alma merkezinde doğru alımı doğrulayarak alarm yönlendirme ve 
hata uyarı yönlendirme cihazlarının doğru çalıştığı kontrol edilmelidir.

D.1.11 Yapısal veya bina doluluk değişikliklerinin sistemin uygunluğunu etkileyip 
etkilemediğini kontrol etmek için yangın alarm butonlarının, otomatik yangın 
dedektörlerinin ve yangın alarm cihazlarının yerleştirilmesi için bu kılavuzun önerileriyle 
görsel bir inceleme yapılmalıdır.

D.1.12 Sistem kayıt defteri incelenmelidir. Kaydedilen herhangi bir hatanın uygun bir 
şekilde gösterildiğinden emin olunmalıdır. Yangın algılama ve alarm cihazları için gerekli 
olan belgelerin eksiksiz, doğru ve güncel olmasını sağlamak için görsel bir inceleme 
yapılmalıdır.

FORM 9:                                                                                                                                                                
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ                                                                                                      

BAKIM KONTROL LİSTESİ
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FORM 10:                                                                                                            
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMİ                                                            

BAKIM BEYAN FORMU

BİNANIN;

ADRESİ

KULLANIM AMACI

MESLEĞİ / ÜNVANI

ADA / PAFTA / PARSEL NO

BİNA SAHİBİ

E-POSTA ADRESİ

TELEFON NUMARASI

BAKIM YAPAN FİRMA / KİŞİ;

ADI VE SOYADI

ODA SİCİL NO

UZMANLIK BELGE NO

ADRESİ

E-POSTA ADRESİ

TELEFON NUMARASI

Periyodik veya yıllık inceleme ve test 
için CEN / TS 54-14: 2018'in 12. 
Maddesinin önerilerinden farklılıklar 
(uygun olduğu şekilde):

Ek bilgi Ek-D

Yangın algılama ve uyarma sisteminin bakım ve servis hizmetlerinden sorumlu kişi (ler) 
olduğumuzu; CEN / TS 54-14: 2018'in 12nci Fıkrasına göre 12 ay içerisinde çeyrek periyotta 
bataryaların kontrolü / periyodik kontroller ile test / rutin bakım maddelerinin tavsiyelerine ilişkin 
bilgiler ve tavsiyeler doğrultusunda en iyisini yerine getirmekten sorumluyuz ( bu onayda belirtilen 
farklılıklar hariç) 

BAKIM EKİBİ (ADI VE SOYADI) ÜNVANI İMZA
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Tesisin Adı Kontrol Tarihi

Bulunduğu Adres

Tesis eden firma

Devreye alma ve ilk 
testi yapan firma
Devreye alma ve ilk 
test tarihi
Bir önceki periyodik 
kontrol tarihi

UYGUN UYGUN 
DEĞİL

GEREKLİ 
DEĞİL

Projenin gerekli denetim işlemlerinden 
geçirilmiş olması

Sistem tipi ve 
marka/model

Bölgesel bidirim esaslı  
(Konvansiyonel)

Periyodik kontrol öncesi "Tesis Eden Firma" ve "Devreye Alma ve İlk Testi yapan Firma" tarafından hazırlanmış olan; son durum projeleri,
devreye alma ve test tutanakları ile sistemi oluşturan cihazlara ilişkin dokümanlardan oluşan dosya incelendikten ve imalatın ilgili yönetmeliklere
ve standartlara uygunluğu dosya üzerinden kontrol edildikten sonra, "Tesis Eden Firma" ve "Devreye Alma ve İlk Testi yapan Firma"
nezaretinde aşağıdaki kontroller gerçekleştirilir. Bu kontroller ve tespitler, yangın algılama ve uyarma sistemlerinin, binalarda yangın risklerini
öngörecek ve yangını erken tespiti sağlayacak şekilde, yangın ile mücadele aşamasında gerekli mekanik, elektrik ve elektronik sistemleri kontrol
edecek özelliklerde olması için, “Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” hükümleri ve TS CEN/TS 54-14 standardına uygun
projelendirilmesi, gerekli malzemelerin TS EN-54 standardının ilgili bölümlerine uygun olarak seçilmesi, montaj, işletmeye alma, denetim,
kullanım ve bakım aşamalarının atıfta bulunulan yönetmelik hükümleri ve standartlar doğrultusunda yapılmasının şartlarını kapsar.

KONTROLLLER  NOT

Yangın algılama ve uyarma sistemi 
projelerinin, proje hizmeti üretmeye yetkili 
kişi/firma tarafından yapılmış olması

Yangını algılamak için kullanılan dedektörlerin 
ortamlara göre uygun tipte olması ve miktarda 
olması (TS CEN/TS 54-14 Standardında yer 
alan şartlara göre)

Yangın alarm butonlarının yerleşimleri, erişim 
mesafeleri ve montaj yükseklikleri (TS 
CEN/TS 54-14 Standardında yer alan şartlara 
göre)
Kapalı mekanlarda, asma tavan içlerinde ve 
yükseltilmiş döşeme altlarında dedektörlerin 
uygun tipte ve yerleşimde olması, bu 
dedektörlerin uyarı lambalarının en kolay 
şekilde görülebilir hale getirilmesi için ortak 
mekanlara paralel ihbar lambaları tesis 
edilmesi (TS CEN/TS 54-14 Standardında yer 
alan şartlara göre)

Yangın alarm santralinin yedek güç kaynağı 
kapasitesi (TS CEN/TS 54-14 Standardında 
yer alan şartlara göre)

Santralin yeri                                                                                                
(TS CEN/TS 54-14 Standardında yer alan 
şartlara göre)

Sesli ve ışıklı alarm cihazlarının yerleşimleri                            
(TS CEN/TS 54-14, TS EN 54-3 ve TS EN 54-
23  Standardartlarında yer alan şartlara göre)

Algılama ve alarm bölgelerinin belirlenmesi                                                                  
(TS CEN/TS 54-14 Standardında yer alan 
şartlara göre)

Yangın alarm santralinin bölge ve çevrim 
kapasitesi

Tekrarlayıcı santral ve yeri                                                       
(TS CEN/TS 54-14 Standardında yer alan 
şartlara göre)

FORM 11:                                                                                                                                                          
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİ İÇİN                                                                                                              

PERİYODİK KONTROL FORMU

Noktasal bildirim esaslı (Adresli)
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Adı Soyadı, Kaşe,
İmza

FORM 11:                                                                                                                                                          
YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİ İÇİN                                                                                                              

PERİYODİK KONTROL FORMU

Bina otomasyon sistemi bağlantısı                                         
(TS CEN/TS 54-14 Standardında yer alan 
şartlara göre)                                       

Çevrimlerin kısa devre koruması                                     
(TS CEN/TS 54-14 Standardında yer alan 
şartlara göre)                                      

Yangın söndürme sistemi, akış anahtarlarının 
konum bilgileri, hat kesme vanalarının konum 
bilgileri, yangın pompalarının çalışma 
fonksiyonlarının konum bilgilerinin doğrudan 
çevrimlere bağlı kontak izleme amaçlı cihazlar 
ile izlenmesi

Yangın anında gazlı yangın söndürme 
sistemlerinin kontrolü

Duman damperlerinin açık/kapalı konum 
bilgilerinin doğrudan çevrimlere bağlı kontak 
izleme amaçlı cihazlar ile izlenmesi ve 
damperlerin kontrolü

KONTROL SORUMLUSU

Adı Soyadı, EMO Sicil No, İmza

Ortak bir saha üzerinde birden fazla yangın 
algılama ve uyarma santrali tesis edilmesi 
durumunda sistemlerin birbiriyle olan irtibatı

Yangın algılama ve alarm sistemlerinde 
kullanılacak kablolar (Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmeliğin 83. 
Maddesi ve TS CEN/TS 54-14 Standardında 
yer alan hükümler doğrultusunda seçilecektir. 
Projelendirme esnasında algılama hatları, uyarı 
hatları ve santraller arası haberleşme hatlarının 
kablo kesitleri ve tipleri belirtilecek olup, 
seçilen kablolardan çekilecek akımlar ve 
gerilim düşümü hesapları proje ekinde 
sunulacaktır. 24 V DC çalışma gerilimi 
standardına sahip yangın alarm sistemlerinde 
en fazla %15 oranında gerilim düşümü olacak 
şekilde, cihaz yükleri ve kablo kesitleri 
hesaplanacaktır)

TESİS YETKİLİSİ

Yangın anında yangın bölme kapıları 
elektromanyetik tutucularının kontrolü

Yangın anında acil durum anons sisteminin 
kontrolü

Yangın anında geçiş kontrol sistemlerinin 
kontrolü

Asansörlerin yangın anında davranışları                                         
(TS EN 81-73 standardı ve Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 
62. Maddesinde tariflenmiştir. Buna göre; 
yangın anında, asansörler acil çıkış katına 
gidecek (genelde zemin kat olarak 
belirlenmektedir), yangın acil çıkış katında ise 
bu durumda asansörler alternatif çıkış katına 
gidecektir. Deprem anında ise asansörler en 
yakın durakta duracaktır. Yangın algılama ve 
alarm sistemi, bu işlevleri yerine getirmek 
üzere gerekli donanım ve yazılım birimlerine 
sahip olacaktır)

Yangın anında asansör kuyuları ve yangın 
merdiven boşlukları basınçlandırma 
sistemlerinin kontrolü

Yangın anında konfor havalandırma sisteminin 
ve duman egzoz sisteminin kontrolü 
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SONUÇ 
 
Yangın algılama ve uyarma sistemlerinin tasarım, planlama, malzeme seçimi, montaj, devreye 
alma, kabul, kullanıcı eğitimi, kullanım, bakım ve periyodik kontrol aşamalarındaki işlemlerin 
eğitimli kişilerce yapılması, beyan edilmesi ve denetiminin sağlanması gerekir.  
 
Yangın algılama ve alarm sistemleri alanında çalışan firmalarda eğitimli personellerin 
bulundurulması ve hizmet yeterliliklerinin oluşturması gerekir. 
 
Meslek Odaları tarafından bu alanda çalışan üyelerine yönelik eğitimler geliştirilmeli ve 
yaygınlaştırılmalıdır. Bu alanda eğitim almamış kişilerce hizmet üretilmemelidir. 
 
Yangın algılama ve alarm sistemleri üretici firmaları tarafından hizmet yeterlilik koşullarını 
yerine getirebilen firmaların teknik personellerine eğitimler verilmeli, montaj, devreye alma, 
test ve bakım işlemleri bu yeterlilikteki firmalar ve yetkin personellerince yapılmalıdır.  
 
Mevzuattan kaynaklı eksiklikler acilen giderilmeli ve ilgili tüm belirlemeler güncel standartlara 
göre uyarlanmalıdır. 
 
Yeterli sayıda ve eğitimli teknik personeli bulunmayan -ruhsat ve denetim aşamalarından 
sorumlu- kurumlar Elektrik Mühendisleri Odası ile protokoller yaparak yangın algılama ve 
alarm sistemlerinin periyodik kontrolleri sağlanmalıdır.       
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ÖZET  
Genel olarak patlayıcı ortamlarda elektrik tesisatının nasıl tasarlanacağı TSE EN 60079-14 
standardında açıklanmıştır. Bununla birlikte geçmiş yıllarda ülkemizdeki yurt dışı kaynaklı 
projelerden kalma bilgi ve alışkanlıklarla uygulamalar yapılmakta idi. Günümüzde bu süreç 
biraz daha disiplin altına alınsa da tesisatın uygunluğu ve kullanılabilirliğinin kontrolü çok 
önem taşımaktadır. Bu sebeple de birçok tesisatta olduğu gibi İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde yeni yapılan değişikliklerle 
birlikte ex-proof elektrik tesisatları için özel şartlar getirilmiştir. Bu sunumda, yapılacak 
uygulamalara ve Periyodik kontrolleri yapacak meslektaşlarımıza ışık tutmak amacıyla 
ilgili yönetmelikler ve standartlar göz önüne alınarak görüş ve öneriler sunulacaktır. 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Elektrik tesisatının tasarlanmasıyla birlikte doğru ekipman seçiminin yanında patlayıcı ortamlarda 
kullanılacak kablonun seçiminden ex-proof ekipmana bağlantısına kadar ex-proof özelliği 
sağlayabilmek için birçok teknik detay vardır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki 
önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir. Bu gözden geçirme İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğindeki şartlar altında TSE EN 60079-17 
standardına göre yapılmalıdır. 
 
Patlayıcı ortam oluşan tesislerin kimler tarafından tasarlanacağı, projelendirileceği, kurulumunun 
yapılacağı ve kontrol edileceği güvenlik açısından çok önemlidir. Patlayıcı ortamlardaki elektrik 
tesisatı farklı olduğu ve özel bir bilgi birikimi gerektirdiğinden konuya ilişkin eğitim almamış bir 
personelin inisiyatifine bırakmak doğru olmayacaktır. Bu tesisatları projelendirecek, yapımında 
çalışacak uygulamacıların ve Periyodik kontrolleri yapacak teknik personelin sertifikalı olması 
gerekmektedir. 
 
Elektrikli cihazlar, atmosferinde tehlikeli konsantrasyonda ve miktarda yanıcı gazlar, buharlar, 
sisler, tutuşabilen lifler veya toz gibi cisimlerin bulunabileceği alanlarda tesis edildiğinde, normal 
çalışmada veya belirli arıza şartlarında üretilen arklar, kıvılcımlar veya sıcak yüzeylerin tutuşması 
ile meydana gelebilecek patlama olasılığını azaltmak üzere koruyucu tedbirler uygulanır [1]. 
 
Elektrik tesisatının dikkatli tasarımlanması ile, genellikle elektrikli cihazların birçoğunun daha az 
tehlikeli olan veya tehlikeli olmayan alanlara konulması mümkündür. Bir patlama meydana 
gelmesi için patlayıcı ortamın ve bir tutuşturma kaynağının birlikte bulunması gerekir. Koruyucu 
tedbirler, elektrik tesisatının bir tutuşturma kaynağı haline gelebilmesinin kabul edilebilecek 
seviyeye indirilmesine yardım eder. 
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2. EKİPMAN SEÇİMİ 
 
Elektrik tesisatının tasarlanmasıyla birlikte doğru ekipman seçimi de önemlidir. Ekipman seçimi 
için bir takım ön bilgilere ihtiyaç vardır. Bunlardan en önemlileri; 
 
• Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması, 
• Bu bölgelerin gaz veya toz grupları, 
• Bu bölgede müsaade edilen en yüksek cihaz dış yüzey sıcaklıklarıdır. 
 
Ekipman seçiminde ve projelendirme aşamasında yapılan en belirgin hata; tehlikeli bölge içinde 
kalan ekipmanların çizimlerde veya malzeme keşif listelerinde ex-proof özellikli olarak ifade 
edilmesidir. Öyle elektrikli ekipmanlar var ki ex-proof özellikte üretilmesi imkansızdır veya çok 
yüksek maliyetler gerektirir. Bu yüzden tehlikeli sahalarda elektrik tesisat projelendirilmesinden 
önce muhakkak tesisin tehlikeli saha planı ve sınıflandırılmaları istenmelidir. Tehlikeli saha planı 
mevcut ise tesisin yüksek gerilimli ve güç dağıtım ünitelerinin olduğu transformatör merkezi ve 
pano odalarının güvenli bölgeye tesis edilmesi mümkün olacaktır. Çünkü kesintisiz güç kaynağı 
(UPS), devre kesici ve hız kontrol cihazı gibi ekipmanların ex-proof özellikte olanı 
üretilmemektedir. Belli güçlere kadar otomatik sigorta, kontaktör gibi şalt cihazlarının belli şartlar 
altında çalışabilecek ex-proof özellikte olanları üretilmektedir. Özellikle dağıtım ve motor kontrol 
panolarının güvenli bölgeye tesis edilmesi, enerjinin kullanıcıya uygun kablo ile taşınması 
elektriksel güvenlik ve maliyet açısından daha uygun olacaktır. 
 
Standart TSE EN 60079-14, Madde 4.1 Genel Kurallar bölümünde “Elektrikli cihazlar, 
uygulanabilir olduğu sürece, tehlikesiz alanlara yerleştirilmelidir. Bunun yapılamadığı yerlerde, 
uygulanabilir en az tehlikeli alanlara yerleştirilmelidir.” [1] önermesi bulunmaktadır. Kullanılacak 
ekipmanların da yürürlükteki yönetmelikler gereği belgeli olması gerekmektedir. Belgeli ekipman 
kullanımı, ekipmanların uygun standart özelliklerini karşıladığına ilişkin gerekli garantiyi sağlar. 
Ülkemizde yayımlanan yönetmeliklerin atıfta bulunduğu Avrupa normlarından dolayı ülkemizde 
kullanılacak olan ex-proof ekipmanların ATEX sertifikalı olması zorunludur.  
 
Tehlikeli bölgelerde hangi Kuşak ’ta (ZONE) hangi ekipmanın kullanılacağını belirlemek için 
Tablo-1 kullanılabilir. Kuşak ’a göre koruma tipi belirlendikten sonra elektrikli cihazı, en büyük 
yüzey sıcaklığı mevcut olabilen herhangi bir gaz veya buharın tutuşma sıcaklığına erişemeyecek 
şekilde seçilmelidir. 
 
Elektrikli cihazın üzerine işaretlenebilen sıcaklık sınıflarının sembolleri Tablo-2’de gösterilen 
anlamlara sahiptir. Tablo 3’teki patlayıcı ortamı oluşturan maddenin gaz grubuna göre de 
ekipmanın seçimi tamamlanır. 
 
 
 
 
3. KABLOLAR 
 
Genellikle patlayıcı ortamlarda kullanılacak kablolar konusunda yanlış bilgiler bilgi kirliliğine 
sebep olmaktadır. Öncelikle ATEX kapsamında kablolar kendi başına bir arıza kaynağı olarak 
görülmemektedir. Bundan dolayı ex-proof kablo diye bir kablo yoktur. Standart sadece çabuk 
aşınan tip olarak bilinen düşük uzama mukavemetli kabloların ve kendinden emniyetli “ia” 
devrelerde alüminyum kabloların kullanılmasını yasaklamakta, bunun dışında ilave tedbirler için 
tavsiyelerde bulunmakta, IEC 60332-1-2 veya IEC 60332-3-22'ye uygun olarak testlere 
dayanmalarını sağlayan alev yayılma karakteristiğine sahip kabloları zorunlu kılmaktadır. 
 
Kablolar ve kablolama sistemleri ile ilgili bölümde kablo tesisatı önerileri mevcuttur. “Madde 9.3.7 
Kablo sistemleri ve yardımcı düzenleri, pratikte mümkün olduğunca mekanik hasara, korozyona 
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veya kimyasal etkilere (örnek olarak çözücülere) ve ısı etkilerine (kendinden güvenlikli devreler 
için Madde 16.2.2.5’e de bakınız) maruz kalmaları önlenecek konumlarda tesis edilmelidir. Bu 
yapının etkilenmesi önlenemiyorsa boru içinde tesisat yapılması gibi koruyucu önlemler alınmalı 
veya uygun kablolar seçilmelidir. (Örnek olarak mekanik hasar riskinin en aza indirilmesi, zırhlı, 
ekranlı, kaynaksız alüminyum kılıflı mineral yalıtımlı metal kılıflı veya yarı sert kılıflı kablolar 
kullanılabilir.)” [1] 
 
Patlayıcı ortamlarda kullanılan kabloların olası bina içerisindeki tesisatlarında Binaların Yangından 
Korunması Yönetmeliği’ndeki şartları da sağlaması gerekir. Özellikle halojen içermeyen kablo 
kullanılması ATEX haricindeki diğer yönetmeliklerle de uyum sağlayacaktır. Bu durumda 
özetlenecek olursa patlayıcı ortamlardaki ex-proof tesisatlarda alev iletmemek ön şart olmak 
kaydıyla halojen içermemek ve işletme şartları gerektiriyorsa çelik zırhlı kablo kullanmak bütün 
şartları sağlayacaktır. 
 
Güvenli ortamdan gelip yine güvenli ortama giden kablo tesisatının güzergahı patlayıcı ortamdan 
geçiyorsa bu kablo ve tesisatının da ex-proof özellikte ve tehlikeli bölge sınıfına uygun olması 
zorunluluktur. 
 
Uygulama açısından zor ve maliyeti yüksek olan borulu (conduit) tesisat, ex-proof bir ekipmana 
birden fazla kablo girmesi durumunda bazı uygulama kolaylıkları sağlar. Fakat borulu (conduit) 
bağlantı kullanılacak ise imalatçının ürün kataloğunda belirttiği uyarılar dikkate almak zorunludur. 
Çünkü katalog değerlerinin dışına çıkıldığında ekipman garanti ettiği ex-proof özellikler dışına 
çıkar ve güvenlik bozulur. Ayrıca boru veya durdurucu ekipmana doğrudan değil bir boru rakoru 
ve nipel yardımı ile bağlanmalıdır. 
 
IEC borulu tesisata karşı çıkmamakla birlikte uygulandığı takdirde uyulması gereken koşullar için 
IEC 60079-14 gerekli açıklamaları içermektedir. Borulu bağlantıda ekipman çıkışlarında durdurucu 
malzeme takılması ve özel reçine (seal compound) ile doldurulması zorunluluktur. 
 
 
 
 
4. KABLO GİRİŞLERİ 
 
Tesisatta kullanılacak kablonun seçiminden sonra ex-proof ekipmana bağlantısı, ex-proof özelliği 
sağlayabilmek için diğer önemli ve tamamlayıcı bir konudur. Kabloların ekipmana bağlanmasında 
istenen en önemli özellik; herhangi bir şekilde çekildiklerinde akım ileten canlı kısma çekme 
yükünün aktarılmamasıdır. Her kablo rakoru bu özelliğe sahip değildir. Ex-proof ekipmanlarda 
kullanılan ex-proof kablo rakorları için IEC 60079-0’da bu konuda çok uzun açıklamalar vardır ki, 
tavsiye değil zorunluluktur. 
 
Ex-proof kablo rakorunun seçimi hem kablonun tipi ve boyutu hem de ex-proof ekipmanın bağlantı 
kutusunun koruma sınıfına göre yapılmak zorundadır. Uygulamacıların karşısına çıkacak önemli 
bir konu da ekipmanın koruma sınıfı “d” tipi, terminal kutusu “e” tipi koruma sınıfında olmasıdır. 
Bu durumda kablo rakoru “e” tipi korumalı ve kablo tipine (zırhlı/zırhsız) göre seçilmelidir. Bu 
gibi durumlarda “d” tipi korumadaki patlamaya karşı dayanıklılık üretici tarafından cihaz içinden 
terminal kutusuna geçişte sağlanmıştır. Ekipmanın “d” tipi koruma olması montaj ekibini 
yanıltmamalı. 
 
Kablo girişlerinin önemi ve seçim kriterleri Madde 10.3’te belirtilmiştir. "Kabloların elektrikli 
ekipmana bağlantısı, kullanılan kablo türüne uygun kablo rakorları vasıtasıyla gerçekleştirilecek ve 
ilgili koruma türünün patlamaya karşı koruma bütünlüğünü koruyacaktır. Dişli giriş veya delik 
boyutu, kablo rakoru ile farklı olduğunda, Tablo 10'a uygun dişli bir adaptör takılmalıdır." [1] 
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“e” tipi terminal kutularında kullanılacak klemensler de ATEX sertifikalı ex-proof klemens 
olmak zorundadır veya terminal kutusu ile birlikte sertifika almış ve kutu içinde hazır 
montajlı klemensler olmalıdır. 
 
 
 
 
5. POTANSİYEL EŞİTLEME 
 
Burada amaç arıza anında cihazlar arası gerilim oluşmasını önlemek veya en aza indirmektir. 
Potansiyel eşitlemesi, tehlikeli alanlarda gereklidir. TN, TT ve IT sistemlerinde, bütün açıktaki ve 
cihaz dışındaki iletken bölümler bir eş potansiyel kuşaklama sistemine bağlanmalıdır. Kuşaklama 
sistemine koruyucu iletkenler, metal borular, metal kablo kılıfları, çelik tel zırhlar ve yapıların 
metal bölümleri dahil olabilir; ancak nötr iletkenleri dahil edilmemelidir. Bağlantılar, kendinden 
gevşemeye karşı güvenli olmalıdır. 
 
Açıktaki metal bölümler yeterince güvenli ise ve eş potansiyel kuşaklama sistemine bağlı bir yapı 
bölümü veya boru sistemine metalik temas ile bağlı ise bunların eş potansiyel kuşaklama sistemine 
ayrıca bağlanması gerekmez. Yapının veya elektrik tesisinin bir bölümü olmayan cihaz dışı iletken 
bölümlerin, gerilimin yer değiştirme (örnek olarak kapı ve pencere iskeletlerinde) tehlikesi yoksa 
eş potansiyel kuşaklama sistemine bağlanması gerekmez. 
 
Potansiyel Eşitleme her ne kadar çok önemli bir konu olsa da uygulanmaması gerek koşular için 
Madde 6.4.1 de belirtilmiştir. “Kendinden güvenlikli cihazların metal mahfazalarının cihaz 
belgelerinde gerekli görülmedikçe veya durgun yükün birikmesini önlemek için eş potansiyel 
kuşaklama sistemine bağlanmamalıdır.” 
 
Katodik korumalı tesisler, sistem özel olarak bu amaç için tasarımlanmamış ise, eş potansiyel 
kuşaklama sistemine bağlanmamalıdır.” [1] 
 
“Not- Taşıtlar ve sabit tesisler arasında potansiyel eşitlemesi özel tertibat gerektirebilir. (Örnek 
olarak boru hatlarını bağlayan yalıtkan flanşların olduğu yerlerde)” [1] 
 
Özellikle akaryakıt dolum ve depolama tesislerinde karşımıza çıkan bu durum için özel üretilmiş 
ex-proof tanker topraklama cihazları vardır. Bu cihaz yakıt transferi başlamadan önce bir 
topraklama maşası yardımıyla tanker üzerindeki topraklama ucuna bağlanır. Cihaz tanker ile proses 
arasındaki potansiyel farkı eşitlenince veya belli bir değerin altına inince bir kontak yardımı ile 
üzerindeki yeşil lamba ile uyarı verip, pompa motorunun kumanda devresine de çalıştırma onayı 
vermektedir. 
 
 
 
 
6. PERİYODİK KONTROL 
 
Tehlikeli alanlardaki elektrik tesisatları, bu tip ortamlarda çalışmak üzere özel olarak tasarımlanan 
karakteristiklere sahiptir. Böyle alanlarda güvenlik sebebiyle, söz konusu özel karakteristiklerin 
bütünlüğünün bu tip tesisatlarda ömrü boyunca sürdürülmesi önemlidir. Bu amaçla tehlikeli 
alanlardaki elektrik tesisatlarının muayenesi, TS EN 60079-17 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 17: 
Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı standardına göre yapılmalıdır. [2] 
 
Bu standartta başlangıç muayenesi ve 
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a) Sonrasında düzenli periyodik muayeneler veya 
b) Usta personel tarafından sürekli gözetim, şeklinde yapılan devam eden muayenelerle ilgili 
ayrıntılar verilmiştir. 
 
TS EN 60079-17 standardı, 4.4 Periyodik Muayeneler bölümü, 4.4.1 Personel başlıklı kısımda 
muayeneyi yapacak personel için; 
 

a) Alan sınıflandırma/EPL bilgisine ve bunun incelenen yerdeki etkilerini anlamak için yeterli 
teknik bilgiye sahip olması, 

b) Tehlikeli alanlarda kullanılan elektriksel donanım ve tesisatlara yönelik teorik ve pratik 
kurallar hakkında teknik bilgi ve kavrayışa sahip olması, 

c) Tesis edilen donanım ve tesisata bağlı olarak gözle, yakın ve ayrıntılı muayene kurallarını 
anlaması kaydıyla ihtiyaç duyulan muayene konusunda uzman personel gereklidir. 

 
 
Şeklindeki şartları yazdıktan sonra not olarak da yeterliliklerin ve eğitimlerin, uluslararası düzeyde 
yapılan eğitim ve değerlendirme çerçevesinde belirlenebileceğini belirtir. 
 
TS EN 60079-17 standardı, 4.5 Usta personel tarafından yapılan sürekli gözetim bölümü, 4.5.2 
Amaçlar kısmında; 
 
Sürekli gözetimin amacı, ortaya çıkan arızaların erken tespit edilmesine ve ardından gerekli 
onarımın yapılmasına imkân sağlamaktır. Bu hususta normal iş süreçleri içinde (örneğin, montaj 
işi, değişiklikler, muayeneler, bakım işi, arızaların kontrolü, temizleme işi, kontrol çalışmaları, 
anahtarlama çalışmaları, bağlantı uçlarında bağlantıların yapılması ve kesilmesi, kurulum ve 
ayarlama işi, işlevsel deneyler, ölçmeler) tesisatın bulunduğu ortamda hizmet veren ve ustalıklarını, 
arızaların ve değişikliklerin erken safhada tespit etmek için kullanan mevcut usta personelden 
faydalanılır. [2] 
 
Düzenli periyodik muayeneler ise aynı standarttaki 4.12 Muayene programları bölümünde 
belirtildiği şekilde ve Çizelge-1, Çizelge-2, Çizelge-3 Muayene Çizelgelerine göre ve Madde 5, 
Muayene programları için ilâve kurallar dikkate alınarak yapılır. 
 
Bu konuda ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği de bazı kurallar getirmiştir. 25 Nisan 2013 
tarihinde yayınlanmış olan bu yönetmelikte 18 Şubat 2022 değişiklikler yapılmıştır. 
 
Bu yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
 
“Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanları 
 
MADDE 7/A – (1) 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Muhtemel 
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) 
kapsamında yer alan iş ekipmanlarının periyodik kontrolü; muayene ve testlere ilave olarak anılan 
Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolünü de kapsar. 
(2) Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü, iş ekipmanının ilk kurulumu 
da dâhil olmak üzere ekipmanın türüne göre belirlenen aralıklarla yapılır. Patlayıcı ortamda 
kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü esnasında, uygunluk belgesi kapsamındaki 
özelliklerin devam etme durumuna ilişkin TS EN 60079 ve TS EN ISO 80079 standart serilerine 
göre hareket edilir.” [3] 
 
Aynı Yönetmeliğin EK-III’ü de değiştirilmiştir. EK-III madde 1.13 der ki; 
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Bu Yönetmeliğin 7/A maddesi kapsamında patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının periyodik 
kontrollerini; ilgili branşlardan periyodik kontrol yapmaya yetkili mühendis, teknik öğretmen, 
tekniker veya yüksek tekniker gerçekleştirir. Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının 
uygunluk kontrolünün yapılabilmesi için Bakanlıkça ilan edilecek uluslararası geçerliliği bulunan 
bir sertifikaya sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek ileri eğitimde ilgili modülü tamamlamış 
olmak şartı aranır. [3] 
 
EK-III’ün 1.13 maddesi 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için periyodik kontrol yapacak 
personelin yetki sorunu olmadan mevcut yönetmeliği referans alarak işin yapması mümkün olacak. 
 
 
 
7. ATEX AÇISINDAN BAKIŞ 
 
Hali hazırda ülkemizde geçerli olan ATEX standartlar serisi içinde henüz Personel Yeterlilik 
belgesi verilmesine dayanak olacak standart yayınlanmadı. Taslak halinde olan ve üzerinde 
çalışılan IEC 60079-44 Patlayıcı Ortamlar-Bölüm 44-Personel Yeterlilik Standardının uluslararası 
çevrelerde Ağustos 2023 tarihinde yayımlanması öngörülmektedir. Bunun ülkemize yansıması TSE 
aracılığı ile çok geçmeden olacaktır. 
 
Fakat, bu muhtemel yayın tarihine kadar yeni standart yayınlanamaz ise, İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin EK-III ’te bahsettiği, uluslararası 
geçerliliği bulunan bir sertifikaya, periyodik muayene yapmak isteyen teknik personelin nasıl 
ulaşacağı da ayrı bir belirsizlik yaratacaktır. 
 
 
 
8. IECEx AÇISINDAN BAKIŞ 
 
IECEx sertifikasyonu, Personel yeterliliklerinin uluslararası geçerli uygunluk değerlendirme 
programını sağlamaktadır. Bu sertifikasyon; tasarım, seçim, montaj, Ex ekipmanının bakımı, 
kontrolü, denetimi, revizyonu ve onarımı konularında personel yeterliliğini kapsamaktadır. 
 
IECEx sertifikasyonu, sertifika sahibinin aşağıdaki konularda yeterli olduğunu gösterir: 
• Ex alanlarda güvenle çalışmak. 
• Ex teçhizatı üzerinde çalışma yürütmek. 
• Ex ekipmanının korunmasına uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak. 
 
Personel Yeterliliklerinin IECEx Sertifikasyonu (CoPC-Certification of Personal Competence) 
veya patlayıcı ortamlarda çalışmaya uyum sağlanması belgelendirmesi (Ex Facility Orientation 
Certificate-EFOC), kişinin yeteneklerinin tam değerlendirilmesini gerektirir. Bu bir eğitim, yazılı 
sınav, uygulama sınavı şeklinde yapılabilir. Kişinin akademik ve iş geçmişi ile ilgili eğitim 
kayıtları, aldığı eğitimlerde belgelendirme öncesi kriter olarak belirlenebilir. Bu yeterlilik 
şemasında ISO IEC 17024 Personel Belgelendirmesi standartları şartları uygulanır. Standardın 
gereği olarak kişilerin belli bir süre -genellikle 3 yıl- içinde yeterliliklerinin devam edip etmediği, 
belirlenen prosedürler ile kontrol edilir. 
 
 
 
9.YETERLİLİK BİRİMLERİ 
 
Belgelendirilecek kişiler için yeterlilik birimleri belirlenmiştir. Kişilerin ISO/IEC standartlarına 
göre bir CoPC veya EFOC verildiğini belgeler üzerinde not etmek önemlidir. Kişiler ayrıca diğer 
ilgili standartlara göre değerlendirilebilirler. Örneğin IEC 60079 Standardı (Patlayıcı Gaz 
Ortamlarında Kullanılan Elektrikli Cihazlar) gibi yeterlilik birimleri şu an itibariyle şunlardır:  



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 269 
 
Ex 000- Tehlikeli sahaya girmek için temel bilgiler ve farkındalık. 
Ex 001- Patlayıcı ortamlarda temel koruma ilkeleri. 
Ex 002- Sınıflandırma- IEC 60079-10 serisine göre 
Ex 003- Kurulum- IEC 60079-14'e göre 
Ex 004- Bakım- IEC 60079-17'ye göre 
Ex 005- Patlamaya karşı korumalı teçhizatın revizyonu ve onarımı. 
Ex 006- Tesisatların testi- IEC 60079-14'e göre 
Ex 007- Görsel ve Yakın Muayene- IEC 60079-17'ye göre 
Ex 008- Ayrıntılı Muayene- IEC 60079-17'ye göre 
Ex 009- Tasarım Elektrik Tesisatları- IEC 60079-14'e göre 
Ex 010- Denetim Denetimi- IEC 60079-17'ye göre 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Ülkemizde geçerli yönetmelik ve standartlar arasındaki çelişkilere ve belirsizliklere bakınca doğal 
olarak aklımıza bazı sorular gelmekte. 
 
• Bakanlık bu uluslararası geçerliliği olan sertifikayı/programı ilan etti mi? 
• Bakanlık ileri eğitimi ne zaman düzenleyecek? 
• Bakanlıkta bu ileri eğitimi verecek yetkinliğe ve bilgiye sahip personel var mı? 
• Bakanlıkça verilecek bu eğitimin sertifikasının uluslararası geçerliliği olacak mı? 
 
Bu süreçte Bakanlık, ATEX değil de IECEx sertifikasyonunu adres gösterip, bu standart serisindeki 
personel yeterlilik eğitim ve sertifikalarını kabul edeceğini ilan edebilir. Bu konuda Bakanlığın 
yetkisinin olması ve IECEx’ in uluslararası platformlarda kabul görüyor olması uygulamada bir 
sorun yaratmayacaktır. 
 
Fakat bu konuda Türkiye’de eğitim ve belge veren kurum ve yetkili kişi sayısının çok sınırlı olması 
hem zaman hem de maliyet problemleri yaşanmasına sebep olabilir. Bakanlığın oluşacak talebe 
cevap verebilecek imkan ve kabiliyeti var mıdır bilinmez ama bu konuda acil bir düzenleme 
yapmasının gerekeceği çok açıktır. 
 
Sonuç olarak patlayıcı ortam oluşan tesislerin kimler tarafından tasarlanacağı, kimler tarafından 
projelendirileceği ve kurulumunun yapılacağı güvenlik açısından çok önemlidir. Patlayıcı 
ortamlardaki elektrik tesisatı farklı olduğu ve özel bir bilgi birikimi gerektirdiğinden konuya ilişkin 
eğitim almamış bir personelin inisiyatifine bırakmak doğru olmayacaktır. Bu sektörde çalışacak 
uygulama ve denetim yapacak kişilerin ATEX ve IECEx belgelendirmesi konusunda 
bilgilendirilmesi ve yetkinlik konularında yönlendirilmesi sektörün ve Bakanlığın öncelik konusu 
olmalıdır. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] TSE EN  60079-14 Elektriksel Tesislerin Tasarımı, Seçimi ve Monte Edilmesi 
[2] TS EN 60079-17 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı 
[3] İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği-18 Şubat 2022 
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TABLO-1: ELEKTRİKLİ EKİPMAN SEÇİMİ 

Standart Koruma Tipi Koruma Tekniği Kuşak ( Zone ) 

TS EN 60079-11 "ia" Kendinden güvenlikli 0 / 1 / 2 

TS EN 60079-11 "ib"/"ic" Kendinden güvenlikli 1 / 2 

TS EN 60079-1 "d" Aleve dayanaklı muhafaza 1 / 2 

TS EN 60079-2 "p" Basınçlı muhafazalar 1 / 2 

TS EN 60079-5 "q" Toz doldurma 1 / 2 

TS EN 60079-6 "o" Yağa daldırma 1 / 2 

TS EN 60079-7 "e" Artırılmış güvenlik 1 / 2 

TS EN 60079-18 "ma"/"mb"/"mc" Kapsül içine alma 0 / 1 / 2 

TS EN 60079-15 "n" Kıvılcım çıkarmaz Sadece 2 

 
 

TABLO-2: SICAKLIK SINIFLARI 

EKİPMAN SICAKLIK 
SINIFI 

EKİPMAN MAKSİMUM 
YÜZEY SICAKLIĞI 

GAZ veya BUHARIN 
TUTŞMA SICAKLIĞI 

T1 <  450 >  450 

T2 <  300 >  300 

T3 <  200 >  200 

T4 <  135 >  135 

T5 <  100 >  100 

T6 <  85 >  85 

 
 

TABLO-3: GAZ GRUPLARI ve SICAKLIK SINIFLARI 

SICAKLIK 
SINIFI II A II B II C 

T1 

Aseton, Etan, Etiletonet 
Amonyak, Benzol(saf) 

Etanoik asit, Metan 
Metan, Metanol, Propan 

Toluen, Karbon oksit 

Hava gazı 
Acrylnitril 

Hidrojen 

T2 

Etanol 
i-amil asetat 

n-Bütan 
n-Bütil alkol 

Etilen Asetilen 

T3 

Benzin 
Dizel yakıt 
Uçak yakıtı 
Kızgın yağ 
n-Hekzan 

  

T4 Asetaldehit 
Etileter 

  

T5    

T6   Karbon disülfit 
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ÖZET 
 Dünya üzerindeki enerji kaynakları klasik ve alternatif kaynaklar olmak üzere ikiye 

ayrılabilir. Klasik kaynaklar petrol, kömür, doğalgaz ve nükleer enerji gibi kaynaklardır. 
Alternatif kaynakları ise güneş, rüzgar, hidrojen, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar 
olarak sıralayabiliriz. Bu alternatif kaynaklar doğada sürekli var olan faktörlere dayalı olup 
en önemli özellikleri ise yenilebilir olmaları ve doğaya zarar vermemeleridir. Yenilenebilir 
ve temiz enerji son yıllarda büyük ilgi görmekte, pek çok işletme ve oluşum bu yönde 
çeşitli adımlar atmaktadır. Enerjinin üretimi ile birlikte duyulan temel ihtiyaçlardan biri 
üretilen enerjinin depolanmasıdır. Bunun için pek çok cihaz geliştirilmiştir. Enerji 
depolama cihazları, kullanılan depolama teknolojisine bağlı olarak mekanik, 
elektrokimyasal, kimyasal, elektrikli veya termal cihazlar olarak sınıflandırılabilir. Bunların 
içerisinde en çok karşımıza çıkan gruplardan biri elektrokimyasal eneji depolama 
cihazlarıdır. Bu cihazlar birincil ve ikincil tipler olarak sınıflandırılabilir. Birincil pil/hücre 
türleri tek kullanımlıktır ve yeniden şarj edilemezlar. Örneğin kuru piller ve (çoğu) alkalin 
piller. İkincil pil/hücre türleri ise şarj edilebilir. Örneğin Nikel-Kadmiyum (NiCd), kurşun 
asit ve lityum iyon piller. Tüm bu sistemlerin işletilmesi esnasında çeşitli riskler ortaya 
çıkmaktadır. Bu risklerden bir tanesi de yangındır. Lityum iyon bataryalar, yüksek enerjili 
malzemeler ile yüksek yanıcılığa sahip elektrolitleri bir araya getirir. Bu nedenle, lityum-
iyon bataryalı sistemler için yangından korunma sistemleri tasarlanırken, erken ve güvenilir 
bir yangın algılama planlanmalı ve uygun söndürücü kullanan sistemler ile entegre 
edilmelidir. 

 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Dünya üzerindeki enerji kaynakları klasik ve alternatif kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılabilir. 
Klasik kaynaklar petrol, kömür, doğalgaz ve nükleer enerji gibi kaynaklardır. Alternatif 
kaynakları ise güneş, rüzgar, hidrojen, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar olarak 
sıralayabiliriz. [1] Bu alternatif kaynaklar doğada sürekli var olan faktörlere dayalı olup en 
önemli özellikleri ise yenilebilir olmaları ve doğaya zarar vermemeleridir. Yenilenebilir ve 
temiz enerji son yıllarda büyük ilgi görmekte, pek çok işletme ve oluşum bu yönde çeşitli 
adımlar atmaktadır. Enerjinin üretimi ile birlikte duyulan temel ihtiyaçlardan biri üretilen 
enerjinin depolanmasıdır. Bunun için pek çok cihaz geliştirilmiştir. 
 
 
 
2. ENERJİ DEPOLAMA CİHAZLARININ SINIFLANDIRILMASI 
 
Enerji depolama cihazları, kullanılan depolama teknolojisine bağlı olarak mekanik, 
elektrokimyasal, kimyasal, elektrikli veya termal cihazlar olarak sınıflandırılabilir. Bunların 
içerisinde en çok karşımıza çıkan gruplardan biri elektrokimyasal eneji depolama cihazlarıdır. 
Bu cihazlar birincil ve ikincil tipler olarak sınıflandırılabilir. Birincil pil/hücre türleri tek 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 272 

kullanımlıktır ve yeniden şarj edilemezlar. Örneğin kuru piller ve (çoğu) alkalin piller. İkincil 
pil/hücre türleri ise şarj edilebilir. Örneğin Nikel-Kadmiyum (NiCd), kurşun asit ve lityum iyon 
piller.  
 
 
 
3. YENİDEN ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERİN TEMELLERİ 
 
Yeniden şarj edilebilir pil, depolama pili veya ikincil hücre (veya eski adıyla akümülatör), tek 
kullanımlık veya birincil pilin aksine, şarj edilebilen, bir yüke boşaltılabilen ve pek çok kez 
doldurulabilen bir tür elektrik pilidir. Bir veya daha fazla elektrokimyasal hücreden oluşur. 
Yeniden şarj edilebilir piller tipik olarak başlangıçta tek kullanımlık pillerden daha pahalıdır, 
ancak değiştirilmeleri gerekmeden önce birçok kez ucuza şarj edilebildiklerinden, toplam sahip 
olma maliyeti ve çevresel etkisi çok daha düşüktür. Bazı şarj edilebilir pil türleri, tek 
kullanımlık türlerle aynı boyut ve voltajlarda mevcuttur ve bunlarla birbirlerinin yerine 
kullanılabilir. "Akümülatör" terimi, tersine çevrilebilir bir elektrokimyasal reaksiyon yoluyla 
enerji biriktirdiği ve depoladığı için kullanılır. 
 
Pilleri geliştirmek için dünya çapında milyarlarca dolarlık araştırma yatırımı yapılıyor ve 
endüstriler de daha iyi piller oluşturmaya odaklanıyor. Şarj ve deşarj verimliliği, pil 
verimliliğini değerlendirmek için kullanılabilecek bir performans ölçeğidir. Lityum ikincil piller 
%95 ile en yüksek şarj ve deşarj verimliliğine sahipken, kurşun depolama pilleri yaklaşık %60-
%70 ve redoks akışlı piller yaklaşık %70-75'tir. Enerji depolama cihazlarının performansı, 
çıktıları ve enerji yoğunluğu (kW/kg) ile tanımlanabilir. Daha yüksek enerji yoğunluğu şu anda 
pil teknolojisi gelişiminin ana itici gücüdür. Enerji depolama cihazlarının önemli bir performans 
unsuru ömürleridir ve bu faktör ekonomik verimliliğin gözden geçirilmesinde en büyük etkiye 
sahiptir. Bir diğer önemli husus, çevre dostu olmaları veya cihazların çevreye ne ölçüde zararsız 
ve geri dönüştürülebilir olduğudur. Bir pil sistemi, birden fazla hücreyi uygun voltaj ve 
kapasiteye bağlayan "batarya paketinden" oluşur. 
 
 
 
 
4. YENİDEN ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERİN TİPLERİ 
 
Şarj edilebilir piller, düğme hücrelerden bir elektrik dağıtım şebekesini stabilize etmek için 
bağlanan megawatt sistemlere kadar birçok farklı şekil ve boyutta üretilir. Kurşun-asit, çinko-
hava, nikel-kadmiyum (NiCd), nikel-metal hidrit (NiMH), lityum-iyon (Li-ion), lityum demir 
fosfat (LiFePO4) ve lityum iyon polimer (Li-ion polimer) dahil olmak üzere çeşitli elektrot 
malzemeleri ve elektrolit kombinasyonları kullanılır.  
 
En yaygın sabit bekleme pilleri Kurşun-Asit, Nikel-Kadmiyum, Nikel-Metal Hidrür (Ni-MH) ve 
Lityum-Iyon (Li-Ion) pillerdir. Bu pillerin kendi içinde çeşitli olumlu ve olumsuz yönleri 
bulunmaktadır. En çok karşılaşılan tiplerden biri olan Lityum-Iyon (Li-Ion) üzerinde biraz daha 
durmak konuyu anlamak açısından faydalı olacaktır. 
 
 
 
 
5. LİTYUM-İYON (LI-ION) POLİMER PİLLER (KURU HÜCRE) 
 
Li-ion pil (kuru hücre) kimyaları en yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Pil ömrünü uzatmak 
için bellek veya programlı döngü gerekmez. Li-Ion piller kameralar, hesap makineleri, dizüstü 
bilgisayarlar ve cep telefonları gibi elektronik cihazlarda kullanılmaktadır ve giderek daha fazla 
elektrikli mobilite için kullanılmaktadır. 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 273 

 
"Lityum-iyon pil" terimi, geniş bir kimya kategorisini kapsar. Ürün, yalnızca bir dizi ayrı hücre 
olarak değil, entegre bileşenlerden oluşan bir sistem olarak düşünülmelidir. Geleneksel bir 
lityum-iyon pil sistemindeki bileşenler, lityum-iyon hücreler, entegre parçalar ve Pil Yönetim 
Sistemi (BMS) dahil olmak üzere yardımcı sistemlerdir. Üreticiler bu bileşenleri paketler, 
modüller veya birimler olarak bilinen konfigürasyonlarda paketler. Şarj cihazı, akü sistemine 
entegre edilebilir veya ayrı bir bileşen olabilir. Daha yüksek özgül enerji yoğunlukları ve 
elektriksel ve çevresel kötüye kullanımlara karşı daha yüksek hassasiyetleri nedeniyle, lityum 
iyon pillerin bir BMS ile etkin bir şekilde yönetilmesi gerekir. Yönetim seviyesi, seçilen özel 
kimyaya bağlıdır. Yanlış yönetildiğinde, bir lityum iyon pil, düşük hücre direncine ve yüksek 
enerji depolama kapasitesine sahip olduğu için kolayca "termal kaçak" durumuna ulaşır. Bu 
nedenle, lityum bazlı pil güvenilirliğini değerlendirmede önemli olan, BMS'nin operasyonel 
parametreleri güvenilir ve güvenli bir şekilde izleme ve kontrol etme yeteneğidir. Lityum iyon 
piller, kontrollü bir ortamda çalıştıklarında ortalama 15 yıla kadar hizmet ömrüne sahiptir. Güç 
hücreleri ile yüksek özgül enerji ve yüksek yük kapasitesi vardır. Yüksek sıcaklıklarda ve 
yüksek voltajda depolandığında bozunurlar. Donma sıcaklıklarında (<0°C, <32°F) hızla şarj 
olmaları imkansızdır. 
 
Lityum iyon pil teknolojisi, son derece faydalı olmakla birlikte, yangından korunma 
düşünüldüğünde, hasar gördüğünde çok fazla ısı üretme ve zehirli/yanıcı gazlar yayma eğilimi 
de dahil olmak üzere bazı benzersiz tehlikeler de beraberinde getirir. Bu, potansiyel olarak bir 
yangın veya patlamaya neden olan "termal kaçak" olarak adlandırılan bir süreç olan pil hücreleri 
boyunca kademeli bir etkiye sahip olabilir. Bir ESS/BESS yangına tamamen karıştığında 
olayları kontrol etmek çok zordur. ESS/BESS ayrıca büyük miktarda enerji depolayabilir ve 
uzun süreler boyunca, genellikle saatlerce yanabilir ve söndürüldükten sonra yeniden alev 
alabilir. 
 
Lityum-iyon (Li-ion) piller neden arızalanır dediğimizde karşımıza pek çok cevap çıkmaktadır. 
24μm veya daha az (mm'nin 24 binde biri) ultra ince ayırıcılara sahip hücreler, daha düşük Ah 
dereceli eski tasarımlara göre kirliliklere karşı daha hassastır. Ayrıca hücre içinde bir elektrik 
kısa devresi oluştuğunda sorunlar başlar. Harici koruma çevre birimleri, bir kez devam eden bir 
termal kaçışı durdurmada etkisizdir. İki temel pil arızası türü vardır: 
 
• Milyonda bir tahmin edilebilir bir aralıkta meydana gelen ve elektrot, ayırıcı, elektrolit veya 
süreçleri içeren bir tasarım hatasıyla bağlantılı olanlar. 
 
• Daha zor hatalar, bir tasarım kusuruna işaret etmeyen rastgele olaylardır. Bunlar, donma 
noktasının altındaki sıcaklıkta şarj, titreşim veya bir meteor çarpmasına benzer bir tesadüf olayı 
gibi bir stres olayı olabilir. 
 
Tüm pillerde karşılaşılan yanlış kullanımları şunlardır: aşırı titreşim, yüksek ısı ve donma 
noktasının altında Li-ion şarjı. Bileşenlerinin hafif olacak şekilde tasarlanmış olması, pil 
hücreleri arasında ince bölmeler ve yalnızca ince bir dış kaplama olduğu anlamına gelir. Hem 
bölmeler hem de kaplama oldukça kırılgandır ve pil hasar gördüğünde delinirse kısa devre 
meydana gelir ve bu kıvılcım oldukça reaktif lityumu ateşleyebilir. Alternatif olarak, pil aşırı 
ısınabilir ve içeriğin ısısı pil üzerinde basınç uygulayarak patlamaya neden olabilir. 
Bildirildiğine göre, bu durum için beş tür neden vardır, bunlar: 
 
1. Katot malzemesinden oksijen salınımına neden olan ve çok sayıda yan reaksiyonu tetikleyen 
kontrol edilemeyen dahili ısı üretimi. 
2. Ayırıcı kusurları (ısı kaynaklı büzülme veya mekanik hasar nedeniyle), pilde kısa devreler ve 
içinde depolanan enerjinin hızlı boşalması ile birlikte istenmeyen kimyasal zincir reaksiyonları 
ve büyük miktarda ısı salınımına neden olur. 
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3. Elektrolit ayrışması, özellikle yüksek şarj durumunda (SOC), katot arayüzünde meydana 
gelir. Bu, ısı birikimine, bunun sonucunda katottan oksijen salınımına ve ayırıcının hasar 
görmesine yol açar. 
4. Yerel termal hasarın neden olduğu elektrokimyasal yan reaksiyonlar. Normal işlemler 
sırasında oluşan ısı yeterince hızlı dağıtılamazsa, o yerdeki ayırıcı büzülür veya kırılır. 
5. Kısa devrelere ve/veya pile hava girmesine neden olan mekanik pil hasarı. 
 
Yukarıdaki bu beş kategoriden pil güvenliği kazalarının ana nedenleri, aşağıdakilerden 
kaynaklanan kısa devrelerdir: 2. ayırıcı hasarı; 3. elektrolit ayrışması; ve 5. mekanik pil hasarı. 
Bir lityum iyon hücre termal kaçak durumuna geçtiğinde (sıcaklık artışı), birden fazla ısı 
kaynağı vardır. Örneğin: 
 
• Yanma – elektrolit yanması, paketleme… 
• Ohmik – kısa devrelerden geçen yüksek akım akışının neden olduğu dirençli ısıtma 
• Termodinamik – elektrotlar artık izole değilse, aktivasyon enerjisi karşılanırsa sistem o 

sıcaklık için en düşük enerji durumuna geri döner 
• Kimyasal – elektrot malzemesinin pilin diğer bileşenleriyle (elektrolit) reaksiyonu, metal 

oksit elektrotunun, özellikle kobalt oksitin termal ayrışması. 
 
Bu çok sayıda mekanizmaya ek olarak, hücrenin tasarımı genellikle söndürme maddesinin 
yangının kaynağına doğrudan erişimini engeller. Termal kaçaklar, pil hücresinde yangına 
ve/veya patlamaya yol açabilecek patlayıcı bir patlama potansiyeli ile yüksek sıcaklıklara ve gaz 
birikmesine yol açar. Bir termal kaçak sırasında, bir pil takımının içindeki arızalı hücrenin 
yüksek ısısı, sonraki hücrelere yayılarak onların da termal olarak kararsız hale gelmesine neden 
olabilir. Her hücrenin kendi zaman çizelgesine göre parçalandığı bir zincirleme reaksiyon 
meydana gelebilir. Böylece bir paket, her hücre tüketildikçe birkaç saniye içinde veya birkaç 
saat içinde yok edilebilir. 
 
 
 
 
6. LİTYUM-İYON PİLLERİN YANGIN DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 
 
Bugüne kadar, enerji depolama sistemleri için herhangi bir aktif yangın korumasının etkinliğini 
doğrulayan, kamuya açık hiçbir test verisi bulunmamaktadır. Yangının çevredeki yapılara, 
ekipmana ve bina içeriğine yayılmasını sınırlamak için otomatik sprinkler koruması önerilir. 
 
Li-ion pil aşırı ısınırsa, tıslarsa veya şişerse, cihaz hemen yanıcı malzemelerden uzaklaştırılmalı 
ve yanıcı olmayan bir yüzeye yerleştirilmelidir. Mümkünse, pil çıkarılmalı ve yanması için açık 
havada bırakılmalıdır. Pili şarjından çıkarmak, yıkıcı yolunu durdurmayabilir. Çoğunlukla, bir 
lityum iyon pil yangını en iyi ihtimalle soğutulabilir, kontrol altına alınabilir ve bastırılabilir. 
Potansiyel bir termal kaçak gibi hoş olmayan sorun nedeniyle, bir lityum iyon pil yangınını 
%100 kesinlik ile söndürmek her zaman mümkün değildir. Lityum-iyon pil yangınları, yanmak 
için oksijen gerektirmez ve doğada kimyasal bir yangın olarak kabul edilebilir. 
 
Küçük bir Lityum-iyon yangını, diğer herhangi bir yanıcı yangın gibi ele alınabilir. En iyi 
sonuçlar için köpük söndürücü, CO2, ABC kuru kimyasal, toz grafit, bakır tozu veya soda 
(sodyum karbonat) kullanılabilir. Yanmakta olan küçük bir modül de suya daldırılabilir. Lityum 
iyon, suyla reaksiyona giren çok az lityum metali içerdiğinden, su bazlı ürünler kolay temin 
edilebilir ve uygundur. Su ayrıca bitişik alanı soğutur ve yangının yayılmasını önler. Araştırma 
laboratuvarları ve fabrikalar ayrıca Li-ion pil yangınlarını söndürmek için su kullanır. Daha 
büyük yangınlar için, Lith-Ex söndürücüler gibi lityum iyon pil yangınları için onaylanmış özel 
söndürücüler kullanılmalıdır. Taşınabilir yangın söndürücüler, ekipmanın (cep telefonları, 
tabletler…) içine takılan ve pillerin depolandığı ve/veya şarj edildiği piller için kullanılabilir.  
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Söndürücü dikey veya diğer açısal yüzeylere yapışamadığından, genel D Sınıfı yangın 
söndürücülerin normalde yalnızca düz bir yüzeye uygulanabileceği unutulmamalıdır. Dikey 
yüzeylere tutunacak şekilde tasarlanmış bakır esaslı D Sınıfı üniteler de lityum pil yangınlarında 
etkisizdir. Lityum-iyon pil yangınları durumunda, bu yangın söndürme maddeleri, yangının bir 
modül boyunca yayılmasını önlemek için hücreleri soğutamaz. 
 
Elektrikli Araçtaki gibi büyük bir Li-ion yangının yanması gerekebilir. Bakır malzemeli su 
kullanılabilir. Su, yanma sıcaklığını düşürdüğü için, büyük Li-iyon yangınlarında bile su 
kullanılması tavsiye edilir. Ancak lityum metal içeren pil yangınları için önerilmez. 
 
Olsı tehlikelerden kaçınmak için birtakım önlemler almak gerekmektedir. Örneğin, Akü şarj 
istasyonları ile yanıcı maddeler arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır. Minimum ayırma 
mesafesi, geniş formatlı akü şarj istasyonları için 0,9 m (3 ft) ve küçük formatlı piller (aletlerde 
kullanılanlar gibi) için 0,3 m (1 ft) olmalıdır. Pil yerleştirme/şarj istasyonları, yanıcı olmayan 
düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. Depolama alanlarında, çok büyük Lityum-iyon piller için pil 
şarj cihazları, 1,5 m'den (5 ft) daha kısa mesafede herhangi bir depolamayı önleyen bir bariyerle 
çevrelenmelidir. Görünür dış hasara sahip tüm lityum iyon piller değiştirilmeli ve atık piller özel 
bir çöp kutusuna atılmalıdır. Pilin iç bütünlüğü (bileşenler ve mekanizmalar), dış kuvvetlere 
maruz kaldığında veya sert bir yüzeye/zemine düştüğünde ciddi hasara açıktır. 
 
Kullanılmış/hasarlı pil imhası için şu hususlara dikkat etmek gerekir; 
 
• Akü terminalleri atılmadan önce izole edilmelidir (yalıtım malzemesi ile kaplanmalıdır). Bu, 
pil devresini kapatacak ve enerji boşalmasına neden olacak metal veya diğer pil temasıyla 
kazara teması önleyecektir. 
• Fiziksel veya mekanik hasarlı piller diğer pillerden ayrı depolanmalıdır. 
• Hasarlı/atık/atılan pillerin atılması ile diğer yanıcı malzemelerle veya herhangi bir yanıcı 
malzemeyle dolu kutular arasında en az 3 m (10 ft) güvenli bir ayırma mesafesi sağlanmalıdır. 
• Lityum iyon piller için çöp kutuları metalden (plastik değil) yapılmalı ve metal bir kapakla 
donatılmalıdır. 
 
Büyük miktarlarda lityum iyon pillerin depolanması için yangın koruması yapılırken dikkat 
edilecekler ise şöyledir; 
 
• Büyük miktarlarda lityum iyon pillerin depolanması durumunda, mal sınıflandırması 
“genleşmemiş plastik” olarak kabul edilmeli ve NFPA/FM uyarınca sprinkler korumalı 
olmalıdır. 
• Karton kutularda depolandığında, sınıflandırma “maruz kalmamış genleşmemiş plastik”, 
ambalaj malzemesi bulunmadığında ise “maruz kalabilir genleşmemiş plastik” olarak kabul 
edilmelidir. 
• Depolama alanlarında tutulan lityum iyon piller, tam kapasitelerinin %50'sinden fazla şarj 
edilmemelidir. Tam şarjlı lityum iyon piller daha yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir ve dahili 
kusurlar nedeniyle kısa devreden önemli ısı üretme riski daha yüksektir. 
• Üretim kusurlarından veya dahili arızalardan kaynaklanan termal kaçak riskini sınırlamak için 
depolama alanı 4 ile 27°C (40-80°F) arasında bir sıcaklıkta tutulmalıdır. 
 
 
 
 
7. DA AKÜ (DC BATTERY) SİSTEMLERİ 
 
Piller çoğu zaman seyrek deşarj (yani, yüzdürme hizmeti) ile bir sabit şarjla çalışır. DA Akü 
Sistemleri, elektrik odasında veya özel müstakil binalarda kesme odalarında yer alabilir. 
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Pillerin en sık kullanıldığı uygulama, kesintisiz güç kaynağı (UPS) ‘dır. Kesintisiz güç kaynağı 
(UPS), giriş güç kaynağı veya ana güç kesintisi olduğunda bir yüke acil durum gücü sağlayan 
bir elektrikli cihazdır. Bir UPS tipik olarak, beklenmedik bir güç kesintisinin yaralanmalara, 
ölümlere, ciddi iş kesintilerine veya veri kaybına neden olabileceği bilgisayarlar, veri 
merkezleri, telekomünikasyon ekipmanı veya diğer elektrikli ekipman gibi donanımları 
korumak için kullanılır. Bu gibi durumlarda UPS, birincil güç kaynağı kesildiğinde bilgisayarın 
en azından kısa bir süre için çalışmaya devam etmesini sağlayan bir aygıttır. 
 
Bir bilgisayar için, UPS, aygıt birincil kaynaktan güç kaybı algıladığında "harekete geçen" bir 
pil içerir. Bir son kullanıcı bilgisayarda çalışıyorsa, UPS güç kaybını bildirdiğinde, üzerinde 
çalıştıkları verileri kaydedip ikincil güç kaynağı (akü) bitmeden çıkmak için zamanları olur. 
UPS cihazları ayrıca güç dalgalanmalarına karşı koruma sağlar. 
 
Veri merkezinde UPS sistemleri genellikle çift dönüşümlü, hat etkileşimli ve yedek tasarımlar 
olarak adlandırılsa da, bu terimler tutarsız bir şekilde kullanılmış ve üreticiler bunları farklı 
şekilde uygulamıştır. 
 
Endüstriyel Kontrol Sistemleri için UPS endüstride yaygın olarak kullanılan, Dağıtılmış Kontrol 
Sistemi için acil bir yedek güçtür ve yedek güç kaynağını başlatmadan önce proses kontrolünün 
elektrik kesintisini önleyerek güvenli bir çalışma sağlar. 
 
UPS, akülerde (aynı zamanda süper kapasitörlerde veya volanlarda) depolanan enerjiyi 
sağlayarak giriş gücü kesintilerine karşı neredeyse anlık koruma sağlaması bakımından bir 
yardımcı veya acil durum güç sisteminden veya yedek jeneratörden farklıdır. Her UPS, gelen 
AA'ı bir redresör aracılığıyla DA'a dönüştürür ve bir invertör ile geri dönüştürür. Piller veya 
volanlar, bir şebeke arızasında kullanılacak enerjiyi depolar. Bir baypas devresi, gücü 
doğrultucu ve evirici etrafında yönlendirerek IT yükünü gelen bir şebeke veya jeneratör 
gücünde çalıştırır. Çoğu kesintisiz güç kaynağının pille çalışma süresi nispeten kısadır (en 
büyükleri için sadece birkaç dakikadan 2 saate kadar), ancak yedek bir güç kaynağını (yani 
Dizel Motorlu Jeneratörü) başlatmak veya korunan ekipmanı (yani proses ekipmanı) uygun 
şekilde kapatılmasına yardımcı olan bir tür sürekli güç sistemidir. 
 
 
 
 
8. ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ (ESS) SİSTEMLERİ 
 
Enerji Depolama Sistemleri (ESS), Pil Enerji Depolama Sistemleri (BESS) olarak da 
adlandırılır. ESS/BESS, şebekeden veya bir elektrik santralinden / kaynağından şarj eden (veya 
enerji toplayan) ve daha sonra gerektiğinde elektrik veya diğer şebeke hizmetlerini sağlamak 
için bu enerjiyi boşaltan bir elektrokimyasal sistemdir. 
 
Bugün, enerji depolamaya ve özellikle yenilenebilir gelişmelere entegre edilmiş bir 
ESS/BESS'e, hatta mevcut termik santrallere bağlı enerji depolamaya artan bir ilgi vardır. 
Yenilenebilir enerjinin geleneksel elektrik enerjisi sistemlerine ve gelişmekte olan akıllı şebeke 
teknolojilerine büyük ölçekli şebeke entegrasyonu, yenilenebilir enerji üretimi genellikle 
elektrik talebiyle örtüşmediğinden zorludur. Fazla güç ya azaltılmalı ya da ihraç edilmelidir. Bu 
tür zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı, güç sistemi esnekliğini artırmaktır. Depolama, 
olası bir esneklik kaynağı sunar. 
 
ESS / BESS, dış muhafazalara, özel binalara veya binaların içindeki bölmelere yerleştirilebilir. 
ESS ve BESS, standart nakliye konteynırlarına yerleştirilebilen modüler sistemlerdir. 
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9. YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME 
 
Enerji depolama sistemleri (ESS) nin bulunduğu odalarda uygun bir algılama sistemi tesis 
edilmedilir. 
 
Aşağıdaki durumların sabit bir yangın korunma sistemi gerektirmediği unutulmamalıdır; 
 
• İletişim ekipmanlarının kurulumu için telekomünikasyon tesislerinde, iletişim araçlarının 

münhasıran kontrolü altında olan ve dış mekanlarda veya yalnızca bu amaçlar için 
kullanılan bina alanlarında bulunan 50 VAC, 60 VDC'den daha düşük kurşun-asit ve nikel-
kadmiyum pil sistemleri kurulumları. 

• DC Akü Sisteminin bulunduğu zemindeki zemin alanının yüzde 10'unu aşmayan, yedek güç 
uygulamaları için kullanılan kesintisiz güç kaynaklarındaki kurşun asitli akü sistemleri. 

• Elektrik şirketinin münhasır kontrolü altında, trafo merkezlerinin kontrolü ve üretim 
istasyonlarının kontrolü veya güvenli bir şekilde kapatılması için dc güç için kullanılan ve 
açık havada veya bu tür kurulumlar için özel olarak kullanılan bina boşluklarında bulunan 
kurşun asit ve nikel-kadmiyum pil sistemleri. 

 
Diğer tüm durumlar için, yangından korunma tasarımı, tipik olarak, raflarda dikey olarak 
istiflenmiş modüllere yerleştirilmiş plastik kasa ile sıkıca paketlenmiş hücrelerin bir 
düzenlemesi olan pil kurulumlarına odaklanır. Bu sistemler genellikle birden fazla raftan 
oluştuğundan, korumanın temel amacı, bir yangın çıkması durumunda, bunun tek bir rafta 
tutulmasını sağlamaktır. Yangın bir raftan diğerine yayılabilirse, uzun bir süre devam edebilir, 
potansiyel olarak sprinkler sistemini zorlayabilir veya su beslemesini zorlayabilir. Bu riski 
azaltmak için, herhangi bir yangından korunma sisteminin amaçlarından biri, bir sprinkler 
sistemi kurulumu ve akü gruplarının aralıkları yoluyla, çıkan yangının rafına çıkan yangını 
kontrol altına almak olmalıdır. Su, çoğu pil yangını için etkili bir söndürme maddesidir. Bu 
nedenle sprinkler sistemleri tercih edilen sabit yangından korunma yöntemidir (doğru 
tasarlanmışsa). Akü odaları tercihen, odanın tüm alanı üzerinde minimum 12,2 mm/dak (0,3 
gpm/ft²) veya 232 m2 – 2500 ft² (hangisi daha küçükse) sağlayacak şekilde tasarlanmış 
otomatik sprinkler ile korunmalıdır. 
 
Ekipmanın ve ısıl olmayan hasarın sınırlandırılması gerektiğinde ek koruma olarak temiz gazlı 
yangın söndürme sistemleri sağlanabilir. Akü uygulamaları için gaz koruma sistemleri aşağıdaki 
nedenlerle önerilmez: 
• Tehlikeye göre etkinlik: 2019 itibariyle, pillerin karıştığı bir yangını söndürmede veya 

kontrol etmede gaz korumasının etkili olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. 
• Gazlı koruma sistemleri, yangının kimyasal reaksiyonunu durdurabilir veya kesebilir, ancak 

bu sadece tutma süresi boyunca olabilir. Bekletme süresi genellikle 10 dakikadır ve pil 
yangınını tamamen söndürmeye yetecek kadar uzun değildir.  

• Yine de sağlanmışsa, toplam akışlı gazlı koruma sistemleri, yangının söndürülmesini ve 
Termal kaçaklara neden olabilecek pil sıcaklıklarının mevcut yanıcı malzemenin kendi 
kendine tutuşma sıcaklığının altına düşmesini sağlamak için yeterli bir süre boyunca (en az 
10 dakika) muhafaza içindeki tasarım konsantrasyonunu koruyacak şekilde tasarlanmalıdır. 
Sistemin tasarımı aşağıdakilere dayanmalıdır: 

• İlgili özel yanıcı maddeler için gerekli ajan konsantrasyonları. 
• Ekipmanın ve muhafazanın özel konfigürasyonu. 
 
Su sisi veya kuru kimyasal sistemlerle koruma tavsiye edilmez/önerilmez. 
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SONUÇ 
 
Hayatımızn vazgeçilmezlerinden olan Enerji Depolama Sistemleri ve Lityum iyon bataryalar 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda ilgili standartlar ve kurallara uygun olarak tasarlanıp kurulmalıdır. 
Bu sistemler için yangından korunma sistemleri tasarlanırken, erken ve güvenilir bir yangın 
algılama planlanmalı ve uygun söndürücü kullanan sistemler ile entegre edilmelidir.  
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- Energy Storage System Research and Design Challenge: https://www.nfpa.org/-
/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-
reports/Proceedings/RFESSResearchDesignChallenge.ashx 

[4]  • FM Data Sheets 
 - FM Global data sheet 5-28 - DC Battery Systems 
             - FM Global data sheet 5-33 – Electrical Energy Storage Systems 

https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Suppression/RFESSSprinklerProtection.pdf
https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Suppression/RFESSSprinklerProtection.pdf
https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Proceedings/RFESSResearchDesignChallenge.ashx
https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Proceedings/RFESSResearchDesignChallenge.ashx
https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Proceedings/RFESSResearchDesignChallenge.ashx
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ÖZET 
Termal koruyucu giysiler, yapısal ve açık alan yangınlarına doğrudan müdahale eden 
itfaiye ve orman çalışanları başta olmak üzere, yüksek ısı ve sıcaklık koşullarından 
çalışanları korumak için kullanılmaktadır. Bu çalışmada son yıllarda termal koruyucu 
giysiler alanındaki güncel araştırma konuları üzerinde durulmuştur. Konular termal koruma 
ve konfor, akıllı sistemler, yangın sonrası maruz kalınan kirleticiler ve termal koruyucu 
giysiler için fonksiyonel uygulamalar başlıkları altında değerlendirilmiştir.  

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Giysilerin işlevi, giyeni çevreden gelecek etkilerden korumaktır. Çalışanlar için ise, çalışan 
sağlığına ve güvenliğine katkıda bulunacak biçimde, çalıştıkları tehlikeli ortamlardan koruma 
işlevini yerine getirmesi beklenmektedir. Bu tür koruyucu iş giysileri, sadece giysilerden 
oluşmamakta, giysilere eklenen bağlantı sistemleri ve diğer koruyucu değiştirilebilir parçalar, 
eldiven, başlık, ayakkabılar vb. ile birlikte değerlendirilmekte ve bu bileşenleri içerdiğinde 
“kişisel koruyucu donanım (KKD)” olarak tanımlanmaktadır. Koruyucu iş giysilerinin, kişisel 
koruyucu donanımın, ilgili işteki tehlikeler ne ise tümüne karşı işin gerektirdiği kadar koruyucu 
olması beklenmektedir [1,2,3]. 
 
Bu çalışmada son yıllarda termal koruyucu giysiler üzerine yapılmış olan araştırma konuları 
derlenmiştir. Çalışmanın amacı, termal koruyucu giysiler hakkındaki güncel geliştirmelerin, 
uygulanan yeni teknik ve teknolojilerin ve geliştirilebilir alanların ne olduğunu inceleyerek bu 
alanda önem verilen konuları belirlemektir. Bu haliyle, kullanıcılara ve araştırmacılara yararlı 
bir kaynak oluşturulması hedeflenmektedir. Bilimsel makalelerle birlikte Avrupa Koruyucu 
Giysiler Birliği tarafından her iki yılda bir farklı bir ülkede organize edilen Avrupa Koruyucu 
Giysiler Konferansı’nın (ECPC) 2021 yılındaki bildirileri incelendiğinde de termal koruyucu 
giysilerle ilgili akıllı tekstiller, bedene uygun termal koruyucu giysiler, konfor, termal koruyucu 
giysilerin seçim-kullanım bakım ve onarımı, yenilikçi malzemelerde geliştirmeler, termal 
koruyucu giysilerin test edilmesi konularının araştırmacılar tarafından yoğunlukla paylaşıldığı 
görülmektedir [4]. Çalışma sırasında, öne çıkan araştırma konularının akıllı koruyucu tekstiller 
(giyilebilir sensörler), giysi konforu, hava boşluğu vb. etmenlerin giysilerin ısıl izolasyonuna 
etkisi ile giysilerde kimyasal bileşikler nedeniyle oluşan kirlilik olduğu görülmektedir. Bunun 
yanında termal koruyucu giysilerde kullanılmak üzere çeşitli fonksiyonelleştirme işlemlerinin 
yapıldığı da görülmektedir.  
 
Termal zarar riskinin olduğu benzinlik, petrol endüstrisi, metal döküm, askeriye vb. iş 
alanlarında çalışanlar da termal koruyucu giysilere gereksinim duymakla birlikte birebir çalışma 
alanı yangınlar olan itfaiyecilerin giysileri, termal koruyucu giysilerin en önemli sınıfını 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada özellikle itfaiyeci giysileri üzerine yapılan araştırmalara 
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değinilecektir. Termal koruyucu giysiler, çok yüksek ısının ve alevin bulunduğu ortamda çalışan 
itfaiyeciler için iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir parçasıdır. Termal koruyucu giysilerin en 
önemli alanı olan itfaiyeci giysileri, gerekli korumayı sağlaması için dört katmandan 
oluşmaktadır. Bunlar, dış katman, nem bariyeri, termal bariyer ve iç astardır (Şekil 1) [2,5,6]. 
 

 
 

Şekil 1. İtfaiyeci giysilerinde katmanlar [https://www.lionprotects.com/blog/whats-inside-your-
turnout-gear, 12/08/2022] 

 
 
Giysi içerisinde her katman farklı bir görevi yerine getirmektedir. Dış katman, meta- ya da para-
aramid, polibenziimidazol (PBI), poliaramid-imid, poliimid, polyoksibenzoksazol, yarı-karbon, 
polisülfonamid gibi kendiliğinden güç tutuşur olan liflerden üretilmektedir. Bu katman giysi ile 
giyeni dışarıdan gelen etkilere karşı koruyan, güç tutuşurluğu ve mukavemeti çok yüksek olan 
katmandır. Nem bariyeri aramid, güç tutuşur viskoz liflerinden dokuma ya da dokusuz yüzey 
olarak üretilen kumaşa lamine edilmiş ya da kaplanmış mikrogözenekli poliüretan, 
politetrafloretilen ya da son zamanlarda poliesterden üretilmiş, su geçirmeyen ancak nefes 
alabilen katmandır. Termal bariyer, dış katman gibi, kendiliğinden güç tutuşur liflerden üretilen 
ısı izolasyonunu sağlayan iğneleme (needle-felt) tekniği ile üretilen kalın dokusuz yüzeylerdir. 
İç astar da giysinin vücuda temasında rahatlık sağlayan %100 aramid ya da aramid/viskoz 
karışımı halinde dokuma yöntemi ile yaygın olarak üretilen (serme-spun-lace yöntemi ile 
dokusuz yüzey olarak da üretilebilir) ince katmandır. Termal bariyer ve iç astar birbirine 
genelde dikiş ya da laminasyonla birleştirilmiş olarak, “termal astar” olarak üretilmektedir [1,2]. 
 
 
 
 
2. KONFOR VE TERMAL KORUMA 
 
Çok katmanlı olması nedeni ile giysi ağırlıkları yüksek olmakta ve buhar geçirgenliği de düşük 
olmaktadır. Hem bu özellikleri hem de yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılıyor olmaları 
nedeniyle vücutta gerçekleşmesi gereken kuru (radyan) ısı kaybı ve buharlaşma (konveksiyon) 
ile ısı kaybı olması gerektiği gibi olmamakta fizyolojik, fiziksel ve psikolojik konfor olumsuz 
etkilenmektedir. Bu nedenle güncel araştırmaların konularından bir tanesi her zaman çok 
katmanlı termal koruyucu giysilerin (itfaiyeci giysilerinin) termal koruma ve konforu iyileştirme 
olmaktadır [2,6,7] 
 
Bir termal koruyucu giysinin, üretildiği halinde koruma özellikleri belirli bir değerde iken 
yangına müdahaleler sonrası maruz kaldığı etkiler nedeniyle performansında değişmeler 
görülmektedir. Bu nedenle yararlı kullanım ömürleri önemlidir. Bunu anlamak için yapılan bir 
araştırmada, laboratuvarda manken üzerinde ani parlama (flash fire) koşuluna maruz bırakılan 
(4s) 2 farklı dış katman kumaşından yapılan giysilere, mukavemet testleri yapılmıştır. 
Kevlar/PBI kumaşın gramaj ve mukavemet testlerinde NomexIIIA kumaşa göre daha iyi sonuç 
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verdiği belirlenmiştir. Ani parlama sonrası, Kevlar/PBI kumaş kopma mukavemeti, orijinal 
kumaşın kopma mukavemetinden %60,6 daha düşük olmasına karşın, NFPA standardının 
minimum gerekliliğini hala sağlamakta olduğu belirtilmiştir [8]. 
 
Katmanlı giysiyi daha hafif üretebilmek, konfor için çözümlerden bir tanesidir. İzolasyon 
sağlayan hava boşlukları termal koruma için önemli olduğundan hacimliliği, hava boğluğunu 
artırmaya yönelik araştırmalar sürmektedir. Hava boşluğu yaratmak için şekil hafızalı alaşımlar, 
boşluklu lifler gibi malzemeler kullanılmakta, termal bariyerde hava boşluğu oluşturmaya 
yönelik denemeler yapılmaktadır [5,7]. Termal bariyeri balpeteği yapısında (Şekil 2) üreterek 
termal koruma performansından ödün vermeden daha hafif dolayısıyla konfor özellikleri 
geliştirilmiş çok katmanlı giysi yapısı ile yapılan çalışmada giysinin hafiflediği belirtilmiştir. 
Termal katmanın kalınlığına göre değişmekle birlikte, kenar uzunluğu azalıp, kenar uzunluğu 
arttıkça TPP - termal koruma performansının arttığı bulunmuştur. [2,6].  
 

 
 

Şekil 2. Balpeteği şekli verilmiş termal bariyer ve yerleşimi (l: kenar uzunluğu, t: petekler arası 
uzaklık) [6] 

 
Balpeteği gözeneklerinin olumlu sonuçlar vereceği anlaşıldıktan sonra, gözenek kesitlerini 
değiştirmenin konfor ve termal koruma üzerine etkisini değerlendirmiştir (Şekil 3). I, A, V, L ve 
O şeklinde boyuna kesitlerde hazırlanan balpeteği gözenekler için termal koruma performansı – 
TPP, ile ısıl ve nem direnci de konfor özellikleri için ölçülmüştür. Yaptıkları istatistiksel 
analizler sonucunda da A şeklindeki boyuna kesitli balpeteği gözenekli yapıyı içeren katmanlı 
örneklerin termal koruma düzeyi en yüksek olduğu için konfor değerleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde uygun gözenek şekli olarak belirlenmiştir [9].  
 

 
 

Şekil 3. Termal bariyerde farklı boyuna kesit şeklindeki boşluklar [9] 
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Giysi içinde sıcaklığın yükselmesi, giyen kişi açısından bir diğer konforsuzluk nedeni ve uzun 
sürede vücutta ısı stresi oluşturarak sağlığını tehdit eden önemli unsurlardan bir tanesidir. 
Çalışmalardan bir tanesinde giysilerin ısı depolama ve ısı salımı nın dış ortam sıcaklığına göre 
değişimi araştırılmıştır. 0, 5, 10, 15 ve 20oC sıcaklıktan 40oC lik ortama ve tekrar başlangıç 
sıcaklığına (5 farklı geçiş) geçildiğinde vücudun farklı bölümlerindeki ısıl değişimler 
incelenmiştir. Sıcaklık adımlarına bağlı olmakla birlikte %80 ısı salımı ya da depolamasının 
10dakika içerisinde gerçekleştiği, en yüksek ısı depolamasının dış katmanda olduğu ve bunun iç 
katman ekleyince %2’de %39’a değiştiği, vücut bölümlerinden ise en yüksek ısı depolamasının 
karın bölgesinde olduğu tespit edilmiştir [10] 
 
 
 
 
3. AKILLI KORUYUCU TEKSTİLLER 
 
Giyilebilir sensörlerdeki gelişmeler yangınlara müdahale sırasında her bir itfaiyecinin fizyolojik 
verisinin dolayısıyla sağlık ve güvenliğinin izlenmesine olanak verir. Ayrıca itfaiyecinin yerini, 
vücut hareketlerini, yönünü ve hızını izleme olanağı verdiği için arama-kurtarma çalışmaları 
daha etkin yapılabilmektedir. Bazı giyilebilir sensörler Şekil 4’te görülmektedir [11]. 
 

 
 

Şekil 4. Giyilebilir sensörlerin kullanıldığı vücut/giysi bölümleri [11] 
 
 
Bu akıllı sistemler ile vücut sıcaklığından nefeste uçucu bileşiklere, elektroensefalografi 
sinyallerinden klinik işaretlere, basınç sensörü ile kalp atışından hareket izlemeye, vücut 
sıcaklığına bağlı fizyolojik izlemeden elektrokardiyografi sinyallerine kadar birçok değişik 
parametre takip edilebilmektedir. İtfaiyeci giysilerinde halen kullanılmakla birlikte bu 
sensörlerin geliştirilmeye ihtiyaç olan alanlarında güncel araştırmalar konularının şunlar olduğu 
belirlenmiştir: Üretimleri sırasında oluşan kırıkların iletkenliği düşürmesi, gaz sensörlerinin 
ppm düzeyinde düşük konsantrasyonları algılamasındaki zorluklar, ortamda oksidatif gazlar 
olduğunda ya da UV radyasyonu varlığında gaz sensörlerinin zarar görmesi, gaz sensörlerinin 
geri dönüş süresinin uzun olması, sensörlerin kirlilik, gürültü ve titreşime hassasiyet göstermesi, 
tekstil esaslı nem sensörlerinin dayanıklılığı için kullanılan kaplama, baskı işlemlerinin 
geliştirilmesi, hareket sensörleri tek yönde esnediğinde ve sabit hızda hareket sırasında sorun 
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oluşması, en önemlilerdir. Yeni nesil ürünler için kablosuz iletişim, daha küçük ve kendini şarj 
edebilen sistemler, vücut hareketindeki mekanik etkilerden zarar görmesinin önlenmesi, yangın 
radyasyonu ile terden ve su püskürtülmesinden kaynaklanan nemden etkilenmeyen sensörler 
konusunda çalışmalar yoğunlaşmaktadır. Akıllı sistemler itfaiyecilerin sağlığını izlemede 
olduğu kadar, yol bulma ya da alarm verme için de kullanılmaktadır. Kurtarma 
operasyonlarında yarar sağlarken kendileri de, ağırlığı, yeterince akıllı mı ya da tam tersi 
gereksiz-pahalı akıllı sistem seçilmiş olabilir mi, veri güvenliği vb nedenlerle zorluklara neden 
olabilmektedir. Bunun yanında kullanıcılara ve üreticilere rehber olması için 2021 yılında 
Avrupa Standartları Merkezi’nde (CEN) ısı ve aleve karşı koruyucu akıllı giysilerin seçimi, 
kullanımı, bakımı ve onarımı üzerine standart hazırlanmıştır [11,12,13]. 
 
 
 
4. YANGIN SONRASI MARUZ KALINAN KİRLETİCİLER 
 
İtfaiyecilerin karşılaştığı tehlikelerden biri de zararlı yanma ürünleridir. Yangın sırasında uçucu 
organik bileşikler/yarı-uçucu organik bileşikler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, parçacıklar, 
izosiyanatlar, halojenlenmiş dioksinler, halojenli güç tutuşurluk maddeleri, lif uçuntuları 
oluşmaktadır. Giysilerin kirlenmesine neden olan kirlenme türleri yüzey kirlenmesi ve 
permeasyon (moleküler düzeyde transfer)’dur. Permeasyon, sıcaklık, temas süresi, 
konsantrasyon, kimyasal/fiziksel özelliklere bağlı olarak değişik miktarlarda olabilmektedir. 
Kirlenme yolları ise direkt kirlenme ve çapraz kirlenmedir. En yaygın direkt kirlenen ekipman 
baş koruyucu, eldiven ve ayakkabılar olarak belirlenmiştir. İngiltere’de 2020 yılında yangın 
sırasında açığa çıkan kirliliklere maruz kalmayı en aza indirmek için ön hazırlık, yangın sonrası 
temizlik işlemleri vb. hakkında iyi uygulamalar rehberi yayınlanmıştır. Bu ürünlerden polisiklik 
aromatik hidrokarbonların (PAH) vücutta birikme eğiliminde olduğu ve yarılanma ömürlerinin 
uzun olduğu belirlenmiştir. Yangınlar sırasında bu bileşikler giysilerin dış katmanı üzerinde 
kirlilik olarak çökmektedir. Bu konudaki güncel araştırmalardan birinde yangın öncesi yangın 
sonrası (yangın ya da canlı yangın simülatörü eğitimi sonrası) ve yıkama sonrası alınan 
örneklerde PAH ölçümü üzerine yapılmıştır ve giysi katmanları arasında ve dirsek ve diz 
arasındaki farklılıklar değerlendirilmiştir. Yangına göre yangın eğitimi sonrası dış katman 
kumaşında PAH düzeyi 10-12 kat düşük bulunmuştur. Birikmenin dış katman ve nem 
bariyerinde yüksek olduğu termal bariyerde pek olmadığı hatta bazı örneklerde nem 
bariyerindeki birikmenin dış katmandan daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Bu da dış katmandan 
içeri penetrasyon gerçekleştiğini göstermektedir. Dirsek ve dizler arasında analiz edilen PAH 
konsantrasyonları arasında farklılık görülmemiştir. Satıcının belirttiği koşula göre yapılan 
yıkamalar sonrasında dış katman, nem bariyer ve termal bariyerinde sırasıyla 79 ±14%, 63 
±25% ve  58 ±14% etkinlikte temizlenmiştir [14,15].  
 
 
 
5. TERMAL KORUYUCU GİYSİLER İÇİN FONKSİYONEL UYGULAMALAR 
 
Kendiliğinden güç tutuşur olan lifler, dünyada sayılı birkaç üretici tarafından üretilmekte ve 
gerek üretim yöntemi gerek niş pazar olması nedeni ile yüksek fiyatta satışa sunulmaktadır. 
İtfaiyeciler gibi çok yüksek ısı ve alev koşullarına maruz kalınmayan iş alanları ve ortamlarda 
kullanılacak termal koruyucu tekstillerde bu çok pahalı liflerin kullanımı yerine dayanıklı güç 
tutuşur özellikteki farklı ürünlerin de kullanılabildiği görülmektedir. Bu nedenlerle fonksiyonel 
işlemlerle modifikasyon termal koruyucu tekstiller için araştırılan konulardan bir tanesidir. 
 
Grafen, iki boyutlu, tek tabakalı monoatomik kalınlıkta balpeteğine benzer hekzagonal kristal 
yapıda karbondan oluşmuş bir malzemedir. Grafenoksit ve indirgenmiş grafenoksit önemli 
türevleridir. Grafenoksitin indirgenmesi ile yapısındaki oksijenli fonksiyonellikler 
uzaklaştırılmakta ve termal vb dayanımı iyileşmektedir. Grafenin çok yönlü özellikleri nedeni 
ile grafenle elde edilen tekstil yapıları mekanik dayanım, güç tutuşurluk, antibakteriyellik, 
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aşınma dayanımı ve UV koruma özellikleri kazanmaktadır. Aynı madde ile elde edilebilen çok 
farklı özellikler nedeni ile ümit vadeden fonksiyonelleştirme işlemlerinden görülmektedir [16]. 
 
Son yıllardaki araştırmalar incelendiğinde aerojel aplikasyonu ile ilgili çalışmalar olduğu 
görülmektedir. Aerojel, yüksek termal izolasyon, ultra-yüksek gözeneklilik ve yüksek yüzey 
alanı sağlayan silikon oksit, titanyum oksit, alüminyum oksit ve karbondan üretilebilen çok 
hafif bir malzemedir. Silika aerojel en yaygın olanıdır. Tekstillere aplikasyonu için aerojellerin 
rijit olması istenmeyen bir özellikleridir. Bu özelliğin üstesinden gelmek için Shaidi ve ark. 
2021 yılında viskoz liflerinden dry-laid bir dokusuz yüzey oluşturarak üzerine aerojelleri 
serperek homojen dağılım sağlamış ardından yapıştırıcı tabaka ve son kat olarak da yine viskoz 
nonwoven kumaş eklemişlerdir. Ticari aerojel içerikli kumaşa göre daha esnek bir yapı elde 
edebilmişlerdir. Ayrıca aerojel içermeyen viskoz yapıya göre, radyan ve kontakt ısıdan çok daha 
yüksek koruma sağlanmıştır. Bununla birlikte değerler ticari aerojel yapıdan bir miktar düşük 
elde edilmiştir. Örneğin, radyan ısı testinde 2. Derece yanık oluşması sıcaklığına ulaşmak 4g 
aerojel içeren viskoz kumaşta 1068s almışken, ticari üründe 1100s’den daha uzun sürmüştür 
[17]. 
 
İtfaiyecilerin baş koruyucularının içerisine termal koruyucu iç başlık giymeleri kir parçacık 
kirlenmesinden korunmaları için de önemlidir. Ancak bu filtrasyon etkinliğini yapabilmesi için 
hem konforlu hem de bu fonksiyonu yerine getirebilir özellikte olmalıdır. Üretilen bir başlıkta 
iki meta-aramid örme başlık katının arasına eklenen nonwoven meta-aramid yapı ile %10lif 
%90 hava içeren mikron altı boyuttaki lifler nedeni ile iyi filtrasyon özelliğine sahip başlık 
oluşturulmuştur (Şekil 5) [18]. 
 

 
Şekil 5. Termal koruyucu filtrasyon özelliğine sahip iç başlık [18] 

 
 
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Bu bildiride son yıllarda termal koruyucu giysiler ile ilgili yapılan araştırmalarda öne çıkan 
araştırma konuları ve bunlarla ilgili gelişmeler derlenmiştir. Derleme çalışması, konfor ve 
termal koruma, akıllı koruyucu giysiler, yangın sonrası maruz kalınan kirleticiler ve 
fonksiyonelleştirme işlemleri olmak üzere dört başlıkta hazırlanmıştır. Burada değinilemeyen 
konular arasında kadın itfaiyecilerin vücut tipine uygun giysilerin üretilmesi, yeni büyük ve 
küçük ölçekli test yöntemleri konuları da araştırmacıların incelediği konular arasındadır. 
 
Derleme çalışmanın sonunda, minimum ağırlıkta, hareketi kısıtlamayacak şekilde elde edilen 
giyside izole edici hava boşlukları oluşturarak termal korumanın optimum düzeyde sağlanması, 
termal koruma ölçümünde giysideki nemin etkisinin göz önüne alınması, termal koruma 
özelliklerinin ölçümünde gerçekçi ısı koşullarının, daha uygun ölçüm sensörlerinin ve yanık 
tahminleme eğrilerinin tespit edilmesi/kullanılması ve testlerin zarar vermeyen objektif test 
yöntemleri haline getirilmesi, vücutta oluşan teri ve giysideki biriken ısıyı uzaklaştırarak 
konforu sağlama, akıllı sistemlerin üretimleri, giysiye montajı ve giysinin kullanımı sırasında bu 
sistemlerin mekanik etkiler gibi dış etkenlere dayanıklılığının artırılması, sıcak-nemli 
ortamlarda etkinliğinin artırılması, çok sayıda kullanımda bile doğru ölçüm yaptığından emin 
olunması, yangın ortamında maruz kalınan kirliliklerin giysi üzerinde ve ekipmana göre 
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yoğunlaştığı yerinin, yoğunluğunun belirlenmesi, kullanım süresine, temizleme koşullarına göre 
değerlendirilmesi, fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi farklı kullanım amacına göre 
değerlendirilmesi, ayrıca termal vb korumanın yanında geliştirilmeye açık araştırma alanları 
olarak görülmüştür. 
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ÖZET 
Bu araştırmada inorganik güç tutuşurluk maddesi katkılı bitkisel lif takviyeli ve epoksi 
matrisli biyokompozitlerin termal özellikleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çeşitli 
oranlarda amonyum polifosfat ve metal hidroksitleri ve oksitlerinin katkılanması ve 
bunların sinerjik etkileri ile ilgili güncel çalışmalar incelenmiştir. Sonuçlara bakıldığında 
güç tutuşurluk maddelerinin eklenmesinin, termal özellikleri artırmakla beraber, mekanik 
özelliklerde azalmaya neden olduğu, bu nedenle güç tutuşurluk maddesi eklenen 
biyokompozitlerin çeşitli ön işlemler ile veya katkılarla mekanik özelliklerinin 
güçlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra sinerjik etkili güç tutuşurluk 
maddelerinin birlikte kullanımının, tek başına kullanılan güç tutuşurluk maddeleri ile 
karşılaştırıldığında termal test sonuçlarında daha başarılı olduğu, bu nedenle son yıllarda 
özellikle güç tutuşurluk kimyasallarının sinerjik etkisi üzerine yapılan çalışmaların arttığı 
tespit edilmiştir.  

 
 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Polimerler, su şişeleri, giysiler, ayakkabı tabanlıkları, mutfak eşyaları, bant, mobilya 
kaplamaları, boru, otomobil lastikleri, uçakların, kara ve deniz taşıtlarının iç ve dış kaplamaları, 
kurşun geçirmez yelek vb. alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu alanlarda kullanılan 
polimerlerde kullanım yerine göre sağlamlık, esneklik, hafiflik, çevre koşullarına (nem, güneş 
ışınları gibi) dayanıklılık, tokluk, yorulma, darbeye dayanım, çekme ve eğilme mukavemeti, 
kimyasallara ve ısıya dayanıklılık vb. özelliklerin olması istenmektedir. Ancak bütün bu istenen 
özellikleri tek bir malzemede bulmak ender rastlanan bir durumdur. 1950'li yıllardan itibaren 
alternatif malzeme olarak üretilmeye başlanan kompozitler, farklı özellikleri bir arada 
bünyesinde barındıran malzeme teminindeki probleme çözüm olmaya başlamıştır. Lif eklenerek 
elde edilen polimerik kompozitlere olan ilgi, yüksek özgül mukavemet ve modül ile hafiflik 
özelliklerinin çoğu metalden veya alüminyumdan daha iyi olması nedeniyle geçmiş yıllardan bu 
yana giderek artış göstermiştir [1,2,3,4]. Bu araştırmada, bitkisel lif içeren epoksi matrisli 
biyokompozitlere katkılanan inorganik güç tutuşurluk kimyasalları ve bunların sinerjik etkileri 
incelenerek, termal özelliklerinin belirlenmesi ve sonuçlarının karşılaştırılması ile ilgili 2014-
2022 yılları arasında yapılan çalışmalar incelenmiştir. 
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Tekstil kompozitleri, aynı ya da farklı gruptaki iki veya daha çok sayıdaki malzemenin 
özelliklerinin en iyi olması amacıyla makro seviyede birleştirilmesi sonucu oluşan malzeme 
olarak tanımlanır. Şekil 1’de görüldüğü gibi, bir polimerik kompozit, lifleri bir arada tutan 
çevresel darbelere karşı lifleri koruyan, gelen yükleri liflere ileten matris malzemesi ile, bunun 
içinde dağılmış ve kompozitteki yükü taşıyan tekstil takviye malzemesinden (kumaş, lif vb.) 
oluşmaktadır [5]. 

 
 

Şekil 1. Kompozit yapısı [6] 
 
 
Bir kompozitte lif veya parçacık şeklinde bulunan takviye malzemesinin esas fonksiyonu, yükü 
taşıyarak mekanik  dayanımı ve bazı durumlarda termal kararlılığı artırmaktır. Ancak takviye 
malzemesinin yükü taşıyabilmesi için fazlar arasında fiziksel ve kimyasal uyumun iyi olması 
yani arayüzey yapışmasının güçlü olması gerekir. Takviye malzemeleri olarak yüksek 
performanslı karbon ve cam liflerinin yanında doğal lif olarak keten, jüt, kenaf, sisal, abaka, 
rami, ipek, yün vb. lifler kullanılmaktadır. Kompozit yapılarda seramik, metal ve polimer olarak 
yer alan matrisin kompozit malzemelerdeki görevleri ise, lifleri bir arada tutarak gelen 
kuvvetleri liflere iletmek, lifleri çevresel etkilerden ve darbelerden korumak, seçilen matris 
malzemesine göre kompozitin süneklik ve darbe dayanımını sağlamaktır [7]. Yüksek 
performanslı kompozit malzeme üretimi için matris malzemesi liflere iyi nüfuz etmeli, liflerle 
bağ oluşturmalı, mümkün olan en düşük sıcaklıkta ve optimum basınçta hızlı bir şekilde 
katılaşabilerek kararlı kalabilmelidir. Üretim sırasında matrisin kimyasal yapısı nedeniyle lifler 
herhangi bir fiziksel zarar görmemelidir. Ayrıca kompozitin sıcaklığa, kimyasallara ve neme 
karşı dayanımı öncelikle matris tarafından belirlenmektedir. Kompozit malzemelerde polimer 
matris olarak kullanılan yapılar iki sınıfa ayrılmaktadır. Termoplastikler; Rijit bir yapıya sahip 
değildirler. Isıtıldıklarında her zaman yumuşarlar, viskoziteleri düşer, şekillendirilebilir veya 
kalıplandırılabilirler. Soğuduklarında yeniden sertleşirler. Tipik olarak kullanılan 
termoplastikler; Polilaktik asit, poliakrilonitril, politetrafloretilen, poliamid, polietilen ve 
polipropilendir. Termosetler; polimerleşmeden önce sıvıdır ve bir katalizörün, ısının ya da her 
ikisinin yardımıyla sertleşirler. Sertleşme tamamlandıktan sonra katı termoset matrisler orijinal 
sıvı hallerine döndürülemez ve tekrar ısıtılarak yumuşatılamazlar, rijittirler. Termoset matrisler 
düşük sıcaklıklarda da üretilebilir dolayısıyla termoplastik matrislere göre doğal lif takviyeli 
kompozit eldesi için üretim kolaylığı sağlar. Tipik olarak kullanılan termoset polimerler; epoksi, 
vinil ester, fenolik reçineler, poliüretan, doymamış poliester reçinelerdir. Özellikle epoksi 
matrisler, yüksek mukavemet ve yapışma özellikleri [3], kimyasal ve aşınmaya karşı direnç ve 
çok çeşitli kürleme maddeleri ile hızlı reaktivitesi, kürleme esnasında düşük oranda boyutsal 
çekmesi [2] ve oda sıcaklığında katılaşabilmesi gibi avantajları sayesinde kompozit üretiminde 
en sık kullanılan termoset matris malzemelerinden biridir. Bunun yanı sıra epoksi reçinelerinin 
doymamış poliesterden daha yüksek mukavemeti ve daha güçlü yüzey etkileşimi göstermesi de 
termoset matrisler içerisinde ön plana çıkmasını sağlamaktadır [4,7]. 
 
Biyokompozitler, en az biri doğal kaynaklardan elde edilmek suretiyle, iki veya daha fazla 
sentetik veya biyopolimerin, doğal veya sentetik takviye malzemesiyle birleşimi ile elde 
edilmektedir. Takviye malzemeleri olarak özellikle son yıllarda biyolojik olarak bozunabilir ve 
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çevre dostu olmaları sebebiyle doğal lifler tercih edilmektedir. Matris olarak, doymamış 
poliesterler, epoksiler ve fenolik reçineler gibi termoset polimerler ve polietilen, polipropilen 
gibi termoplastik polimerler yaygın olarak kullanılmaktadır [8,9,10]. 
 
Özellikle son yıllarda dünyanın ortak sorunu haline gelen çevre kirliliği ve bunların çözümü için 
yasal yaptırımların sürekli atmasıyla, günümüzde çevreye atılan zararlı atık miktarlarını 
azaltmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi ve maliyet açısından mevcut kaynakların 
yeniden kullanılabilir duruma getirilmesi, zorunluluk haline gelmiştir. Zamanla artan çevresel 
kirlilik ve küresel ısınma ile beraber kompozit üretiminde kullanılan cam, karbon ve aramid lifi 
gibi doğada parçalanabilir, olmayan lifleri içeren kompozitler, yerini bitkisel doğal lif içerikli 
kompozitlerin kullanımına bırakmaya başlamıştır. Doğal lifleri içeren biyokompozit 
malzemelerin düşük maliyetli, biyolojik olarak parçalanabilir özellikte olmaları, “sürdürülebilir” 
ve çevre dostu”m alzeme ihtiyacına çözüm olabilmektedir [1,8,11]. Kenevir, keten, muz, jüt, 
sisal, rami, gibi bitkisel lifler, düşük yoğunluk ve yüksek özgül mukavemet [9] gibi 
özellikleriyle dikkat çekmektedir (Çizelge 1.) 
 
 
Çizelge 1. Bazı liflerin yapısal, fiziksel ve mekanik özellikleri [10-34] 
 

Lif Yapısal içeriği Fiziksel özellikleri Mekanik özellikleri 
Selüloz 
(%) 

Hemi-
selüloz 
(%) 

Lignin 
(%) 

Nem 
içeriği 
(%) 

Yoğun- 
luk, 
g/cm3 

Çap 
(µm) 

Çekme 
mukave-
meti 
(MPa) 

Young 
modülü 
(GPa) 

Kopma 
Uzaması 
(%) 

Afrika 
palmiyesi lifi 

45-48 32-35 16-18 12-15 0,7-1,6 150-500 80-248 25 3,2 

Muz ağacı 63-64 17-19 3-5 8-10 1,4 160-200 529-914 33,8 3 
Areka 

palmiyesi lifi 
- - - 0,7-0,8 - - 147-322 - 10,2-13,2 

Kenaf 35–57 21,5 15–19 6,2-12 1,2-1,4 30-250 295-930 53 1,6-6,9 
Keten 71 18,6–20,6 2.2 1,2-12 1,5 40-600 88–1500 27.6 2.7–3.2 

Kenevir 70,4–74,4 17,9–22,4 3.7–5.7 6.2–12 1,5 25-500 368-900 70 1,6 
Bambu 26-43 30 21-31 11-17 0,6-1,1 240-330 250-850 9,8 1,4-8,6 

Jüt 61-71,5 13,6-20,4 12-13 12,5-13,7 1,3-1,5 20-200 200-800 13-26,5 1,16-1,8 
Rami 68,6-76,2 13,1-16,7 0,6-0,7 7,5-17 1,6 35-60 400-938 61,4-128 1,2-7 
Sisal 67-68 10-14,2 8-11 10-22 1,3-1,5 50-300 350-700 9,4-22 2-7 
Cam - - - 2,6 - <17 2000-3500 70-73 2,5-3 

Karbon - - - 1,8 5-7 - 3400-3800 240-425 1,4-1,8 
Kevlar - - - 1,4 - - 3000 60 2,5-3,7 

 
 
Bitkisel lif içeren biyokompozitlerin çevre ve maliyet açısından avantajlarına rağmen, bazı 
dezavantajları vardır. Bitkisel lifler selüloz esaslı materyallerdir ve selülozun hidrofilik yapıda 
olması, hidrofob özellikteki polimerler ile uyumsuzluğuna ve düşük sıcaklıklarda tutuşması da 
oluşturulacak biyokompozitlerde düşük termal dayanıma sebep olmaktadır. Bu nedenle bitkisel 
lifler ile elde edilecek biyokompozitler için yanmayı geciktirecek, güç tutuşurluk sağlayan 
maddelerin eklenmesi, zayıf termal dayanım sorununa çözüm olabilmektedir [14,15]. Ayrıca 
epoksi matris malzemelerin yüksek sıcaklık ve alev karşısında koruma ve dayanıklılık 
özellikleri yeterli olmamaktadır [16]. Bu nedenle bu epoksi bazlı kompozitlere güç tutuşur 
özellik kazandırılarak, termal dayanımı artırılmalı, kompozitin tutuşması engellenmeli ve/veya 
açığa çıkan ısı azaltılmalıdır. Tekstil ürünlerinde yanma olayı, ısınma, piroliz ve yanma 
aşamaları ile gerçekleşmektedir. Bu aşamaların her birinde açığa çıkan ısıyı düşürme, oksijen ile 
yanan ürünün temasını engelleme, açığa çıkan yanıcı gaz miktarını düşürme gibi çeşitli 
mekanizmalarda etkin olan farklı kimyasal maddeler ile güç tutuşurluk sağlanmaktadır. [17-21]. 
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2. GÜÇ TUTUŞURLUK MADDESİ KATKILI BİTKİSEL LİF- EPOKSİ 
BİYOKOMPOZİTLER 

 
2.1. İnorganik hidroksit ve oksit katkılı bitkisel lif- epoksi biyokompozitler 
 
Bitkisel lif-epoksi biyokompozitleri ile son yıllarda yapılan çalışmalarda inorganik güç 
tutuşurluk maddeleri olarak alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit, çinko borat, borik asit 
ve genleşmiş grafit kullanılmaktadır. Kullanılan doğal lifler ise palmiye meyve demeti lifleri, 
muz ağacı lifleri ve kenaf lifleridir. Alüminyum hidroksit (ATH) katkılı Afrika palmiye meyve 
demeti lifi içeren biyokompozitler ile yapılan bir çalışmada [22], kütle kaybı oranlarının artan 
ATH içeriğiyle beraber önemli bir değişiklik göstermediği, ancak tutuşma süreleri, yanma 
miktarları ve açığa çıkan duman yoğunluğunda önemli iyileşmeler olduğu belirlenmiştir. Bu 
durum, artan oranlarda ATH miktarlarının malzemenin tutuşma sıcaklığı ve sürelerinde önemli 
iyileşmeler gösterdiğini ancak bozunma sıcaklığı konusunda önemli bir iyileşme olmadığını 
göstermektedir. Alüminyum hidroksit katkılı muz ağacı lifleriyle biyokompozit elde edilen 
başka bir çalışmada [20], artan oranlarda (%2,5, %5 ve %7,5) ATH içeriğinin alev yayılma 
hızlarında iyileşmeler gözlemlenmiştir. %5 ve %10 muz ağacı lifi içeren kontrol 
biyokompozitler, %7,5 oranında ATH içeren biyokompozitler ile karşılaştırıldığında, yarıyarıya 
azalma olduğu saptanmıştır. Lif içeriği açısından belirgin bir fark görülmemektedir (Şekil 2). 
Ayrıca tüm biyokompozitlere bakıldığında daha yüksek muz lifi içeren biyokompozitlerin alev 
yayılmasının daha yüksek olduğu, bu durumun doğal liflerin selülozik yapısı gereği yanma 
eğilimi olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. Ancak su absorpsiyonuna bakıldığında artan 
oranlarda ATH ve muz lifi içeriğiyle beraber emilen su miktarının arttığı ve bunun bitkisel 
liflerin hidrofilik yapısı ve güç tutuşurluk maddesi katkısının yapıda oluşturfuğu boşluklar 
nedeni ile su emilimini artırmasının sonucu olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra 
biyokompozitlere ATH eklenmesi mekanik özellikleri azaltmaktadır. Bu düşüşün sebebinin 
artan ATH içeriğinin lif-matris yapışmasını zayıflatarak arayüzeyi olumsuz etkilemesinden 
kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca %10 muz ağacı lifi içeren biyokompozitlerin, %5 muz 
ağacı lifi içeren biyokompozitlere kıyasla çekme mukavemetinin arttığı belirlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. ATH içeren muz lifi katkılı biyokompozitlerin alev yayılım hızları [20] 
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Magnezyum hidroksit (MH) katkılı şeker palmiyesi lifi ve iplik formunda poliester içeren bir 
çalışmada [10], kontrol biyokompoziti ile karşılaştırıldığında %35 oranında şeker palmiyesi 
ağacı lifi içeren biyokompozitin en düşük yanma hızında olduğu belirlenmiştir. Ancak %50 lif 
içeren biyokompozitte yanma hızlı ve young modülü de en düşük değerdedir. Bu oranın kötü 
olmasının sebebi optimum lif oranının aşılması olarak açıklanmıştır. Taramalı elektron 
mikroskobu görüntüleri incelendiğinde, bu düşüşlerin sebebinin yüksek oranda lif içeriği ve 
magnezyum hidroksit eklenmesinin lif-matris uyumsuzluğuna neden olarak arayüzeyi 
zayıflatması ve buna bağlı olarak liflerin matris üzerindeki boşluklardan ayrılması olduğu 
görülmektedir (Şekil 3).  
 

 
 

Şekil 3. %50 oranında şeker palmiyesi ağacı lifi içeren biyokompozitin taramalı elektron 
mikroskobu görüntülemesi [10] 

 
 
Magnezyum hidroksit katkılı başka bir çalışma [24] kenaf lifleri içeren biyokompozitler ile 
yapılmıştır. Kontrol biyokompoziti ile TGA grafikleri karşılaştırıldığında, (Şekil 4), %20 katkı 
oranında maksimum kömürleşme ağırlığı elde edilmiştir. Darbe, kopma ve eğilme 
mukavemetinde en iyi sonuçlar yine %20 MH katkılı örneklerden elde edilmiştir.  Bu durum 
yani %20 MH içeren biyokompozitlerdeki test sonuçlarının yüksek oluşu magnezyum 
hidroksitin matrise homojen dağılması ve arayüzeyin güçlü olmasından kaynaklandığını açıkça 
göstermektedir. Ancak %20’nin üstündeki MH katkı oranının test sonuçlarında düşüşe neden 
olması, yüksek katkı oranının arayüzeyi zayıflatması ve polimerik zincirlerin etkinliğini 
azaltmasından kaynaklanmaktadır. 
 

 
Şekil 4. Magnezyum hidroksit ve kenaf lifi içeren biyokompozitlerin TGA eğrileri [24] 
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Genleşebilir grafit (GG) eklenen bir çalışmada [19], afrika palmiyesi ağacı meyve demeti lifleri 
katkılı biyokompozitler elde edilmiştir. Kontrol biyokompoziti ile karşılaştırıldığında, %7 GG 
içeren biyokompozitlerin kömürleşme oranı %10,81 daha yüksek olmuştur (Şekil 5). Ayrıca 
FAR dikey yakma testinde %7 GG içeren biyokompozitin en yüksek sonuçlar ile testi geçmesi 
(Çizelge 2), genleşebilir grafitin biyokompozitin termal özelliklerinde önemli iyileştirmeler 
kazandırdığını göstermektedir.  
 

 
Şekil 5. Saf epoksi, saf epoksi afrika palmiye ağacı ve genleşebilir grafit katkılı 

biyokompozitlerin TGA sonuçları [19] 
 
 
Çizelge 2. FAR 25.85-b (Federal Havacılık Düzenlemesi) Dikey yakma testi sonuçları [19] 
 
Formülasyon Yanma 

süresi (s) 
Damlama 
süresi (s) 

Yanma 
miktarı (mm) 

Kütle 
kaybı 
(%) 

FAR 
değerlendirme 
kriteri 

E100 105 50 Tüm örnek yandı 100 Başarısız 
C 160 72 Tüm örnek yandı 100 Başarısız 

CEG3 0,5 0 (damlama yok) 1 0,07 Başarılı 
CEG5 0 0 (damlama yok) ~0 0,05 Başarılı 
CEG7 0 0 (damlama yok) ~0 0,03 Başarılı 

Coating3 33 0 (damlama yok) 1,8 1,79 Başarısız 
Coating5 0 0 (damlama yok) 1 0,08 Başarılı 

 
 
Bunun yanı sıra çekme mukavemetinde GG oranı arttıkça düşüş gözlemlenmektedir. Ancak 
sodyum hidroksitle işlem görmüş palmiye lifi- epoksi biyokompozitlerinde en yüksek kopma 
uzaması (Şekil 6) ve kopma mukavemeti gözlemlenmiştir. NaOH işlemi görmemiş liflerde 
eklenen katkı oranı arttıkça kopma mukavemeti düşmüştür. Bu durumda, sodyum hidroksitin 
liflerle ön işlemden geçirilmesinin liflerin matrise daha kuvvetli yapışmasını sağladığı 
anlaşılmaktadır. Bu SEM görüntülerinde de görülmektedir (Şekil 7). 
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Şekil 6. Afrika palmiyesi ve sodyum hidroksit ile ön işlemden geçirilen afrika palmiyesi katkılı 

biyokompozitlerin kopma uzama sonuçları [19] 
 
 

 
 

Şekil 7. EG5 biyokompozitinin taramalı elektron mikroskobu altında görüntüsü [19] 
 
Bitkisel lif katkılı biyokompozitlerde en çok çalışılan güç tutuşurluk maddelerinden bir başkası 
amonyum polifosfat (APP) tır. Yapılan bir çalışmada [25] amonyum polifosfat emprenye 
edilmiş ve edilmemiş cam dokusuz yüzey kumaşı, keten/epoksi biyokompozitler ve balsa-
keten/epoksi biyokompozitlerin yüzeyine yapıştırılarak termal sonuçları karşılaştırılmıştır. APP 
emdirilmiş ve emdirilmemiş cam dokusuz yüzeyler, keten/epoksi ve balsa-keten/epoksi 
biyokompozitlerin aleve maruz kalınan yüzünde, alev sırasında fiziksel ve termal bariyer 
oluşmasını sağlamıştır (Şekil 8). Ayrıca bu bariyer tabakası nedeniyle ısı iletimi ve uçucu 
bileşikleri ve oksijenin yanma bölgesine kütle iletimini engelleyerek alevlenme-yanma 
yoğunluğunu azaltmıştır.  Şekil 8’de amonyum polifosfatın kömür tabakası oluşumundaki 
etkisini vurgulanmaktadır. Ayrıca biyokompozitlerin yüzeyine amonyum polifosfat emprenye 
edilmiş bir cam dokusuz yüzey yapıştırılmasının, amonyum polifosfatın termal dayanım ve 
kararlılığı attırmasına ek olarak güçlü bir fiziksel ve termal bariyer oluşumunu desteklediğini 
vurgulamışlardır. 
 

 
Şekil 8. Amonyum polifosfat emdirilmiş cam lifi örtüsü içeren (a) ve amonyum polifosfat 
emdirilmemiş cam lifi örtüsü içeren (b) keten-epoksi biyokompozitlerinin yanma sonrası 

görüntüsü [25] 
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Bir başka çalışmada [16] amonyum polifosfat, kenevir kumaşı/epoksi biyokompozitlere 
eklenmiştir. %16,32 APP içeren Kenevir/epoksi kompozitinde en iyi sonuçlar elde edilmiştir.  
Bu etkide amonyum polifosfatın gaz fazında yanıcı maddeyi seyreltmesi ve yoğun fazda 
kömürleşmeyi kabarma etkisi ile desteklemesinin önemi büyüktür. Amonyum polifosfatın 
yanma sonrası kömürleşmesi Şekil 9’da net bir şekilde gözlemlenmektedir. Özellikle camsı 
geçiş noktasının üzerinde APP varlığının mekanik özellikleri etkilemediği DMA grafiklerinden 
görülmektedir (Şekil 10). Bunun yanı sıra eğilme mukavemeti için de benzer sonuçlar 
görülmüştür. Bundan yola çıkılarak amonyum polifosfatın biyokompozitlerin mekanik 
özelliklerini olumsuz etkilemediği termal özellikleri geliştirdiği sonucuna varılmıştır [16].  
 

 
 

Şekil 9. (A) Kontrol ve (B) %16,32 APP içeren biyokompozitlerin kömürleşme tabakaları [16] 
 

 
 

Şekil 10. Biyokompozitlerin DMA sonuçları [16] 
 

Amonyum polifosfat (APP) eklenen bir çalışmada [26] sodyum meta silikat (Na₂SiO₃) ile ön 
işlemden geçirilmiş kenevir kumaşı katkılı biyokompozitler elde edilmiştir. APP içeren 
biyokompozitlerin, katkısız ve işlem görmemiş kenevir/epoksi biyokompoziti ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek kömürleşme oranı gösterdiği görülmektedir (Şekil 11).  
 

 
Şekil 11. Sodyum meta silikat ve eklenmeyen APP katkılı biyokompozitlerin TGA sonuçları 

[26] 
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Bunun yanı sıra, APP katklılı ve katkısız örneklere bakıldığında yanma hızının yavaşladığı ve 
açığa çıkan ısı miktarının da 3 ila 4 kat azaldığı görülmektedir (Çizelge 3). Ayrıca açığa çıkan 
duman miktarı da APP varlığında azalmıştır.  
 
 
Çizelge 3. Sodyum meta silikat ön işleminden önce ve sonra kenevir ve farklı kompozitler 
üzerinde yapılan konik kalorimetri testlerinin duman salımı sonuçları. TDS: toplam duman 
salımı; ÖYA: özel yok olma alanı [26] 
 

Örnek TDS (m2/m2) ÖYA (m2/kg) CO verimi (kg/kg) CO2 verimi 
(kg/kg) 

H Tespit edilemedi Tespit edilemedi Tespit edilemedi Tespit edilemedi 
HT Tespit edilemedi Tespit edilemedi Tespit edilemedi Tespit edilemedi 
E 3,276 ± 449 849 ± 55,4 5,85 x 10-2 ±4,91 x 10-3 1,96 ±4.27x 10-2 

H/E 2,254 ± 77,3 735 ± 22,7 3,28 x 10-2 ± 1,08x10-3 1,69 ± 1,01x10-2 
HT/E 2,094 ± 229 667 ± 43,7 4x10-2 ± 1x10-3 1,47 ± 7,37x10-2 

H/E-15APP 938 ± 68,2 394 ± 33,3 5x10-2± 3x10-3 0,87 ± 2,6 x10-1 
HT/E-15APP 1,230 ± 52,6 413 ± 16,3 5x10-2± 2x10-3 1,02 ± 1,94x10-1 
 
 
Başka bir çalışmada [27] APPnin yanı sıra, guanidinyum karbonat (GC), pentaeritritol (PER) ve 
melamin polifosfat (MPP) katkılı, viniltrimetoksisilan ile ön işlemden geçirilmiş keten lifleri ve 
epoksilenmiş keten tohumu yağı/sitrikasit monohidrat/maleik asit ile biyokompozitler elde 
edilmiştir. Dikey yakma testini iyi bir şekilde APP katkılı biyokompozitlerin geçtiği 
belirlenmiştir (Çizelge 4). 
 
 
Çizelge 4. APP, GC, MPP ve PER katkılı biyokompozitlerin dikey ve yatay yakma testi 
sonuçları [27] 

 
 

Yatay 
Yakma 
Testi 

UL-94HB ER.30APP.F 
Fab2000Vin 
Sil.1/ APP.5 

ER.30APP.F 
Fab2000Vin 
Sil.1/ GC.5 

ER.30APP.F 
Fab2000Vin 
Sil.1/ MPP.5 

ER.30APP.F 
Fab2000Vin 
Sil.1/ PER.5 

ER.30APP. 
FFab2000 
VinSil.1 

Yakma 
sonrası 

sönme (s)  

10 20 60 50 45 

v< 40 
mm/dak. 

0 0 0 0 0 

Sınıflandırma HB40 HB40 HB40 HB40 HB40 
      

 
 

Dikey 
yakma 

testi 

UL-94 V ER.30APP.F 
Fab2000Vin 
Sil.1/ APP.5 

ER.30APP.F 
Fab2000Vin 
Sil.1/ GC.5 

ER.30APP.F 
Fab2000Vin 
Sil.1/ MPP.5 

ER.30APP.F 
Fab2000Vin 
Sil.1/ PER.5 

ER.30APP. 
FFab2000 
VinSil.1 

Yakma 
sonrası 

sönme (s)  

0 60 60 50 Örnek 
tamamen 

yandı 
Sınıflandırma V-0 yanmadı yanmadı yanmadı - 

 
 
Kenevir kumaşı katkılı biyokompozitlere eklenen amonyum polifosfat ve alüminyum hidroksit 
güç tutuşurluk kimyasallarının karşılaştırmalı olarak incelendiği bir çalışmada [28], APP ve 
ATH konsantrasyonları arttıkça termal dayanım ve stabilitenin de arttığı gözlemlenmiştir. 
Ancak en iyi termal sonuçları veren 75 g APP ve 75 g ATH içeren biyokompozitlerin termal 
özellikleri karşılaştırıldığında, APP içeren biyokompozitte kömürleşme oranı daha yüksek 
bulunmuştur (Şekil 12). 
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Şekil 12. APP ve ATH katkılı biyokompozitlerin TGA ve DTG sonuçları [28] 
 
Bunun yanı sıra farklı ısı akılarında tutuşma sürelerinin ATH içerikli kompozitlerde, APP içeren 
kompozitten daha yüksek olduğu görülmüştür. Isı salım oranları incelendiğinde APP katkılı 
biyokompozitlerde daha düşük değerler görülmüştür (Çizelge 5). 
 
Çizelge 5. Farklı ısı akı miktarlarında yapılan konik kalorimetre testi sonuçları. OISO: Ortalama 
ısı salım oranı, EYISO: En yüksek ısı salım oranı, TSI: Toplam salınan ısı miktarı [28]  
 

Örnek grupları Isı akışı (kW/m2) OISO (kW/m2) EYISO (kW/m2) TSI (MJ/kg) 
H2-AH25  

 
 

20 

309±3 664±49 172±1 
H2-AH50 284±27 568±68 172±16 
H2-AH75 248±22 527±50 162±8 
H2-AP25 172±4 326±57 138±3 
H2-AP50 128±2 250±23 129±2 
H2-AP75 108±7 173±31 129±4 

H2 306±6 558±20 185±4 
H2-AH25  

 
 

35 

299±7 625±55 181±4 
H2-AH50 299±7 625±55 181±4 
H2-AH75 282±10 591±44 185±7 
H2-AP25 203±13 386±14 164±11 
H2-AP50 157±3 289±2 142±3 
H2-AP75 136±4 285±37 123±4 

H2 328±6 644±35 197±2 
H2-AH25  

 
 

50 

421±6 797±49 192±3 
H2-AH50 334±17 715±45 186±10 
H2-AH75 308±19 620±34 180±21 
H2-AP25 225±11 418±42 159±8 
H2-AP50 178±6 327±19 134±5 
H2-AP75 156±4 291±11 123±3 

H2 457±12 836±48 190±5 
H2-AH25  

 
 

75 

452±3 923±46 195±1 
H2-AH50 417±17 749±58 169±1 
H2-AH75 330±17 549±66 150±8 
H2-AP25 232±2 542±37 136±1 
H2-AP50 171±9 302±42 125±3 
H2-AP75 170±3 274±37 120±1 

H2 506±10 1021±27 178±6 
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APP tutuşma ve bozunma sıcaklıklarının ATH daha düşük olması, kömür oluşumu esnasında 
kabarma etkisi göstermesi ve bitkisel liflerin yapısındaki lignin ve amonyum polifosfatın 
etkileşiminin daha yüksek olması, APPnin ATH’ye oranla termal dayanıklılık ve termal 
stabiliteyi daha arttırıcı yönde etki gösterdiğini açığa çıkarmaktadır. Amonyum polifosfat ve 
alüminyum hidroksit güç tutuşurluk kimyasallarının karşılaştırıldığı başka bir çalışmada, [14] 
keten kumaş takviyeli biyokompozitler elde edilmiştir. Kontrol biyokompozitleri ile 
karşılaştırıldığında, %30 ATH içeren ve %30 APP içeren biyokompozitler için kömürleşme 
oranlarının iki katlı güç tutuşurluk maddesi içermeyen kompozitlerinki ile yaklaşık aynı 
görülmektedir (Şekil 13). 
 

 
 Şekil 13. Kontrol, %30 oranında APP ve ATH içeren biyokompozitlerin TGA (a) ve DTG (b) 

sonuçları [14] 
 
 
Sınırlayıcı oksijen indeksi ve yakma testi sonuçlarında da APP katkılı biyokompozitlerin güç 
tutuşurluk ve termal dayanımında önemli iyileşmeler meydana gelmiştir. %30 oranında APP ve 
ATH içeren biyokompozitlerin test sonuçlarına bakıldığında, %30 APP içeren 
biyokompozitlerin sonuçlarının daha iyi olduğu görülmektedir (Çizelge 6), Bu test sonuçları 
amonyum polifosfatın, alüminyum hidroksite kıyasla biyokompozitler üzerinde termal dayanımı 
arttırıcı etkisinin daha iyi olduğunu göstermektedir. 
 

a 

b 
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Çizelge 6. Biyokompozitlerin LOI değerleri [14] 
 

Materyaller LOI (%) 

Çam odunu (Pinus sylvestris L.) 22,0 (±4,5%) 
Kayın kereste (Fagus sylvatica 

L.) 
22,7 (±6,7%) 

2L-FFRP 21,3 (±2,7%) 
4L-FFRP 23,3 (±7,3%) 

2L-FFRP-APP10% 22,4 (±5,1%) 
2L-FFRP-APP20% 25,5 (±12,1%) 
2L-FFRP-APP30% 30,3 (±6,9%) 
2L-FFRP-ALH20% 22,5 (±5,7%) 
2L-FFRP-ALH30% 23,5 (±3,0%) 
2L-FFRP-ALH40% 24,5 (±2,9%) 

 
 
2.2. Bitkisel Lif- Epoksi Biyokompozitlerinde Kullanılan Sinerjik Etkili Güç 
Tutuşurluk Maddeleri 
 
Sinerjik etkili çalışmalar amonyum polifosfat, çinko borat (ZB), alüminyum hidroksit, borik asit 
(BA) ve bunların sinerjik etkileri arasında yapılmıştır. Yapılan bir çalışmada [21], amonyum 
polifosfat ve alüminyum hidroksit (ATH) güç tutuşurluk maddeleri Afrika palmiyesi ağacı 
meyve demeti lifleri katkılı biyokompozitlere eklenmiştir. Tek başlarına kullanıldıklarında bir 
miktar damlama ya da yanma gözlenen kompozitlerde, %10 APP ve %5 ATH katkılı sinerjik 
etkili biyokompozitlerde herhangi bir damlama veya yanma meydana gelmediği 
gözlemlenmiştir (Şekil 14). Bu durum APP ve ATH güç tutuşurluk kimyasallarının sinerjik 
etkili olduğunu vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra sinerjik etkili %10 APP ve %5 ATH içeren 
biyokompozitte, aleve karşı kendi kendine sönen sinerjik bir etki meydana geldiği gözlenmekle 
beraber, %10 ATH ve %5 APP içeren biyokompozitte kendi kendine sönme davranışı 
oluşmadığı belirtilmektedir. Bu durum APP’nin yanmaya karşı direncinin ATH’den daha etkili 
olduğunun bir göstergesidir.  
 

 
 

Şekil 14. Biyokompozitlerin dikey yakma testi sonuçları [21] 
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APP-ATH arasındaki sinerjik etkinin ve APP’nin ATH ye kıyasla olan termal davranışın bu 
etkisi kömürleşme oranı ile de desteklenmektedir. %5 ATH ve %10 APP katkılı 
biyokompozitlere kıyasla, %10 APP- %5 ATH içeren sinerjik etkili biyokompozitte 
kömürleşme daha düşük olmuştur. Bunun yanı sıra güç tutuşur katkılı biyokompozitlerde çekme 
ve eğilme mukavemetinde önemli azalmalar meydana gelmekle beraber, sinerjik etkili APP ve 
ATH katkılı biyokompozitlerde daha çok azalmıştır. Ancak APP içeren biyokompozitlerin ATH 
içeren biyokompozitler ile karşılaştırıldığında çekme mukavemeti, eğilme mukavemeti ve 
kopma uzaması gibi verilerinde önemli artışlar tespit edilmiştir.  
 
Keten lifleri katkılı biyokompozitlerde, izosiyanürat eklenmiş amonyum polifosfat ile borik asit 
(BA) güç tutuşurluk maddelerinin 4 farklı formülasyonla sinerjik etkisi incelenmiştir [31]. %20 
APP- %10BA içeren biyokompozit ile%30 APP içeren biyokompozitler karşılaştırıldığında, 
borik asidin eklenmesinin bu sıcaklık değerinin T90/°C (%90 kütle kaybının gerçekleştiği 
sıcaklık) 734oC’den 781oC’ye çıkmasını sağlamıştır. Bu durum APP-BA arasındaki sinerjik 
etkiyi göstermektedir. Bunun yanı sıra kömürleşme oranlarına bakıldığında en yüksek değere 
sahip biyokompozitlerin %20 APP- %10BA biyokompozitlerinin olması, APP’ye BA’nın 
eklenmesinin termal kararlılık ve dayanım üzerinde önemli iyileştirici etkisi olduğunu 
göstermektedir. Çalışmada ayrıca yanma sırasında açığa çıkan tehlikeli gazlar da 
değerlendirilmiştir. Her ne kadar sinerjik etkili sonuçlar elde edilmiş olsa da %20 APP- %10BA 
biyokompozitlerinin bozunurken, fenol gibi toksik gazlar vb. açığa çıkarmasının, en iyi 
formülasyon seçimi için başka çalışmalara ihtiyaç olduğunu gösterdiği belirtilmiştir. Bir 
çalışmada [30], çinko borat (ZB) güç tutuşurluk maddesinin amonyum polifosfat (APP) ve 
alüminyum hidroksit (ATH) ile sinerjik etkileri, afrika palmiyesi ağacı meyve demeti lifleri 
katkılı biyokompozitlere eklenerek incelenmiştir. 12 ve 60 saniye alev maruziyeti ile dikey 
yakma testi sonuçlarına bakıldığında, FAR gerekliliklerine göre testi geçen tek biyokompozitin 
%10 APP-%5 ZB katkılı biyokompozitler olduğu belirlenmiştir (Çizelge 7). Bu durum ZB ve 
APP arasındaki sinerjik etkinin ZB ve ATH arasındaki sinerjik etkiden daha yüksek olduğunun 
bir göstergesidir. 
 
 
Çizelge 7. Biyokompozitlerin 60s dikey yakma testi sonuçları [30] 
 

Kompozit Damlama 
süresi (s) 

Yanma 
miktarı 
(mm) 

Duman 
Başlangıcı 

Duman Süresi 

APP10ZB5 0 (damlama 
yok) 

25-30 17s sonra Bek uzaklaştırıldıktan 
sonra 17s 

 
 
Bunun yanı sıra, kömürleşme oranında güç tutuşurluk maddesi eklenmemiş örneğe göre tüm 
katkılı örneklerde önemli derecede artış görülmüştür. Katkılı örneklerden en düşük kömürleşme 
oranına sahip sadece ZB içeren örnekte bile %124,7 iyileşme olduğu belirtilmiştir. En yüksek 
kömürleşme oranına ve bozunma sıcaklığına sahip biyokompozitin, %34.96 ve 404,69oC ile 
ZB15 biyokompozitler olması, çinkoboratın (2ZnO.3B2O3.3.5H2O) 290-450oC arasında 
ısıtılırken yapısındaki suyun %15’ini kaybetmesi ile yorumlanmıştır. Su, su buharı olarak açığa 
çıkarken hem ortamdaki ısıyı absorbe eden, hem de oksitlenebilir pirolizi önleyecek şekilde 
konsantre uçucu yanıcı gaz ortamını seyrelten özellik göstermektedir (Çizelge 8).  
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Çizelge 8. Biyokompozitlerin TGA sonuçları [30] 
 

Örnek 600°C de kömürleşme 
oranı (%) 

Bozunma sıcaklığı 
(°C) 

Kontrol 15,56 385,87 

ZB5 27,92 389,49 
ZB10 32,59 400,03 

ZB15 34,96 404,69 

ZB5ATH10 30,94 397,85 

ZB10ATH15 33,12 401,31 

APP5ZB10 34,45 401,10 

APP10ZB5 32,29 398,32 
 
Bunun yanı sıra mekanik özellikler incelendiğinde, kontrol biyokompozitlerine kıyasla %10 
APP-%5 ZB içeren sinerjik etkili biyokompozitlerin daha yüksek depolama modülüne sahip 
olması, elastik olarak daha fazla enerji depolama kapasitesinin olduğuna işaret etmektedir. 
Ayrıca Tanδ tepe değerlerinin Kontrol biyokompoziti için 0,43 ve kıyasla %10 APP ve %5 ZB 
içeren sinerjik etkili biyokompozit için 0,52 olması sinerjik etkili biyokompozitin kontrol 
biyokompozitinden daha yüksek enerji yayılımı gösterdiğini vurgular. Bunun yanı sıra çekme 
ve eğilme mukavemetleri incelendiğinde kontrol biyokompozitine kıyasla %10 APP ve %5 ZB 
içeren sinerjik etkili biyokompozitlerde azalma gözlenmiştir. Amonyum polifosfat ve 
alüminyum hidroksit eklenen başka bir çalışmada [32], Afrika palmiyesi ağacı meyve demeti 
lifleri katkılı biyokompozitlere mikrokristalin selülozun (MCC), APP ve ATHnin sinerjik 
karakterine etkisi incelenmiştir. Kontrol biyokompozitlerine kıyasla, MCC katkılı 
biyokompozitlerin yanma miktarlarında %25 azalma meydana gelmiştir. Bu durum APP ve 
ATH katkılı biyokompozitlere MCC eklenmesinin epoksi ile güçlü bağlanma gerçekleştirerek 
güç tutuşruluk etkisini geliştirdiğini vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra artan MCC içeriğiyle 
beraber kömürleşme oranında artış tespit edilmekle beraber, %7 MCC içeren 
biyokompozitlerde, en yüksek kömürleşme oranı gözlenmiştir (Şekil 15).   
 

 
Şekil 15. Kontrol ve MCC katkılı biyokompozitlerin TGA sonuçları [32] 

 
Termal özelliklerin yanı sıra mekanik özelliklere bakıldığında, artan MCC içeriği ile beraber 
camsı geçiş sıcaklıklarında önemli artışlar meydana geldiği, bu durumun MCC-epoksi matris 
çapraz bağların polimerik zincirlerin hareketliliğini azaltmış olmasından kaynaklandığı 
belirtilmektedir. Ayrıca MCC katkılı biyokompozitlerin morfolojik görüntüsüne bakıldığında 
ise, artan MCC içeriğinin daha iyi bir lif-matris yüzeyi oluşumunu desteklediği görülmektedir 
(Şekil 16).  
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Şekil 16. 3MCC (a), 5MCC (b) ve 7MCC (c) biyokompozitlerinin SEM görüntüleri [32] 

 
Sonuç olarak, mikrokristal selülozun matris ve lifler arasındaki ara yüzeyi güçlendirmek için 
yapılacak çalışmalara öncülük yapabileceği ve nano kristal selülozların farklı reçine sistemleri 
üzerinde denenebileceğini belirlemişlerdir.  
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada bitkisel lif katkılı epoksi matrislere inorganik (metal hidroksit ve oksitler, 
amonyum polifosfat vb.) güç tutuşurluk kimyasallarının eklenmesi sonucu termal özelliklerine 
olan etkileri araştırılmıştır. 
 
Biyokompozit çalışmalarında 2017 den itibaren inorganik güç tutuşurluk maddeleri ile yapılan 
çalışmaların artmaya başladığı, özellikle çinko borat ve alüminyum hidroksitin kullanıldığı bu 
çalışmalarda farklı inorganik güç tutuşurluk maddeleri veya metal hidroksitler (kalsiyum 
hidroksit vb.) ile sinerjik etkilerinin araştırılmasının hem termal özelliklerinin artırılmasında 
hem de iş ve çevre sağlığı açısından herhangi bir zararı olmayan kimyasalların kullanımını 
açısından önemli bir faktör olabileceği belirlenmiştir. Ayrıca güç tutuşurluk maddesi 
katkılarının mekanik özellikleri olumsuz etkilemesi sebebiyle bitkisel liflerin sodyum hidroksit, 
silan vb. içerikli ön işlem kimyasalları emdirilerek lif-matris arasındaki ara yüzeyin 
güçlendirilmesi ile ilgili çalışmaların artırılması gerektiği, bu nedenle hangi bitkisel lif için 
hangi ön işlem yapılması gerektiği ile ilgili araştırmalar gerektiği belirlenmiştir. 
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ÖZET 
Binalarda çıkan yangınlarda can kaybı olmadan binanın boşaltılmasını sağlayan 
sistemlerden biri merdiven, lobi ve asansör basınçlandırma sistemleridir. Basınçlandırma 
sistemleri ile ilgili uluslararası standartlardan yaygın olarak kullanılan BS (British 
Standard) 12101-6:2005’dir. Ülkemizde ise Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik (BYKHY) yürürlüktedir. Bu bildiride BS 12101-6:2005 standardı incelenecek 
ve BYKHY ele alınarak, standartla karşılaştırılacaktır. Ancak bildiride amaç standartların 
ve BYKHY’nin birbirine üstünlüklerini karşılaştırmak değil, deneyimlenen, gözlemlenen 
teknik aksaklıklara yönelik önerilerde bulunmaktır. Ayrıca BYKHY’ye nelerin 
önerilebileceğini ve yönetmelik ve standartlar dışında teknik olarak daha doğru ve etkin bir 
basınçlandırma sistemi kurmak için neler yapılabileceğini tartışmaktır. 

 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Türkiye’de son dönemde nüfusun büyük bir bölümü şehirlerde yaşamaktadır. TÜİK verilerine 
göre 2021 yılında Türkiye nüfusunun %93,2’si şehirlerde yaşarken, %6,8’i belde ve köylerde 
yaşamaktadır [1]. Bu değişimin de etkisiyle şehir yapılaşmaları giderek daha dikey olarak 
yapılmaya devam etmektedir. 150 m ve daha yüksek binaların gökdelen olarak tanımlandığı 
Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi (CTBUH) verilerine göre, Türkiye 67 gökdelen ile 
dünyada 14. Avrupa’da ise 1. sıradadır [2].  Şehirlerde nüfusun ve yüksek yapı sayısının 
artmasıyla, binalarda oluşabilecek yangınlara yönelik alınacak önlemler daha kritik hale 
gelmektedir. Binaların yangından korunması için kullanılan sistemlerden birisi olan merdiven, 
lobi, koridor ve asansör basınçlandırma sistemleri de daha çok kullanılmakta ve önemli hale 
gelmektedir.  
 
Basınçlandırma sistemlerini, yangın anında bina içinde yaşayanların tahliye yollarını sağlıklı 
şekilde kullanabilmesi için, fan veya fanlar aracılığıyla yangın çıkan yaşam alanlarına göre 
pozitif basınçlandırılmasını sağlayan sistemler olarak tanımlayabiliriz. Böylece yangın çıkan 
alanlardan tahliye yollarına duman geçişi engellenmekte ve bina tahliyesi sağlıklı şekilde 
yapılabilmektedir. Tahliye yolları ise başta merdivenkovanı ve asansör kuyuları olmak üzere, 
lobiler ve koridorlar olarak tanımlanabilir. Basınçlandırılacak alanların belirlenmesi, bu alanlar 
ile yaşam alanları arasındaki basınç farkı ne kadar olması gerektiği, hangi kontrol ve haberleşme 
sistemleri kullanılacağı ve sistemin nasıl tepki vermesi gerektiği gibi bilgiler ise standartlar ve 
yönetmeliklerle belirlenmiştir. Günümüzde çoğunlukla karşılaştığımız standartlar İngiliz 
Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından hazırlanan BS 12101-6:2005 ve Ulusal Yangından 
Korunma Derneği (NFPA) tarafından hazırlanan NFPA 92 A’dır. Ek olarak Avustralya’da 
AS/NZS 1668.1:2015 standardı olduğu gibi bazı standartlar da vardır, fakat bu bildiride standart 
olarak daha yaygın kullanıldığı için BS 12101-6:2005 kapsam içine alınmıştır.  
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Türkiye’de basınçlandırma sistemleri gereksinimleri, 2007 yılında Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının yazısı üzerine yürürlüğe giren, İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
müştereken güncellenen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) 
içinde belirlenmiştir. Yönetmelik içinde “Basınçlandırma Sistemleri” olarak ayrı bir başlıkta 
belirtilmiş olsa da yönetmeliğin genelinde basınçlandırma sistemlerinden bahsedilmektedir. 
 
Basınçlandırma sistemi tasarlarken yönetmelikle sınırlı kalmak yeterli midir, hangi 
standartlardan destek almak gerekir, ya da yönetmelik ve standartların söyledikleri dışında, 
dikkat etmemiz gereken maddeler var mıdır soruları giderek önem kazanmaktadır. Bu makalede 
de yönetmelik, standart ve tasarım esasları olarak dikkate alınabilecek, hatta belki yönetmeliğe 
ek olarak önerilebilecek maddeler tartışmaya açılacaktır.  
 
 
 
2. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
İNCELEMESİ 
 
Ülkemizde geçerli olan BYKHY basınçlandırma sistemleri ile ilgili zorunlulukları 
belirtmektedir. BYKHY incelendiğinde, basınçlandırma sistemlerine dair gereklilikler tüm 
yönetmeliğe dağılmış olarak bulunmaktadır. Örneğin asansör yangın güvenlik holü nerelerde 
olmalıdır bilgisi 34.6-34.7 maddelerinde verilir iken, otel motel ve yatakhanelerde kaçışlar ve 
basınçlandırılması gereken merdiven sayısı 50.1.a’da verilmektedir [3]. Bu sebeple 
yönetmeliğin tamamına hâkim olmak basınçlandırma sistemi tasarlayanlar için gerekliliktir. 
BYKHY basınçlandırma sistemleri gereksinimleri olarak neleri istemektedir diye baktığımızda 
ana başlıklar olarak güvenlik holü, acil çıkış ve kaçış yolları, kaçış merdiveni yuvaları, 
asansörler, algılama ve uyarı sistemleri, sistem kontrol ve izlemeleri ve basınçlandırma 
sistemleri esasları başlıklarından bahsedebiliriz. Yönetmelik incelenirken ilgili maddeler 
parantez içinde verilmiştir. 
 
Yangın güvenlik holü gereksinimi, basınçlandırma sistemleri için önemli olan, ama çok 
üzerinde durulmayan konulardan birisidir. Genellikle yapılmadığı takdirde çok daha büyük alanı 
basınçlandırmak gerekeceği için daha büyük fanlar seçilmesine, hatta alan hesabının 
yanlışlığıyla basınçlandırmaya yetecek fan seçilememesine sebep olmaktadır. Bir kısım 
projelerde atriuma açılan kovanların basınçlandırılması bile istenilmektedir. 34.6-7 maddeleri 
konutlarda özel durum hariç bodrum katlarda, yüksek binalarda kaçış merdiveni yuvaları ve acil 
durum asansörlerinin önünde yangın güvenlik holünü zorunlu tutmaktadır. Bodrumlarda 
genelde otopark olduğu düşünülürse yangın güvenlik holünün önemi daha iyi anlaşılacaktır. 
BSYH’ın gerekliliklerine uymakla beraber, projenin incelenilerek konutlarda da bodrum harici 
katlarda istenmesi yönetmelik dışı yangın holü istenebilmelidir.  
 
Acil çıkışlar ile ilgili yönetmelik aksi belirtilmedikçe en az 2 çıkış olması ve çıkışların 
korunmuş olması gerektiğini söyler (39.1). İç kaçış koridoruna veya geçidine açılan çıkış 
kapılarının, kaçış merdivenlerine açılan çıkış kapılarına eşdeğer düzeyde yangına karşı 
dayanıklı olması ve otomatik olarak kendiliğinden kapanan düzenekler ile donatılması 
gerekmektedir (36.1.b.1). Bu maddeler ayrıntı gibi görünse de sistemin düzgün işlemesi için 
öncelik taşımaktadır. Kaçış yollarında kapalı kapılara göre yapılan basınçlandırma sistemleri 
hesapları sadece kâğıt üstünde kalmaması için dikkat edilmesi gereken maddelerdir. 
Basınçlandırılmış kaçış yollarından çıkışların sayısı ve özellikleri de gene göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir. Basınçlandırma sistemleri sadece hesaplaması öğrenilen, projeden alan hesabı 
üzerinden sonuca gidilen sistemler olmamalıdır.  
 
Bodrum katlarda ve yüksek binalarda kaçış merdivenlerine yangın holü konulmasının 
öneminden bahsedilmişti. Buna ek olarak kaçış merdiveni yuvasına ve yangın holüne elektrik ve 
mekanik tesisat şaftı kapaklarının açılması yönetmelikçe yasaklanmıştır (41.9). Projelerde yer 
bulunamayan elektrik ve mekanik şaftları kaçış merdivenlerine ve yangın hollerine 
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düşünülmeden konulabilmektedir. Ya da kaçış merdiveni olarak tasarlanmamış bir merdivenin 
sonradan zorunluluğu anlaşılması üzerine kaçış merdivenine dönüştürülebilmektedir. Yangın 
holü koymak ve gerekli fan hesabını yapmanın o merdiveni kaçış merdiveni yapmadığını 
bilmek kritik bir öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki bu sistemler konfor şartlarını sağlamak 
için değil, insanları kurtarmak ve itfaiyenin daha kolay müdahale yapmasını sağlamak içindir. 
Bu sebeple pazarlığı olmayan gereklilikler atlanmadan uygulanmalıdır. 
 
Asansörler en az 0,1 m2 olmak üzere kuyu alanının 0,025 katı kadar bir havalandırma ve 
dumandan arınma bacası bulundurur veya kuyular basınçlandırılır. Merdiven kovanlarında 
olduğu gibi bodrum katlara da hizmet veren asansörlere, bodrum katlarda korunmuş bir 
koridordan veya bir yangın güvenlik holünden ulaşılması gerekmektedir (62.4). Asansör kapısı, 
yangın merdiven yuvasına açılamaz (62.6).  Asansör ile acil durum asansörünün gereksinimleri 
arasında fark vardır. İkisinin gereklilikleri birbirine karıştırılabilmektedir. Bu sebeple bundan 
sonra incelenecek maddelerin sadece acil durum asansörlerine ait olduğuna dikkat edilmelidir. 
Acil durum asansörlerinin, yapı yüksekliği 51,50 m’den yüksek yapılarda en az 1 adet 
bulunması şarttır (63.2). Acil durum asansörleri önünde, aynı zamanda kaçış merdivenine geçiş 
sağlayacak şekilde, her katta 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den az 
olmayacak yangın güvenlik holü oluşturulmalıdır (63.3) ve acil durum asansörleri 
basınçlandırılmalıdır (63.6). 
 
Algılama ve uyarı sistemleri kullanımı yine yönetmelikçe belirlenmiştir. Yangın algılama ve 
uyarı sistemleri, el ile, otomatik olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri 
veya birkaçı ile devreye girmesi gerekmektedir (75.1). Yangın uyarı butonlarının kullanımı 
konutlar hariç, kat alanı 400 m2’den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün binalarda, kat 
sayısı dörtten fazla bütün binalarda ve konutlar dâhil bütün yüksek binalarda zorunlu 
tutulmuştur (75.2). Yapı yüksekliği veya toplam kapalı alanı Çizelge 1.’de gösterilen bina tipine 
göre yapı yüksekliği ve bina toplam alanını aşan binalarda ise otomatik yangın algılama 
sistemleri zorunlu tutulmuştur (75.3).  Algılama ve uyarı sistemleri basınçlandırma sistemlerinin 
çalışmaya başlayacağı sinyali alacağı sistemler olacağı için bütünlük içinde ele alınması gereken 
sistemlerdir.  
 
Çizelge 1. Otomatik algılama sistemi gereken binalar [3]. 
 

 Yapı Yüksekliği 
(m) 

Bina toplam kapalı 
alanı (m2) 

1. Konutlar  >51,50 - 
2. Konaklama Amaçlı Binalar >6,50  >1000 
3. Kurum Binaları Eğitim Tesisleri  >21,50 >5000 

Yataklı Sağlık Tesisleri  >6,50 >1000 

Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri >21,50 >2000 

4. Büro Binaları >30,50 >5000 
5.Ticaret Amaçlı Binalar (1) > 12,50 >2000 

6.Endüstriyel Amaçlı Yapılar (2) >21,50 >7500 

7.Toplanma Amaçlı 
Binalar 

Yeme içme >12,50  >2000 

Eğlence >12,50   >2000 

Müze ve sergi alanları >6,50  >5000 

Terminaller > 6,50  >5000 
8. Depolar >6,50 >5000 

9. Yüksek Tehlikeli Yerler >6,50 >1000 
(1) Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yangın 
riski olmayan yerler hariç. 
(2) Metal işleme ve montaj vb yangın riski olmayan yerler hariç. 
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Sistem kontrol ve izleme sistemleri bir diğer önemli sistem olup, yangın halinde yerine 
getireceği fonksiyonlar yönetmelikçe belirlenmiştir. Yönetmeliğin 82.1 maddesinde belirtildiği 
üzere yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarının ve diğer açıklıkları kapatma 
amaçlı cihazları normal halde açık durumda tutan kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest 
bırakılması, basınçlandırma sistemlerini çalıştırması, duman kontrol sistemlerini yerine 
getirmesi, acil durum aydınlatma kontrolü yapması, güvenlik benzeri sebeplerle kilitli tutulan 
kapı ve turnikelerin açılması, acil durum asansörleri dışında asansörlerin kullanımının 
engellenmesi veya tahliye amaçlı itfaiye ekiplerince kullanımının sağlanması ve gerekli yerlere 
(Mahalli itfaiye, elektrik işletmesi, belediye, polis/jandarma) otomatik haber vermesi 
özelliklerine sahip bir sistem istenmektedir.  
 
Yönetmeliğin üçüncü bölümünde basınçlandırma sistemleri esaslarını 16 maddede 
anlatmaktadır. Maddeler gruplanarak Çizelge 2.’de verilmiştir. Daha önceden de belirtildiği gibi 
basınçlandırma sistemleri tasarlanırken sadece yönetmeliğin üçüncü bölümüne bakmak yetersiz 
olacaktır. Makalede özel öneme sahip yönetmelik verileri incelenmiş olsa bile bütünlüklü ve 
doğru bir sistem tasarlamak için yönetmeliğin tamamına hâkim olmak, hatta ilgili standartları 
incelemiş olmak önemlidir.  
 
 
Çizelge 2. BSYKH Üçüncü Bölüm: Basınçlandırma Sistemleri [3] 
 

Kaçış merdiveni zorunlu 
olan binalar 

Konutlar hariç, merdiven yüksekliği 30,50 m’den yüksek olan binalarda zorunludur 

Kaçış merdivenlerinin 
basınçlandırılması 

Bodrum kat sayısı 4’den 
fazla olan binalarda 
bodrum kata hizmet 

veren kaçış merdivenleri 
basınçlandırılır 

Yapı yüksekliği 
51.50 m’den 
yüksek olan 

konutların kaçış 
merdivenleri 

basınçlandırılır 

Basınçlandırma yok ise merdiven 
bölümünde açılabilir pencere veya 
üzerinde devamlı havalandırmayı 

sağlayacak tepe penceresi 
bulundurulur 

Acil durum asansör 
kuyuları 

Hepsi basınçlandırılması gerekir 

Kapalı kapılar durumunda 
hesaplama 

Merdivenkovanı ve kullanım arası 
basınç farkı minimum değeri 50 

Pa’dır 

Merdivenkovanı ve kapalı kapılar sızıntı 
alanları hesaplara katılır 

Açık kapılar durumunda 
hesaplama 

Merdivenkovanı ve kullanım arası 
basınç farkı minimum değeri 15 

Pa’dır 

Basınçlandırılmış alandan çevreye olan sızıntı 
miktarı dikkate alınarak ve en az 2 iç 1 
dışarıya tahliye kapısı açık olarak hesaplanır 

Yangın güvenlik holüne 
basınçlandırma sistemi 
yapılması 

Merdivenkovanı basıncı yangın güvenlik holünden fazla olmalıdır 

Kapı koluna uygulanması 
gereken maksimum kuvvet 

110 N 

Tam açık kapıdan geçmesi 
gereken minimum hava hızı 

1 m/s 

Aşırı basınç engelleme Aşırı basınç damperi kullanılır veya frekans kontrolü kullanılır 
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Basınçlandırma havası 
emişi 

Doğrudan dışarıdan hava girmelidir Egzoz noktası ile minimum 5m mesafede 
olmalıdır 

Üfleme noktası Yüksekliği 25 m’den fazla olan 
kapalı merdivenler için birden fazla 
üfleme yapılır. İki üfleme noktası 

arası en az merdiven yüksekliğinin 
yarısı kadar olmalıdır 

Yapı yüksekliği 51,50 m’den fazla olan 
binalarda her katta veya en çok üç katta bir 

üfleme yapılır 

Algılama ve uyarı sistemleri Sistemin emiş kısmına algılayıcı 
konulur ve duman algılanması 

halinde fan otomatik olarak 
durdurulur 

Sistem yangın algılama ve uyarı sistemi 
tarafından otomatik olarak çalıştırılır 

Manuel açma kapatma Basınçlandırma fanının el ile 
çalıştırılıp durdurulabilmesi için bir 
açma-kapama anahtarının bulunması 

gerekir 

 

 
 
 
 
3. BS 12101-6:2005 STANDART İNCELEMESİ 
 
BS 12101-6:2005 Standardı binalarda dumandan korunma yöntemi olarak basınçlandırma 
sistemleri hakkında bilgi vermektedir. Basınç değerleri, binaların kullanım amacına göre hangi 
durumlarda hesaplama yapılacağı, projelendirme esasları, hesaplamalar, algılama-uyarı-kontrol 
sistemleri ve testlerin nasıl yapılacağı da dâhil geniş kapsamlı olarak basınçlandırma sistemleri 
hakkında gereklilikleri sunar. Ayrıca hesaplamada gerekli olan sızıntı alanlarına dair tablolar bu 
standartta bulunabilmektedir. BS 12101-6:2005 Standardı daha çok Avrupa ülkelerinde ve 
Ortadoğu ülkelerinde istenmektedir. Ülkemizde zorunlu olmasa da kapsamından yararlanmak 
gerekmektedir. Ülkemizdeki yönetmelikle nasıl ortak olarak ele alınabileceği sonuç bölümünde 
ele alınacaktır. 
 
Standartta ilk olarak binaların kategorik olarak yangın anında basınçlandırma sistemlerinin 
hangi senaryoya göre bir çalışacağına dair bir sınıflandırma bulunmaktadır. Altı farklı 
basınçlandırma tipinde inceleme yapılmakta ve açık kapı sayısı ve açık kapıdan olması gereken 
hava hızı ve basınç farkları bu senaryolara göre belirlenmektedir. Sınıflama özellikleri Çizelge 
3.’de, sınıflara göre gerekli değerler Çizelge 4.’de verilmiştir. A sınıfı sistemler, binalarda 
yangın tehlikesi doğrudan etkilemediği sürece tahliye olmayacağı senaryosunu ifade etmektedir. 
Bina içinde kalmanın daha güvenli olduğu varsayılan binalar için geçerlidir. B sınıfı sistemler, 
kaçış ve itfaiye müdahalesi sırasında yangınla mücadele alanlarının dumandan etkilenmesini 
önlemek amacı ile belirlenmiştir. C sınıfı sistemler ise binanın yangın alarmı sonrası eş zamanlı 
tahliye edileceği durumda basınçlandırma sisteminin nasıl çalışacağını gösterir. D sınıfı 
sistemler, otel ve pansiyonlar gibi binada yaşayanların daha çok uyuyacağı binalardaki 
senaryoya göre belirlenmiştir. Bu sistemde, binayı tanımayan insanların daha uzun sürede 
tahliye edileceği öngörülerek açık kapı sayısı verilmiştir. E sınıfı sistemler, yangın anında 
binadaki insanların aşamalı olarak tahliye edilmesi, bu sebeple yangın gelişirken binada daha 
uzun süre kaçış yolunun kullanılacağı bir senaryoda basınçlandırma sistemini tanımlamaktadır. 
F sınıfı sistemler ise B sınıfı sistemlere benzer şekilde kaçış yollarında itfaiye müdahalesi 
sırasında dumanla mücadeleye göre belirlenmiştir [4]. 
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Çizelge 3. BS 12101-6:2005 Standardına göre bina sınıflandırması [4] 
 

Sistem Sınıfları Örnek Kullanım Yerleri 

A Sınıfı Sistem Kaçış – Binada korunma 

B Sınıfı Sistem Kaçış ve yangınla mücadele 

C Sınıfı Sistem Eş zamanlı tahliye yoluyla kaçış 

D Sınıfı Sistem Kaçış – Uyku riski 

E Sınıfı Sistem Aşamalı tahliye yoluyla kaçış 

F Sınıfı Sistem Yangınla mücadele sistemi – Kaçış 

 
Çizelge 4. BS 12101-6:2005 Standardına göre bina sınıflandırması [4] 
 

 

Sistem Sınıfları 

Hava Hızı Kriteri Basınç Farkı Kriteri 

Dış Kapı Açık İç Kapı 
Sayısı 

Hava Hızı Dış Kapı Açık İç 
Kapı Sayısı 

Basınç 
Farkı 

A Sınıfı Sistem K 1 0,75 m/s - - - 

B Sınıfı Sistem A 2 2,00 m/s - - - 

C Sınıfı Sistem K 1 0,75 m/s A 0 10 Pa 

D Sınıfı Sistem A 1 0,75 m/s A 1 10 Pa 

E Sınıfı Sistem A 2 0,75 m/s A 2 10 Pa 

K=Kapalı ; A=Açık 

 
Standartta beşinci bölümde basınçlandırma sistemi özellikleri genel anlatılarak başlanmıştır. 
Özet olarak: 
1. Hava beslemesinin dumanla kirletilemeyecek şekilde konumlanması gerekmektedir. 
2. Basınçlandırılmış alanın 60 Pa değerini geçmemelidir.  
3. Kapı koluna uygulanması gereken kuvvet 100 N’dan fazla olmamalıdır. 
4. 60 Pa değerini geçmemek için aşırı basınç damperi uygun şekilde hesaplanarak 

kullanılabilir. Ayrıca frekans kontrollü fan veya damperler ile de sağlanabilir. Frekans 
kontrolü kullanıldığı durumda, bir kapının açılması veya kapanmasından sonra 3 s içinde 
hava besleme gereksiniminin %90’ını sağlaması gerekmektedir. 

5. Basınçlandırılmış ve basınçlandırılmamış alanlar arasında otomatik kapatma mekanizma 
kapılar olmalıdır. 

6. Aynı binada basınçlandırılmış ve basınçlandırılmamış iki merdivenkovanı varsa, 
basınçlandırılmamış alana duman girmeyeceği gösterilmelidir. Şu koşullar dikkate 
alınmalıdır: 

a. Basınçsız merdivenkovanı hava giren kapıdan iki kat büyük havanın kaçabileceği 
bir açıklıkla basınçlandırılmış merdivenkovanından ayrılır. 

b. Akış analizi ile basınçlandırılmamış merdivenkovanına duman kaçmayacağı 
gösterilmelidir. 

7. Her basınçlandırılmış kaçış yolu kendi bağımsız hava beslemesine ve basınçlandırma 
sistemine sahip olmalıdır. 



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 309 

8. 11 m’den az olan binalarda basınçlandırılmış merdivenlerde tek bir hava besleme noktası 
kabul edilebilir. 

9. 11 m’den yüksek binalarda hava besleme noktaları eşit olarak dağıtılmalı ve iki besleme 
noktası arası mesafe en fazla üç kat yüksekliği olmalıdır. 

10. Hava besleme noktası çıkış kapısına 3 m’den daha uzak olmalıdır. 
11. Asansör kuyularında her 30 m yükseklik için bir besleme noktası olmalıdır. 
12. Her lobide bir hava besleme noktası olmalıdır. 
 
Maddeler incelendiğinde standartta yönetmelikten çok daha detaylı maddeler ile basınçlandırma 
sistemine ait bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Genel bir özetten sonra merdiven, lobi ve 
asansör basınçlandırması ve bunların birlikte olduğu durumlara dair sistemler incelenmektedir. 
Koridor basınçlandırmadan da bahsedilse de bu bildiride çok kullanılmadığı için 
değinilmeyecektir. Çizelge 5. Basınçlandırılacak yerler bir veya birden çok olduğunda 
basınçlandırma sistemleri çalışmasını açıklamaktadır. Merdiven ve asansör kuyuları yangın 
anında tamamı kapalı kapılar durumunda yaşam alanlarına göre 50 Pa değerinde 
basınçlandırılırken, lobi sadece yangın katında 45 Pa değerinde basınçlandırılmaktadır. Açık 
kapılar durumunda gerekli basınç değeri daha önce bahsedilen basınçlandırma sistem 
sınıflarından kontrol edilmelidir. Açık kapılar durumunda birlikte basınçlandırılan alanlar aynı 
hava hacmine dahil olacakları için kendi aralarında bir fark olmayacak ve sistem sınıflarında 
verilen değer tüm alanlar için geçerli olacaktır. 
 
Çizelge 5. BS 12101-6:2005 Standardı basınçlandırma senaryoları [4] 
 

Senaryo Basınçlandırılacak 
Alanlar 

Sinyal Algılama Kapalı Kapılar 
Durumunda Basınç Farkı 

Sistem Çalışması 

1 Merdivenkovanı  

 

 

Sistem yangın 
alarmı ile eş 

zamanlı çalışır 

 

 

 

50 Pa Tüm kuyu basınçlandırılır 

 

2 

Merdivenkovanı 50 Pa Tüm kuyu basınçlandırılır 

Lobi 45 Pa Yangın katı basınçlandırılır 

 

3 

Merdivenkovanı 50 Pa Tüm kuyu basınçlandırılır 

Asansör Kuyusu 50 Pa Tüm kuyu basınçlandırılır 

 

4 

Merdivenkovanı 50 Pa Tüm kuyu basınçlandırılır 

Lobi 45 Pa Yangın katı basınçlandırılır 

Asansör Kuyusu 50 Pa Tüm kuyu basınçlandırılır 

 
Basınçlandırma sistemi tasarlarken dikkat edilmesi gereken hususlar standartta yedinci bölümde 
açıklanmış, hesap yöntemlerinin detayları on beşinci bölümde verilmiştir. Kaçış yollu olarak 
tasarım istenmesi daha yaygındır. Bu sebeple tasarımda dikkat edilecek huşular kaçış yollarını 
kapsayacak şekilde verilmiştir. Kısaca maddeler halinde sıralandığında: 
 
1. Kapalı kapılar durumunda tüm kaçak oluşturacak alanlar hesaplanmalıdır. Kaçak alanlarına 

göre gerekli hava besleme debisi bulunmalıdır. Emniyet katsayısı olarak en az 1,5 
alınmalıdır. 

2. Açık kapı durumunda tüm kaçak oluşturacak alanlar hesaplandıktan sonra hava hızı ve 
basınç kriteri sistem sınıflarından kontrol edilmelidir. Buna göre gerekli hava besleme 
debisi bulunmalıdır. 
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3. Toplam gereken hava debisi en yüksek olan seçildikten sonra kanal kayıpları dikkate 
alınarak 1,15 katı alınarak düzeltme yapılmalıdır. 

4. Eğer kullanılacaksa aşırı basınç damperi için hesaplama yapılmalıdır. 
 
Burada önemli olan hava kaçak alanlarının doğru bulunması olacaktır. Genelde duvar, pencere 
ve kapı kayıpları verilmediği için standartta yer alan tablolar kullanılmaktadır. BS 12101-
6:2005 Standardı Ek-A bölümünde Tablo-A3 kapı, Tablo-A4 pencere, Tablo-A5 duvar ve 
Tablo-A6 kat kaçak alanları bilgilerini vermektedir. Projeye göre kaçak alanlarının tipi tespit 
edilip bu tablolardan çekilmesi gerekmektedir. Ek-A bölümü hesaplar için gerekli denklemlerin 
de verildiği bölümdür. Detaylı incelemesi bildiriye alındığında ayrı bir bildiri kadar uzun 
olacağından yer verilmemiştir. 
 
Standarda göre algılama ve uyarı sistemleri yangın bölgesini tespit edebilmelidir. Noktasal 
otomatik duman dedektörleri kullanılmalı ve yüksek seviyeye montaj edilmelidir. Dedektörlerin 
yangını algılamasından sonra 60 s içinde basınçlandırma sistemi çalışır duruma gelmelidir. 
Basınçlandırma sistemi manuel olarak bir anahtarla kapatılabilmelidir. Anahtar, ayrı olarak 
bulunmakta ise basınçlandırma sistemleri ekipman odasında ya da daha önce kararlaştırılan bina 
girişi yakınlarında bulunmalıdır. Sistem çalışmaya başladığında açık konumda kilitlenecek ve 
yalnızca yetkili personel tarafından kapalı konuma getirilecek şekilde olmalıdır.  
 
Basınçlandırma sistemi tasarımına dair öncelikli kabul edilen başlıklar standart içinde 
incelenmiştir. Standart servisten testlere, dokümantasyondan kuruluma birçok başlığı da 
içermektedir, fakat bunların karşılığı BYKHY’de olmadığı için ve bildirinin amacı karşılaştırma 
ve öneriler olduğu için kapsam dışı tutulmuştur.  
 
 
 
 
SONUÇ  
 
BS 12101-6:2005 standardı ve BYKHY incelemelerine bakıldığında bazı yerlerde birbirini 
tamamlayıcı, bazı yerlerde aynı, bazı yerlerde ise farklı olduğunu görürüz. Bir basınçlandırma 
sistemi tasarımı yaparken öncelikle hesaplama yöntemlerinin ve verilerin nereden alınacağı belli 
olması, sonrasında hesap sonuçlarının gerekliliklerle karşılaştırılarak optimum çözümün elde 
edilmesi gerekmektedir. İlk adımda, hesaplama yöntemleri ve verilerin nereden çekileceği, 
tasarımcı için kullanışlı olan standart olmaktadır, çünkü yönetmelikte böyle bir bilgi 
bulunmamaktadır. Standartta hesaplamaların nasıl yapılacağı on beşinci bölümde Ek-A’daki 
denklemlere atıfla gösterilmektedir. Aynı zamanda standart incelemesinde yer alan tablolar, 
hesaplamalarda veri oluşturabilmektedir. Basınçlandırma sistemi sınıfı seçiminde, yönetmelikle 
uyuşan tek sistem E sınıfı basınçlandırma sistemidir. İki adet iç kapı, bir adet dış kapı açık 
senaryoya göre hesaplama yapılmaktadır. Yönetmelik en az iki iç kapı, bir dış kapı olarak 
belirtmektedir. Sonuç olarak E sınıfı sistem seçilmesi yönetmelik için alt sınırdır, özel 
durumlarda tasarımcının öngörüsüne göre açık iç kapı sayısı arttırılabilir. Güvende kalmak 
adına gereksiz fazla açık kapı sayısı belirlemek ya da binadaki kat sayısından bağımsız iki iç 
kapı açık olarak kabul etmek optimize bir sonuç almayı engellemektedir.  
 
Hava beslemesinin konumu BYKHY’de belirtildiği üzere egzoz noktasından en az 5 m 
mesafede ve standartta belirtildiği üzere çıkış kapısından en az 3 m uzakta olmalıdır. 
Basınçlandırılmış asansörlerde her 30 m yükseklikte bir hava beslemesi olması ise sadece 
standartta verilmiştir. Merdivenkovanı basınçlandırmasında hava beslemesi standart ile 
yönetmelik arasındaki tanımlardan dolayı karışıklık yaratabilmektedir. Bu sebeple şöyle 
özetlemek daha doğru olacaktır: 
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1. 11 m’den az binalarda basınçlandırılan merdivenkovanında bir hava besleme kullanılabilir, 
yüksek binalarda ise eşit dağılımlı en az iki hava beslemesi, olmalı ve hava beslemeleri arası 
mesafe üç kat yüksekliğini geçmemelidir [4]. 

2. Basınçlandırma yok ise merdiven bölümünde açılan pencere veya üzerinde devamlı 
havalandırmayı sağlayacak tepe penceresi bulundurulmalıdır [4]. 

3. Her basınçlandırılmış hacim kendi bağımsız hava beslemesine sahip olmalıdır [4]. 
 
Merdivenkovanı, asansör ve lobi basınçlandırılmasının gerektiği binalar ise şu şekilde optimize 
edilebilir: 
 
1. Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda kaçış merdiveni ve basınçlandırılması 

zorunludur [3]. 
2. Merdiven yüksekliği 30,50 m’den yüksek olan binalarda kaçış merdiveni bulunması, 51,50 

m’den yüksek binalarda kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekmektedir (Bu madde 
BYKHY’de konutlar hariç binalar diye geçse de konutları da kapsayarak değerlendirmekte 
yarar vardır. Günümüzde konutlar da yaşayan kişi sayısına göre kategorize edilebilir hale 
gelmiştir, güvenlikli olması açısından bu varsayım yapılmıştır). 

3. Yapı yüksekliği 51,50 m’den yüksek yapılarda en az bir adet acil durum asansörü 
bulunması şarttır ve basınçlandırılmalıdır [3]. 

4. Acil durum asansörü olmayan asansörlerin ise en az 0,1m2 olmak üzere kuyu alanının 0,025 
katı kadar bir havalandırma bacası bulundurması gerekir [3]. 

5. Kaçış merdiveni ve acil durum asansörü tamamen basınçlandırılırken, lobi yangın çıkan 
katta basınçlandırılır [4]. 

 
Binalarda basınçlandırılmış hacimlerde hangi durumda yangın güvenlik holü kullanılacağı 
tartışmalı konulardan birisidir. Yangın güvenlik holü şartı BYKHY’de bodrum katlarda 
basınçlandırılmış hacimlerde zorunlu tutulmaktadır, fakat basınçlandırılmış hacmin kapısının 
açıldığı yaşam alanı belli bir alan büyüklüğünden fazla ise zorunlu tutulması zorunluluk dışı 
istenmelidir. Belli bir alandan büyük diye belirtmek çok ucu açık bir önerme olacağı için yine 
BYKHY’de acil durum asansörlerinde önerilen 10m2’den büyük alanlar olarak tanımlanabilir. 
Bu önerinin tartışmalı olduğunun farkında olup, sadece tartışmaya açma ve yeni çalışmalara 
sebep olma ümidiyle yangın güvenlik holü gereksinimlerine devam edilmiştir. Yangın güvenlik 
holüne normal bir asansör kapısı açılamaz ve elektrik ve mekanik şaft tesisat şaftı kapakları 
açılamaz [3], zorunlu olmasa da kaçış merdiveni, acil durum asansörü ve çıkış kapısı haricinde 
bir kapı konulamaz olarak belirlenmesi yararlı olacaktır.  
 
Algılama, uyarı ve sistem kontrol-izleme sistemleri kullanımı yönetmelik ve standarttaki 
maddeler ortaklaştırılarak şu şekilde özetlenebilir: 
 
1. Yangın sırasında kapanması gereken kapıların ve diğer açıklıkların kapatılması, kilitli 

tutulan kapıların ve turnikelerin açılması, aydınlatma kontrolünün yapılması, acil durum 
asansörleri dışındaki asansörlerin engellenmesi (itfaiye kontrolünde kullanım hariç) ve 
gerekli yerlere otomatik haber verilmesi gerekmektedir [3]. 

2. Sistemin hava emişine duman algılayıcı konması ve duman algılandığında fanın otomatik 
olarak durdurulması gerekmektedir [3]. 

3. Basınçlandırılmış alanda 60 Pa değerini geçmemek şarttır. Bu şartı sağlamak için frekans 
kontrollü damper ya da fan veya aşırı basınç damperi kullanılabilir. Frekans kontrolü 
kullanılıyorsa bir kapının açılması veya kapanmasından sonra 3 s içinde hava besleme 
gereksiniminin %90’ının sağlanması gerekmektedir [4]. 

4. Algılama ve uyarı sistemleri yangın bölgesini tespit edebilmelidir. Noktasal otomatik 
duman dedektörleri kullanılmalı, dedektörlerin yangını algılamasından sonra 60 s için 
basınçlandırma sistemi çalışır duruma gelmelidir. Sistem çalıştığında otomatik olarak açık 
konumda kilitlenmelidir (yetkili personel hariç kimse açamamalıdır) [4]. 

5. Sistem elle kapatılabilmelidir, kapatma-açma anahtarı bina girişi yakınlarında bulunmalıdır 
[4]. 
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Basınçlandırılmış alanlarda sağlanması gereken basınç farkı ve açıklıktan geçmesi gereken hava 
hızı standart ve yönetmelikte açık kapılar durumunda farklılık göstermektedir. Kapalı kapılar 
durumunda Çizelge 5.’deki değerler olduğu gibi kullanılabilmektedir. Açık kapılar durumunda 
ise yönetmelik değerleri daha yüksek olduğu için 15 Pa basınç farkı ve 1 m/s hava hızı kriterinin 
kullanılmasında gerekmektedir.  
 
Kapıya uygulanması gereken maksimum kuvvet değeri aynı şekilde yönetmelikte daha fazla 
belirtildiği için 110 N olarak belirlenmelidir. 
 
Fark basınç sensörünün kullanımı ile ilgili yönetmelik ve standartta detaylı bir bilgi 
bulunamamıştır. Genel olarak bir adet sensör kullanımı ile sistemler kurulmaktadır. Doğru bir 
hava beslemesi ile bir adet sensörün sorun yaratmayacağı düşünülmektedir, fakat daha doğru bir 
sistem için BYKHY’de belirtilen basınçlandırılması zorunlu bina yüksekliği olan 51,50 m 
yüksekliğin 1,5 katı olan 77,25 m yüksek olan binalarda 2 adet fark basınç sensörü kullanılması 
ve herhangi birinden gelen değerin istenilen değer altında kalması durumunda sistemin 
çalışması, üstünde kalması durumunda sistemin durdurulması senaryosu önerilebilir. 
 
 
Bildiride BYKHY ve BS 12101-6:2005 standardı incelenerek, eksik noktalara öneriler yapılarak 
teknik olarak daha doğru ve etkin bir basınçlandırma sistemi kurmak için neler yapılabileceği 
tartışılmaya çalışılmıştır. Kapsamlı şekilde yönetmelik ve standartlar incelendiğinde, bütünlüklü 
bir sistem olarak ele alarak çözüme gidilmeye çalışıldığında doğru ve etkin bir sistem 
kurulabilecektir. Konfor şartlarının sağlandığı sistemlerden farklı olarak basınçlandırma 
sistemleri hem yangın bölgesindeki insanların kurtulmasına hem de müdahale ekiplerinin etkin 
şekilde yangına müdahale etmesine yarayacağı unutulmamalıdır.   
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] Türkiye İstatistik Kurumu, 2021. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. 
[2] Council on Tall Building and Urban Habitat, 2022. Countries by Number of 150m+ 

Buildings. 
[3]  T.C. Resmi Gazete, 1 Kasım 2007, sayı:12937. 
[4]  BS 12101-6, 2005. Smoke and Heat Control Systems – Part 6: Specification for pressure 

differential systems – Kits. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


	ilksayfalar
	yangın bildiriler kitabı kapak-03
	_01-kapak
	_02-kapak arkası
	_03-sunuşvekurullarsunussuz
	_04-içindekiler

	001
	002
	003
	004
	İnsanlı operasyonlarda, personel için temel gereksinimler aşağıdaki şekilde listelenebilir [9].
	Su bazlı
	Karbon Dioksit (CO2)
	Aerosol bazlı
	Temiz Ajan
	6. HASAR ÖRNEKLERİ
	Makine Arızasından Kaynaklanan Yangın Hasarı
	Elektrik Tesisatlarındaki Arızalardan Kaynaklanan Yangın Hasarları

	005
	2. KONU BAŞLIKLARI
	2.1 YANGINLA MÜCADELE EDEN PERSONELİN SAĞLIK RAPORLARI
	2.2 YANGINLA MÜCADELE EDEN PERSONELİN GÖREV TANIMLARI
	2.3 FİZİKSEL YETERLİLİK
	2.4 DAYANIKLILIK TESTLERİ
	2.5 YANGINLA MÜCADELE SEVİYE-1
	2.6 YANGINLA MÜCADELE SEVİYE-2
	SONUÇ

	006
	007
	008
	009
	010
	Günümüzde yüksek yapıların artmasıyla birlikte bu yüksek yapılardan insanları güvenli bir şekilde tahliyesi için gereksinimler doğmuştur. Bu çerçevede, yapılarda duman kontrol sistemi önemli bir yer tutmaktadır. Kaçış yollarındaki iç hava basıncını ya...

	011
	012
	013
	2. YANGIN TİPLERİ
	2.1. PROSES YANGINLARI
	2.1.1. DÖKÜNTÜ YANGINI
	2.1.2. JET YANGINI
	2.1.3. FLAŞ YANGINI
	2.1.4. BUHAR (HİDROKARBON) BULUTU PATLAMASI
	2.1.5. BLEVE (BOILING LIQUID EXPANDING VAPOUR EXPLOSION)
	2.2. TANK YANGINLARI
	2.2.1. RIM SEAL YANGINI
	2.2.2. TÜM YÜZEY TANK YANGINI
	2.2.4. DAYK YANGINI
	2.2.5. BOILOVER
	SONUÇ

	014
	015
	016
	017
	018
	019
	VERİ (BİLGİ İŞLEM) MERKEZLERİNDE YANGIN RİSK ANALİZİ YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ SEÇİMİ
	Duman Kontrolü
	3.2 Pasif Korunma
	3.2.1 Yapısal Dayanıklılık ve Bütünlük
	3.2.2 Yangın Bölmeleri
	3.2.3 Yapı Malzemeleri
	3.4 Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi
	3.5 Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri
	3.6 Akü Odaları Özel Tasarım Esasları


	3.8. Hazırlıklı Olma ve Yangın Yönetimi
	4. RİSK ANALİZİNE BAĞLI SİSTEM SEÇİMİ

	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	arkakapak



