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Özet
Birçok ülkede yaygın olarak uygulanmakta olan gönüllü itfaiyecilik,
ülkemizde yeteri kadar bilinmediği ve önemi kavranmadığı
için şimdiye kadar sağlıklı bir uygulama zemini bulamamış,
uygulanamamış ve yaygınlaşamamıştır. Halbuki köyler başta
olmak üzere tüm küçük yerleşimler için yangınla savaş açısından
hayati çözüm budur.
Bu çalışmada gönüllü itfaiyeciliğin ne olduğu, gönüllü itfaiyeciliğe
niye ihtiyaç olduğu ve ihtiyacı belirleyen faktörlerin neler olduğu
konuları irdelenmiştir. Gönüllü itfaiye istasyonları sivil toplum
kuruluşları değildir. Halk kuruluşu değildir. Devlet kuruluşudur.
Devlet; yangın çıkma sıklığı yüksek olan yerlere profesyonel itfaiye
istasyonu, düşük olan yerlere gönüllü itfaiye istasyonu kurar.
Bu çalışmada ülkemiz gibi gönüllü itfaiyeciliğin yaygın olmadığı
ülkelerdeki yangınlara müdahale imkânları açısından karşılaşılan
eksiklikler ve handikaplar göz önüne konularak problemlerin
nerelerden kaynaklandığı açıklanmıştır. Gönüllü itfaiyeciliğin
uygulanması ile elde edilecek faydalar belirtilmiştir. Gönüllü
itfaiyeciliği olmazsa olmaz şekilde ihtiyaç haline getiren faktörler
irdelenerek açıklanmıştır. Böylece gönüllü itfaiye istasyonlarına olan
hayati ihtiyacın anlaşılması, ihtiyaç olan yerlere ve özellikle orman
köylerine tesis edilmesinin gerekliliği hususunda bilgilendirmenin
sağlanması hedeflenmiştir.
Bu çalışmada köy yangınlarında yerel müdahale imkânları
olmadığı için çok büyük kayıpların meydana geldiği, birçok köy
yangınının, köyün kısmen veya tamamen yanması ile sonuçlandığı
gerçeklerinden yola çıkılarak, gönüllü itfaiyeciliğin yaygın olduğu
ülkelerdeki uygulamalar incelenmiş, karşılaştırmalar yapılmış ve
çözüm yolları önerilmiştir.
Gönüllü itfaiyeciliğe olan ihtiyacı belirleyen ana faktörlerin
irdelenmesi ile; yangının hızının yerel müdahaleyi kaçınılmaz kıldığı
sonuç olarak çıkarılmıştır. Yangının halk tarafından başlangıçta
söndürülememesi durumunda makul sürede yetişecek eğitimli ve
donanımlı ekibe ve itfaiye araç ve gerecine ihtiyaç duyulacağı yani
o bölgede mutlaka itfaiye istasyonu bulunması gerektiği sonucu
çıkarılmıştır. Periyodik yangın çıkma sayısının çok düşük olduğu
yerlerde ise profesyonel itfaiyecilerin istihdam edilemeyeceği
çıkarımı ile birleştirilerek “Gönüllü İtfaiye İstasyonlarının” gerçek bir
ihtiyaç olarak en iyi çözüm olduğu orta yere konulmuştur.
Yangına makul sürede yetişebilmek için hemen her yerleşim
bölgesi için istasyon kurmanın gerekliliği, buna karşılık periyodik
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yangın çıkma sayısının çok düşük olduğu yerlerde profesyonel
itfaiyecilerin istihdam edilemeyeceği gerçekleri dikkate alındığında
kaçınılmaz bir şekilde “Gönüllü İtfaiye İstasyonlarına” olan ihtiyaç
orta yere çıkmaktadır.

Factors That Determine The Need For Voluntary
Fire Departments
Abstract
Because, voluntary Fire fighting which is a widespread in many
countries, is not known that much and appreciated enough in our
country, it has not found a healthy application ground until now.
Neither it has been applied nor made widespread. Actually it is the
only and vital solution for fire fighting in small residential areas with
villages being the main ones.
In this article, issues like, what voluntary fire fighting is, why voluntary
fire fighting is needed and what the factors that determine the need
are, have been emphasized. Voluntary fire fighting stations are not
non-governmental organizations. They are not public organizations
either. They are government organizations. The State establishes
Professional Fire Departments at locations with high fire risk and
establishes voluntary fire fighting stations at locations of low risk.
In this article, the incompetency and drawbacks regarding fire
extinction alternatives in countries like Turkey, where voluntary fire
fighting is not widespread have been demonstrated and the main
sources of problems have been explained. The benefits of adopting
voluntary fire fighting have been outlined. The factors that have
turned voluntary fire fighting into a necessity has been emphasized
and explained. As a result, the goal is to increase public awareness
as to the need for voluntary fire fighting departments and the need
to establish them at locations that need and particularly at forest
villages.
In this article, starting from the fact that due to lack of local extinction
options, big losses have been incurred and that most village fires
have resulted in villages being partially or totally destroyed, the
applications in countries where voluntary firefighting is widespread
have been analyzed, comparisons have been made and solution
alternatives have been proposed.
By emphasizing the main factors that determine the need for
voluntary firefighting, the conclusion that speed of fire makes local
interruption inevitable has been reached. Also, the conclusion that,
in case the fire could not be extinguished by locals, there would be
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a need for a well-trained and well-equipped team that would reach
the fire spot on time as well as a need for firefighting equipment,
and the conclusion that a fire fighting station must be present in
that region, has been reached. This conclusion has been merged
with the conclusion that at locations where periodical fire possibility
is low, professional fire fighters would not be employed and it has
been demonstrated, as a result, that “voluntary firefighting stations”
are the best solution.
When the requirement that a fire fighting station needs to be
established in almost every residential area in order to extinguish
the fire on time and the fact that, professional fire fighters would
not be employed at locations where periodical fire possibility is low,
are taken into account, it is seen that there is an inevitable need for
“voluntary firefighting stations”

1. Giriş

Şekil 1. Gönüllü İtfaiye İstasyonuna Bir Örnek

Türkçe “gönüllü itfaiyeci” ifadesi “volunteer firefighter” terimini tam
olarak karşılayamamaktadır. Gönüllü ifadesi meslek anlamındaki
“profession” ve “career” terimlerinin zıt anlamlısı olarak
kullanılmaktadır. Gönüllü İtfaiyeci, mesleği itfaiyecilik olmayan yani
itfaiyecilikten maaş almayan itfaiyecidir. Yangın çıkma sıklığı düşük
olan yerleşim yerleri için çözüm olarak üretilmiştir.
Zorunlular içinden gönüllüler seçilmektedir. Örnek olarak
Almanya’nın bir köyünde yaşayacaksanız ya gönüllü itfaiyeci olmak
zorundasınız ya da gönüllü itfaiyecilik için ekstra vergi vermek
zorundasınız. Gönüllü itfaiye istasyonları sivil toplum kuruluşları
değildir. Halk kuruluşu değildir. Devlet kuruluşudur. Devlet; yangın
çıkma sıklığı yüksek olan yerlere profesyonel itfaiye istasyonu,
düşük olan yerlere gönüllü itfaiye istasyonu kurar.
“Gönüllü itfaiye istasyonları” normal zamanlarda boştur. Yangın
esnasında kendi işlerini bırakıp yangına giden gönüllü itfaiyeciler
yangın sonrasında tekrar kendi işlerine dönerler. Mesleki itfaiyeciler
ile gönüllü itfaiyeciler arasında eğitim ve donanım açısından
fark bulunmamaktadır. Keza istasyonları ve araçları da aynı
özelliklere sahip olmaktadır. Belki fark olarak mesleki itfaiyecilerin

daha sık yangınlarla muhatap oldukları için daha çabuk tecrübe
edinmeleri söz konusu olabilir. Buna karşılık gönüllü itfaiyeler
yakın yerlere müdahale edecekleri için araç yaş ortalamaları daha
yüksek olabilmektedir. Mesela Almanya’da profesyonel itfaiye
İstasyonlarında araç yaş ortalamasını genç tutmak için yeni araç
aldıklarında eskisini taşraya yani gönüllü itfaiye istasyonlarına
vermektedirler. Şekil 1’de gönüllü itfaiye istasyonlarına bir örnek
olarak ABD Kuzey Virjinya’da Vienna kasabasındaki bir istasyon
görülmektedir. Bu istasyonlar yangın olmadığı zamanlarda boştur.
Gönüllü itfaiyeci sayısının profesyonel itfaiyeci sayısına göre en fazla
olduğu ülkelere göre sıralamanın yapıldığı Tablo 1’e bakıldığında
Almanya, Japonya ve ABD gibi itfaiyecilikte öncü konumunda olan
ülkelerde de Gönüllü İtfaiyeciliğin yaygın olduğunu görülmektedir.
Birçok gelişmiş ülkede gönüllü itfaiyecilerin sayısı profesyonel
İtfaiyecilerden kat kat fazladır.
ABD’ye ait daha güncel istatistiki bilgilerin yer aldığı, yerleşim
alanlarının nüfuslarına göre gönüllü (Volunteer) ve profesyonel

Tablo 1. Gönüllü İtfaiyeciliğin Yaygın Olduğu Ülkelerde Gönüllü ve Profesyonel İtfaiyeci Sayıları [1], [2]
Ülkeler Göre Karşılaştırmalı Gönüllü ve Profesyonel İtfaiyeci Sayıları
Gönüllü İtfaiyeci
Sayısı

Gönüllü İtfaiyeci
(%) [Gİ/Tİx100]

Profesyonel
İtfaiyeci
Sayısı

Profesyonel İtfaiyeci
(%) [Pİ/Tix100]

Toplam
İtfaiyeci Sayısı

[Gİ/Pİ] ORAN
[KAT]

6.000

97

215

3

6.215

28

Avusturya

273.670

96

11.330

4

285.000

24

Almanya

1.139.400

94

70.870

6

1.210.270

16

İsviçre

195.000

93

15.000

7

210.000

13

Japonya

962.625

86

151.703

14

1.114.328

6

İzlanda

1.150

85

200

15

1.350

6

Fransa

206.900

85

36.760

15

243.660

6

Yeni Zellanda

8.000

83

1.600

17

9.600

5

İspanya

10.420

80

2.560

20

12.980

4

ABD

804.200

74

278.300

26

1.082.500

3
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(Career) itfaiyeci sayılarının karşılaştırıldığı Tablo 2’ de ise nüfusu
büyük olan şehirlerde gönüllü itfaiyeciliğin yok seviyesinde olduğu
(% 0,27), nüfusu küçük olan yerlerde ise neredeyse tamamının (%
98) gönüllü İtfaiyecilerden oluştuğunu görüyoruz.
Tablo 2. ABD’de Yerleşim Alanlarının Nüfuslarına Göre
Gönüllü ve Profesyonel İtfaiyeci Sayıları [3], [4], [5]
Yerleşim alanı
nüfusu

Gönüllü
İtfaiyeci

Profesyonel
İtfaiyeci

Toplam
İtfaiyeci

%
Gönüllü

2.500’den az

429.550

8.050

437.600

98

2.500 – 4.999

165.950

5.500

171.450

97

10.000 – 24.999

79.200

45.200

124.400

64

25.000 – 49.999

23.950

46.650

70.600

34

50.000 – 99.999

5.650

47.050

52.700

11

100.000 – 249.999

3.000

47.100

50.100

6

1.000.000’dan fazla
Toplam

100

36.100

36.200

0

823.350

313.300

1.136.650

72

ABD’de kayıtlı 1.136.650 itfaiyecinin 823.350’si yani %72’si gönüllü
itfaiyecidir.

başlayan yanma olayı ürettiği ısı sebebi ile etrafındaki yanıcıları
da ısıtarak tutuşma sıcaklığına ulaştırmaktadır. Tutuşan her obje
yeni bir ısı kaynağı haline gelmektedir. Isı aktarımının üç çeşidi
de vuku bulmakta dolayısıyla hem bitişikteki maddelere iletimle
(conduction), hem daha uzaktaki maddelere sıvı veya gaz akışkanın
(mesela dumanın) taşıdığı ısı enerjisi yani taşınımla (convection)
ve hem de yanan objenin direkt karşısındaki maddelere ok gibi
gelen ısı ışınları yani ışınım (radiation) ile ısı aktarılarak yangın
büyümektedir. Bu nedenlerle yangının hızı lineer değil geometriktir.
Yangın ortamındaki her 10 derecelik sıcaklık artışı yangının
reaksiyon hızını ikiye katlar. Yangının hızı ilerleyen saniyelerde
katlanarak yani ivmeli olarak artar.
Yangının ilk birinci dakikası “altın dakika” olarak tanımlanmıştır.
Kişilerin yangınla mücadeleye hazır olması, yangını gecikmeden
fark edebilmesi, yakında bulundurduğu standartlara uygun
taşınabilir söndürme tüpleri ve sair söndürme imkanları ile ve sivil
kıyafetlerle ilk bir dakika içerisinde müdahale ederek söndürmesi
çoğunlukla mümkündür. İstisnai olarak molotof kokteyli gibi sıvı
hızlandırıcıların kullanıldığı veya yanıcı gaz patlamaları ile başlayan
yangınlarda bu altın dakika şansı da olmayacaktır.

ABD’de itfaiye istasyonlarının gönüllü (Volunteer) ve profesyonel
(Career) dağılımlarını gösteren Tablo 3’e baktığımızda ise;
Toplam 30300 itfaiye istasyonunun 21575’inin tamamen gönüllü,
4092’sinin çoğunluğu gönüllü olacak şekilde karma, 1766’sının
çoğunluğu profesyonel olacak şekilde karma ve 2087’sinin ise
tamamen profesyonel itfaiye istasyonu olduğu görülmektedir.
Tablo 3. ABD’de İtfaiye İstasyonlarının Gönüllü (Volunteer)
ve Profesyonel (Career) Dağılımları [3], [4], [5]
İtfaiye İstasyonunun Statüsü

İstasyon Sayısı

Tamamen Gönüllü (Volunteer)

21575

Karma (Çoğunluğu Gönüllü)

4092

Karma (Çoğunluğu Profesyonel)

1766

Tamamen Profesyonel (Career)

2087

Toplam

30300

Tabloların alındığı “National Volunteer Fire Council (NVFC)
Statistics and Fact Sheets 2007” adlı kaynakta ABD’nin gönüllü
itfaiyecilik uygulaması ile her yıl 37,2 Milyar $ tasarruf ettiği ifade
edilmektedir.

2. Gönüllü İtfaiyeciliğe Olan İhtiyaç
Gönüllü itfaiyeciliğe olan ihtiyacı belirleyen üç ana faktörden
bahsedebiliriz. Birincisi yangınla mücadelenin her sahasında
da belirleyici olan yangının inanılmaz hızıdır. Yanıcı maddeyi
tutuşma sıcaklığına ulaştıracak ısı unsuru aynı zamanda yanma
reaksiyonunun ürünü olarak ta üretildiğinden kimyasal zincirleme
reaksiyona sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla bir objeden

Şekil 2. Yangının Hızını Gösteren Deneyden Fotoğraflar
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Şekil. 3 Çalışan Sayısına ve Zamana Bağlı Olarak Yangına Müdahale
İmkanları

Yangını ilk gören kişi ilgililere ihbar edecek ve bu ilk altın
dakikada söndürmeye çalışacaktır. Fakat birinci dakikadan
sonra başta yanma ürünlerinin etkisiyle oluşan “yangın yerinin
tehlikeleri” sebebiyle sivil kıyafetler ile yangına müdahale şansı
kalmayacak ve “itfaiyeci kişisel koruyucu donanımına” ihtiyaç
duyulacaktır.
Yangın yerinin tehlikeleri gönüllü itfaiyeciliğe olan ihtiyacı belirleyen
ikinci ana faktördür. İtfaiyenin standartlara göre 5. dakikada yangına
yetişeceğini dikkate aldığımızda aradaki bu en az 4 dakikalık sürede
yangına müdahale edebilecek eğitimli ve donanımlı ekibe ihtiyaç
duyulacaktır. Yangın uzaktan sönmez. Çoğu kere yangın yerine
girmek, orijine ve “kor”a ulaşmak ve “kor”u soğutmak gerekir.
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Yangın yerinde oluşan başta yakıcı yüksek sıcaklık ve solunumu
imkansız kılan zehirli gazlar ve diğer tehlikeler sebebi ile “itfaiyeci
solunum cihazı”, nomeks veya kevler “itfaiyeci koruyucu elbisesi”,
deri veya lastik itfaiyeci çizmesi, deri veya nomeks itfaiyeci eldiveni,
yanmaya dayanıklı nomeks örme itfaiyeci başlığı, darbelere
dayanıklı itfaiyeci koruyucu kaskı ve diğer parçalardan oluşan
“İtfaiyeci Koruyucu Donanımı” kuşanılmalıdır. Temel İtfaiyeci Eğitimi
alınmalıdır. Emir komuta zinciri altında ekipler oluşturulmalıdır. İlk
birinci dakikadan sonra fert olarak, eğitimsiz olarak ve donanımsız
olarak yangına müdahale yapılamaz.

ağaçlara, ahırlara velhasıl yanıcı ne varsa hepsine sirayeti de
kaçınılmaz olacaktır. Her yıl yaklaşık 20 köyümüzün kısmen veya
tamamen yanmasının sebebi de budur.
Gönüllü itfaiyeciliğe olan ihtiyacı belirleyen iki ana faktör olan
yangının hızı ve tehlikeleri; insanın ikamet, çalışma ve sair
amaçlarla bulunduğu her yerleşim yeri için yangına müdahale
edebilecek eğitimli ve donanımlı ekiplere ve gerekli itfaiye aracı
ve itfaiye ekipmanının bulunduğu “itfaiye istasyonlarına” ihtiyaç
olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Yangın kontrol dışı yanma olayıdır. Yanma olayı oksijen
maddesi, yanıcı madde ve ısı enerjisi unsurlarının bir araya
gelmesi ile oluşur. Oksijen soluduğumuz havada % 21 oranında
mevcuttur. İnsan vücudu ve elbiseleri başta olmak üzere yaşam
ortamlarındaki eşyaların çoğunluğu yanıcıdır. Isınma ve pişirme
başta olmak üzere birçok ısıl işlem ve yanma olayı insan yaşamının
vazgeçilmezlerindendir. Dolayısıyla yangın çıkma riski her yaşam
ortamında az veya çok vardır.

Şekil 4. İtfaiyeci Kişisel Koruyucu Donanımı ve Gönüllü İtfaiyecilerin Ekip
Çalışması

İşyerlerinde bu amaçla ekipler oluşturulmuştur. Eski yönetmeliklerde
yer alan “500 kişiden fazla çalışanın bulunduğu ve/veya 5000 m²
’den fazla kapalı alana sahip işyerlerinde muvazzaf itfaiye kurulur.”
ifadesi yeni yönetmeliklerde bir eksiklik olarak yer almamaktadır.
Halbuki birçok büyük fabrikada işyeri özel itfaiyesi vardır.
İstasyonları, araçları, ekipmanları, kişisel koruyucu donanımları
ve sadece itfaiyecilikten maaş alan elemanları vardır. İşyeri özel
itfaiyeleri yapı olarak profesyonel itfaiye teşkilatlarına benzer.
500 kişiden daha az çalışanın bulunduğu yerlerde ise söndürme
ve kurtarma görevlerinin de bulunduğu “Acil Durum Ekipleri”
kurulmaktadır. Bu ekiplerdeki müdahaleciler ise normalde başka
görevleri bulunmakla birlikte yangın esnası için tanımlanmış
müdahale görevleri olmakta, bu konuda eğitimler almakta, kişisel
koruyucu donanımları ve diğer ekipmanların konulduğu yangın
istasyonu odaları bulunmaktadır. Yangın esnasında derhal kişisel
koruyucu donanımlarını kuşanarak, itfaiye yetişene kadar yangına
müdahale görevlerini yerine getirmektedirler. Bu ekipler ise yapı
olarak gönüllü itfaiye teşkilatlarına benzemektedirler.
Beşinci dakikadan sonra ise binanın tamamı tehdit altındadır. Eğer
bina yakınında hidrant yok ise su tankına ve o suyu binanın en ücra
köşesine basınçla uygulamaya imkan verecek yangın pompasına,
hortumlara ve çok maksatlı lanslara ihtiyaç olacaktır. Eğer yanıcı
sıvılar söz konusu ise köpük hammaddesi, köpük karıştırıcısı,
köpük lansı ve yine yangın pompasına ihtiyaç olacaktır. Söndürme
ve kurtarma amaçlı olarak tek katlı binaların bile çatısına, çok
katlı binaların ise diğer katlarına ulaşabilmek ve erişebilmek için
merdiven aracına ihtiyaç duyulacaktır. Binaların kapalı yerlerine
zorla girmeyi sağlayacak ekipmanlara, kaza sebebi ile deforme
olarak sıkışan araç karoserlerini kesip ayıracak ekipmanlara ihtiyaç
duyulacaktır. En basitlerini sıraladığımız bu araç ve gereçlerin
bulundurulacağı, bakımlarının yapılacağı istasyonlara olan ihtiyaç
da böylece ortaya çıkmaktadır. Yanan bina söndürülemez ise en
yakınındaki binalardan başlamak üzere diğer binalara, vasıtalara,

Yangın vuku bulduğu zaman erken fark edilemez ve yerel imkânlar
ile söndürülemez ise ancak itfaiye teşkilatının müdahalesi ile
söndürülebilecektir. İtfaiye teşkilatının yangın yerine en fazla 5
dakikada yetişebilmesi için uygun şekilde konuşlanmış itfaiye
istasyonlarına ihtiyacı vardır. (Bu süre mal ve can kaybı ihtimali en
düşük yerler için 10 dakikaya kadar uzayabilmektedir.) Bu makul
süre aşıldığında sirayet artacak ve kabul edilemez büyük zararlar
söz konusu olacaktır. Bu sonuca göre hemen hemen her yerleşim
yeri için bir itfaiye istasyonu tesis edilmesi gerekliliği kaçınılmaz
olacaktır.
Bu noktada gönüllü itfaiyeciliğe olan ihtiyacı belirleyen üçüncü
ana faktör olan “yangın çıkma sıklığı” devreye girmektedir. Yangın
çıkma sıklığını yangın çıkma riskleri belirler. Bununla birlikte en
genel olarak yangın çıkma sıklığı nüfusla orantılıdır. Tablo-2’ye
tekrar bakıldığında ABD’de nüfusu 5.000’in altında olan yerlerde
itfaiyecilerin neredeyse tamamının (% 98) gönüllü itfaiyecilerden
oluştuğu görülmektedir. Nüfusu 1.000.000’un üzerinde olan
şehirlerde ise gönüllü itfaiyecilik yok seviyesindedir.
Bölgesinde günde 5-6 yangın çıkan bir itfaiye istasyonunda gönüllü
itfaiyecinin görev yapmasının mümkün olamayacağı aşikardır.
Çünkü yangınlardan başını kaldırıp da kendi asli mesleğini
yapamayacaktır. Ayda 1-2 yangına çıkış yapılan bir itfaiye
istasyonunda ise profesyonel itfaiyecinin istihdam edilmesi iş gücü
israfı anlamına gelecektir. Bu tip yerler için gönüllü itfaiyecilik en
iyi çözümdür.
Aslında bir açmaz vardır. Birincisi yangına makul sürede
yetişebilmek için çok fazla yere istasyon kurmanın gerekliliği,
İkincisi periyodik yangın çıkma sayısının düşük olduğu yerlerde
profesyonel itfaiyecilerin istihdam edilemeyeceğidir. İşte bu
açmaz ülkeleri kaçınılmaz bir şekilde “gönüllü itfaiyeciliğe”
yönlendirmiştir. Gönüllü itfaiyecilik gerçek bir ihtiyaç olarak
doğmuştur. Tablo-1’de görüldüğü gibi en zengin ülkeler bile yeterli
istasyonları tesis etmekle birlikte çoğunluğunu “gönüllü itfaiye
istasyonu” olarak kurmuş ve yangın yoğunluğunun düşük olduğu
küçük yerlerin yangın güvenliğini onlara havale etmiştir. ABD’nin
gönüllü itfaiyecilik uygulaması ile her yıl 37,2 Milyar $ tasarruf ettiği
ifade edilmiştir.
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3. Köy Yangınları İçin En İyi Çözüm
Köyler ve uzak yerleşimler için müdahale planlarının yapılıp, erken
müdahale imkânlarının oluşturulması elzemdir. Buralarda yangın
çıkma sıklığı çok düşük öyleyse itfaiyeye ihtiyaç yok denilemez.
Çünkü yangın çıktığında geç kalınacaktır.
Şimdi ülkemizde en yakın itfaiye teşkilatına “kamyon hızı” ile yarım
saat uzaklıkta olan bir orman köyümüzü veya uydu kent olarak
yapılmış bir yerleşim birimini düşünelim. Burada yangın çıkma
sıklığı yaklaşık iki ayda bir olsun. Burada çıkacak bir yangına
vatandaşça yapılacak ilk müdahalede başarısız kalındığında ve
itfaiye teşkilatının müdahalesine ihtiyaç duyulduğunda 30 dakika
kabul edilemez bir gecikme olarak karşımıza çıkacak ve kayıplar
yüksek olacaktır. Bazı köylerimiz için bu mesafe daha da fazla
olduğundan dolayı kısmen veya tamamen yanmaktadırlar. Köy
yangınlarına yetişilememektedir. Mutlaka köylerde “gönüllü itfaiye
istasyonları” tesis edilmelidir. Buralara kurulacak gönüllü itfaiye
istasyonları tamamen gönüllülerden oluşabilir. İhtiyaca binaen
haberleşme, güvenlik vs. için asgari sayıda profesyonel personelin
çalıştığı karma istasyonlar da kurulabilir.
Ülkemizdeki toplam 35071 köyün 20087 adedi orman köyüdür.
İstanbul sınırları içerisindeki 173 köyün ise 151’i orman köyüdür.
Orman köyleri için 1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanunun
69 uncu maddesi gereği 18 – 50 yaş arası tüm erkek nüfus
mükelleftir. Madde 69’da “ Orman yangınlarında yangına civar
köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün
erkek nüfusu beraberinde mevcut balta, kürek, kazma, destere gibi
yangın söndürmeye yarıyacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve
yangını söndürmeye mecburdurlar ” ifadesi geçmektedir.
Diğer köyler için de 1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununun 36
maddesinde yangınlara müdahale görevi muhtar başkanlığında
köylülere verilmektedir. Madde 36 - Muhtarın göreceği devlet işleri
şunlardır: denilerek sıralanan görevlerden; 12 - Köy sınırı içinde
yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe
çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma
mecburdurlar) ifadesi geçmektedir. Bu zorunluluklar içerisinde
gönüllüler (haklar sağlanıp cazip hale getirilmesi ile) seçilip
görevlendirilerek ve bu görevlilere verilecek eğitim, donanım,
istasyon, araç - gereç ve görevlendirmelerle “gönüllü itfaiye
istasyonlarına” dönüştürülmesi gerekmektedir.
Orman köylerimizde gönüllü itfaiye istasyonlarının kurulması
ile yerinden müdahale ihtiyacı sağlanmış olacaktır. Orman
yangınlarının %80’inin orman köylerinin içinden veya en fazla
100 metre uzağından ve insan kaynaklı olarak başladığı dikkate
alındığında bu erken ve yerinden müdahalenin ne kadar kıymetli
ve luzumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Zaten mükellef olan
orman köylülerinin genel eğitimine ilaveten içlerinden seçilerek
görevlendirilecek asil ve yedek gönüllü itfaiyecilere verilecek
“itfaiye eğitimi” ile kabiliyetleri artırılmış olacaktır. Bu eğitim bağlı
bulundukları il veya ilçe itfaiyesi tarafından verilebilir. Ayda bir’den
daha sık olmayacak periyotlarla en yakın profesyonel itfaiye
teşkilinde eğitim amaçlı nöbet tutturulabilir. İkinci olarak bu gönüllü
itfaiyecilere alınacak “itfaiyeci kişisel koruyucu kıyafeti ve donanımı”
ile yangınlarla daha sağlıklı ve kendilerini koruyarak müdahale
edebilme imkanları artırılmış olacaktır. Üçüncü olarak her türlü itfai
olaya müdahale edebilme ekipman ve malzemelerinin sağlanması
ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Ayrıca görev dağılımı yapılmış emir

6

TÜYAK 2009

komuta zincirine sahip bir ekip haline getirilmeleri ile yangına karşı
savaşta düzenli birliklere dönüşmüş olacaklardır.
Yangınla savaşta ihtiyaç duyulan nitelikli araçlar, merdiven ve su
tankı aldırılarak motorize hale getirilmeleri söz konusu olmalıdır.
Araçlar temin edilene kadar ve araçlarla birlikte yaklaşık 100 metre
yüksekliğe tesis edilecek “yangın su deposu”, köy içinde gerekli
noktalara dikilecek “hidrantlar”, hidrantların yanına tesis edilecek
yangın dolapları içindeki “hortumlar” ve “lanslar” ile araçsız
müdahale imkanları da kurulmalıdır.
Araçlar ve ekipmanlar temin edildikten sonra bunların konuşlanması
ve bulundurulması için kaçınılmaz olarak bir istasyon oluşturulması
gerekecektir. Bu istasyon tarifi; Almanya, ABD, Japonya, Fransa,
İsviçre, Avusturya, Lüksemburg, İzlanda, Yeni Zelanda, İspanya
ve benzeri birçok ülkede uzun zamandır sistemleşmiş bir şekilde
uygulanmakta olan, her köyde var olan ve yangın harici zamanlarda
boş olan “gönüllü itfaiye istasyonları”na birebir uymaktadır. Bizde de
olmazsa olmaz bir ihtiyaç olarak en kısa sürede uygulanmalıdır.
3.1. Gönüllü İtfaiyeciliğin Bölgeye ve İtfaiyecilere Faydaları
Gönüllü
itfaiyeciliğin
dünya
genelindeki
uygulamalara
baktığımızda ufak tefek farklılıklar içermekle birlikte bazı ortak
prensiplere dayandıkları görülmektedir. Gönüllü itfaiyecilere
maaş ödenmemekle birlikte tüm masrafları bağlı bulundukları
belediyelerce veya ilgili devlet idareleri tarafından sağlanmaktadır.
İtfai olaya müdahale ettiklerinde sarf ettikleri toplam süre kendi
işyerlerine veya çalıştıkları yere işgücü kaybını karşılayacak
şekilde özgün ücret olarak geri ödenmektedir. Bazı ülkelerde
genel ve çağrı başına ücret verilmekte, kaza tazminatları ve emekli
ikramiyeleri verilmektedir.
Eğitim ve tedavi masrafları karşılanmaktadır. Bazı ülkelerde gönüllü
itfaiyeciliği özendirmek için vergilendirmede birtakım kolaylıklar ve
muafiyetler tanınmıştır. Gönüllü İtfaiyecilerin en büyük kazançları;
öncelikle kendi yaşadıkları yerleşim yerini, dolayısıyla kendi
evlerini, işyerlerini, taşınır-taşınmaz tüm mal varlıklarını yangınlara
karşı korumak olacaktır. Yangınla savaş, ilkyardım, kurtarma v.b.
konularda herkese ömür boyu lazım olacak acil durum eğitimlerini
alma fırsatına kavuşmaktadırlar.
3.2. Gönüllü İtfaiyeciliğin Uygulanması İçin Gerekli Mevzuat
“Gönüllü itfaiyeciliğin” mükemmel bir şekilde uygulanabilmesi için
gerekli ve yeterli mevzuatın çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Yeterli
mevzuat çıkarılana kadar mevcut mevzuat olarak; orman köyleri
için Orman Kanununun, diğer köyler için Köy Kanununun yukarıda
bahsi geçen ilgili maddelerine göre çalışmalar yapılmalıdır.
“Belediye İtfaiye Yönetmeliği”nin 45. maddesindeki Gönüllü
İtfaiyecilik bahsinde ise “İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesine
ihtiyaç duyulan yerlerde 9/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine
Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü itfaiye
teşkilleri kurulabilir.” denilmektedir. Mezkûr yönetmeliğin hükümleri
Gönüllü İtfaiyeciliğin tesisi için yeterli olmamakla birlikte başlangıç
için kullanılabilir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2003 tarih ve 639
sayılı kararı itibarı ile yürürlükte olan ve revizyon çalışmaları devam
eden “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı,
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Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği”ne göre sağlanan bazı faydalar
aşağıda sıralanmıştır; Kocaeli ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin
“Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmelikleri”nde de aynı hükümler vardır.
w Gönüllü İtfaiyecilik yapmak isteyen kişi veya kişilerin ferdi kaza
sigorta poliçelerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı satın
alır.
w Gönüllü İtfaiyecilerin kişisel koruyucu teçhizatları ile iş kıyafetleri
İtfaiye Daire Başkanlığınca temin edilir.
w Gönüllü İtfaiyecilerin karargâhtaki görevleri esnasında yemek ve
yatak ihtiyaçları İtfaiye Daire Başkanlığınca temin edilir.
w Gönüllü İtfaiyeciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı ile beraber yurt içi veya dışındaki afetlere katılmaları
halinde ulaşım, yemek ve barınma masrafları İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı tarafından karşılanır.
3.3. Ülkemizde Gönüllü İtfaiyecilik Uygulamaları
İstanbul’da ilk gönüllü itfaiye istasyonu; üzerinde 120 hane
barındıran Sedef adasında, bir adet orman aracı teslim edilerek ve
on adet gönüllü itfaiyeci eğitilerek 2005 yılından itibaren hizmete
girmiştir. Akpınar ve Çiftalan köylerinde pilot uygulama olarak
gönüllü itfaiyecilik tesisi çalışmaları devam etmektedir.
Kocaeli ilimizde ise Mollafenari, İshakçılar, Akçaova, Akmeşe ve
Eşme köylerinde, aynı şekilde Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığınca
birer itfaiye aracı teslim edilmiş ve yaklaşık onar gönüllü itfaiyeci
eğitilerek hizmete sokulmuştur.
Denizli ilimizde ise Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi
koordinasyonu ile 125 adet orman içi köyüne; traktöre entegre
edilebilen ve kuyruk milinden hareket alan, yerli yapım “yangın
söndürme tankerleri” muhtarlıklar emrine verilmiş ve kullanacak
kişilerin eğitimleri tamamlanmıştır.
Denizli Orman Bölge Müdürü Adem Oklu 2008 yılı Ekim ayında
çıkan bir yangını değerlendirirken: “Denizli İl Özel İdaresi tarafından
dağıtılan 75 adet yangın söndürme tankı erken müdahale olanağı
sağladı. Çardak ilçesine bağlı Söğüt köyünde bu yıl bir orman
yangını çıktı. Muhtar, köylüleri de yanına alarak beş dakika içinde
olay yerine ulaştı. Tank sayesinde yangını söndürdüler ve bize
ekibimizin gelmesine gerek kalmadığını ifade ettiler. Bu tank
olmasaydı, biz oraya ancak yarım saatte ulaşabilecektik ve yangın
çok büyüyecekti.” demiştir. Bu ifade gönüllü itfaiye istasyonlarına
olan ihtiyacı en bariz şekilde orta yere koymaktadır.
Balıkesir ve Mersin illerimizin bazı köylerine de bu araçtan temin
edilmiştir. İzmir ilimiz de yaklaşık 100 köyüne bu araçtan temin
etmeyi planlamaktadır. Ayrıca ilk defa, bu yıl, yaz sezonunun
başında İzmir’deki tüm orman köylerine İzmir İtfaiye Daire
Başkanlığı tarafından kısa süreli de olsa yangın eğitimi verilmiştir.
Karaman ilinin Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya, Olukpınar, Evsin
ve Katranlı köylerinin ve Burdur ilinin şehre uzak köyleri olan
Aziziye, Halıcılar, Akçaören, Gökpınar, Karakent, Kartal Pınar,
Kayış, İlyas, Kavacık, Bereket ve Başmakçı köylerinin muhtarlarına
da bu araçtan teslim edilmiştir.

Almanya ve benzeri ülkelerde olduğu gibi istisnasız her köyde
“gönüllü itfaiye istasyonu” oluşturabilmek için daha çok yolumuz
vardır. Ancak bu yol tamamlandığında İstanbul’da yaklaşık 1500
adet ve ülke genelinde yaklaşık 350.000 adet gönüllü itfaiyeci,
itfai olay vukuunda kendi köylerine, afet durumunda ülkemizin
herhangi bir köşesine müdahale edebileceklerdir.

4. Sonuç
Sonuç olarak mevcut mevzuatlarla yola çıkılmalı, Orman köyleri
başta olmak üzere ülke genelinde tüm köyler, uydu kentler ve
benzeri küçük yerleşimler için “gönüllü itfaiye istasyonları” tesis
etme çalışmalarına başlanılmalı, bu konuda tüm imkanlar seferber
edilmeli, belirlenen bir takvime göre tamamlanarak gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yangınlara makul vakitte
yetişebilme ve etkin müdahale edebilme sorumluluğu yerine
getirilmelidir.
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Belediyesi İtfaiyesinde 15 yıldır çalışmakta, 9 yıl “Eğitim Amir
Yardımcılığı” görevinden sonra üç yıldır “Araştırma, Planlama ve
Koordinasyon Amiri” olarak görev yapmaktadır.
1997 yılı itibariyle “NFPA 1033 Fire Investigator” “Yangın
Tahkikatçısı” sertifikasına sahip olup, “Yangın Çıkış Sebebinin
Araştırılması” eğitimlerini vermektedir. Ayrıca; Tehlikeli Maddeler,
Patlamalar, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Yangının Yapısı ve
Gelişimi, Doğalgaz ve LPG Yangınları, İşyerlerinde Yangın
Güvenliği ve Acil Durum Organizasyonları konularında çalışmaları
vardır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bu örneklerle köylerimizde yangınlara yerinden müdahale imkanları
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MAGNEZYUM (METAL) YANGINI

Ahmet SERTKAN
Ç.O.S.B.

Özet

1. Giriş

Yirmi birinci yüzyılın başında bulunduğumuz şu günlerde
gerek teknolojinin gerekse kimya sanayi hammadde girdilerinin
artışı nedeniyle sanayi sektörleri büyük bir gelişim ve büyüme
göstermektedir. Her yeni gün binlerce yeni kimyasal karışımın
patenti alınmaktadır. Dünya üzerinde kimyasal bileşiklerin, yeni
maddelerin artması elbette yangınları ve yangın çeşitliliğini de
arttırmaktadır. İnsanoğlu ihtiyaçlarına cevap verecek yöntem ve
çareleri de bu bağlamda geliştirmek zorunda kalmaktadır. Örneğin;
1755 yılında İngiltere’de Joseph Black tarafından keşfedilene
kadar bilinmeyen, kullanılmayan magnezyum madeni günümüzde
ilaç sanayinde, inşaat sanayinde, havacılıkta, kimya sanayinde
binlerce noktada ve binlerce çeşitlilikte kullanılmaktadır.

Yurdumuzda yayımlanan yönetmeliklerde özellikli olarak magnezyum
ve magnezyum tozlarının yanıcılık sınıflandırılmalarının
yapılmaması nedeniyle gerekli önlemler en alt düzeyde alınmış
ve alınmaktadır. Gerek yangın malzemesi ve söndürücü madde
satan firmalar, gerekse yangın danışmanlarının da yönetmelikler
nezdinde malzeme ve danışmanlık vermeleriyle işletme raporları
alınmıştır. Yine yönetmeliklerde ruhsat yenileme zamanları
olmaması nedeniyle onlarca yıl önce alınan ruhsatlar geçerliliklerini
korumaktadırlar. Yapılan denetlemelerde noksan - eksik - yapılması
gerekenler her ne kadar belirtilse de uygulamada itfaiyecilerin
yaptırımları olmadığından istenen düzeyde yangın emniyeti
maalesef sağlanamamaktadır. İşletmeler yangından korunmak
için fiziki alt yapılarını da güçlendirmek zorundadırlar. Aralık 2007
Yönetmeliğinde görev yetki ve sorumlulukların daha bariz olarak
verilmesi ile mevcut binalar için uyumlaşma temrini belirlenmiş
olması çok yararlı olmuş ve olacaktır.

Günümüzde itfaiyecilik multi disipliner bir bilim dalı olarak çok
bilinçli hizmet vermek zorunda kalmaktadır. Günümüz itfaiyecileri
her sınıf yangına en uygun teçhizat ve söndürücüler ile müdahale
etmelidirler. Burada amaç sanayi yangınları içinde özellikli bir
yangın olan magnezyum metal yangını hakkında daha bilinçli
olunması için yaşanılmış tecrübeler hakkında bilgi paylaşımında
bulunmaktır. Konunun tartışılmaya açılması ise daha efektif
söndürme çalışmaları yapılmasına yardımcı olacaktır.

MAGNESIUM (METAL) FIRE
Summary
In these days, when we are at the beginning of the 21st century,
industrial sectors are in a process of rapid development and growth
due to increased availability of technology and chemical raw material
inputs. Every day, patents of thousands of new chemical mixes are
obtained. Obviously, the rapid increase in the variety of chemical
compounds and new materials increases the risk and variety of fire.
As a result, mankind is in a situation to develop methods and solutions
to meet the relevant needs. For example, in 1755, magnesium which
remained unknown until being discovered by Joseph Black in England,
is currently in use in different formats in a variety of industries ranging
from pharmaceuticals to aviation and chemistry.
Today, Firefighting, as a multidisciplinary branch of science, is in a
situation to provide services with a high level of awareness. Today’s
fire fighters should interrupt all kinds of fire cases with the most
appropriate equipment and fire extinguishers. Here, the goal is to
share information regarding related experience in order to increase
the level of awareness about magnesium fire, which among other
types of industrial types is unique. And opening the issue for debate
would help carry out more effective fire extinguishing practices.
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2. Magnezyum Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Magnezyum (Mg), gümüş beyazlığında bir metaldir ve genellikle
alaşım maddesi olarak, yani başka metallerle karıştırılarak
kullanılır. Kimyasal simgesi Mg, atom numarası 12; atom ağırlığı
24,312 olan bu element en hafif metallerden biridir ve bu özelliğiyle
önem kazanmıştır. İsmini Manisa ile aynı kökenden alır. İkisi de
ismini şimdiki Manisa civarında Grekler tarafından kurulmuş olan
Magnesia şehrinden alır. Deniz suyunda çok miktarda magnezyum
bulunmaktadır. Toz halindeki magnezyum kolayca tutuşur ve parlak
bir alevle yanar. Bu özelliği nedeniyle, elektrikli fotoğraf makinesi
flaşları çıkmadan önce, magnezyum yakılarak flaşlı fotoğraflar bu
madde sayesinde çekilmiştir. Yanarken güneş ışığından birkaç
kez daha parlak ışık yayar. Ateşine çıplak gözle bakılmamalı aksi
takdirde gözde geçici kararma yapabilir.
Maddenin fiziksel özellikleriyse; katı halde bulunan bu madde 1. 738
gr/cm³ yoğunluğundadır. Sıvı haldeki yoğunluğu ise 1.584 gr/cm³ tür.
Bu madde ısıtılmış haldeyken soğuk haline oranla daha ağırlaşan
enteresan bir maddedir. Bunun nedeni sıcak iken okside olarak
magnezyum oksit tabakası ile kaplanması nedeniyledir. Ergime
noktası 650 ºC kaynama noktası 1090 °C dir. Stabil yani dengeli
yani reaktif olmayan radyasyon yaymayan bir maddedir. Atom no’su
12dir.12 protonu ve 12 nötronu ile dengeli bir maddedir.
Magnezyum doğada saf halde bulunmaz, genelde bileşikler halinde
bulunur. En sık rastlanan bileşikleri klorid, silikat, karbonat, sülfattır.
Deniz suyu, doğada en yüksek konsantrasyondaki magnezyum
bileşiğini (magnezyum klorid) bulundurur.
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Magnezyum tüm yanmalarda olduğu gibi; ısı + oksijen + yanıcı
maddenin birleşerek kimyasal reaksiyonu devam ettirmesiyle yanar.
Yanma üçgeni+kimyasal reaksiyon = Yanma
Fakat Magnezyum söndürme maddesi olarak kabul ettiğimiz su ile
birleştiğinde ise; Önce
Kimyasal reaksiyon + yanma üçgeni = Yanma
Olarak yanabilmektedir. Çünkü magnezyum ile su reaksiyonundan
ortaya Hidrojen + Oksijen +Isı çıkar:
Mg + 2.H2O >> Mg(OH)2 + H2(g)

Resim 1. Magnezyum maden filizi

Reaksiyon sonucu:
2.H2(g) + O2(g) >> 2H2O(g) + ISI
ISI ile havadaki oksijen hidrojen ile birleştiğinde ise patlama
oluşur.

Şekil 1. Magnezyum Atomik yapısı

Bilindiği üzere Patlama hızlı yanmalara verilen addır.
Magnezyum toz halindeyken yanma sırasında evreler yoktur.
Barut gibi patlayarak aniden yanmaya başlar. Magnezyum ergir ve
ergimiş metal olarak yanmaya devam eder.

Yanıcı bir madde olarak magnezyumun potansiyel sağlık etkileri:
Solunması
Tozlarının ya da dumanının solunması, solunum yolunu tahriş
edebilir. Öksürme, göğüs ağrısı ve ateş belirtiler arasındadır.
(Yandığında Magnezyum Oksit ve Magnezyum Nitrür gazı ortaya
çıkar.) (magnezyum oksit buharlarını 12–15 dakika arası koklayan
insanlarda bacaklarda ağırlaşma, nabız yükselmesi oluşur, uykuları
gelir, uykudan kalktıklarında ter içinde uyanmış olurlar.)
Yutulması
Magnezyum metalinin toksinliği tam olarak belirlenmemiştir. Karın
ağrısı ve ishale neden olabilir.
Deri teması
Parçacıkların deride iyice gömülmesi deri döküntüsüne neden
olabilir. Erimiş magnezyum ciddi deri yanıklarına neden olabilir.
Göz ile teması
Yüksek yoğunluktaki tozlar mekanik olarak tahrişe neden olabilir.
Var olan yaralara magnezyumun bulaşması/teması iyileşmeyi
yavaşlatır.

3. Magnezyum Nasıl Yanar?
Magnezyum Yangınının Evreleri Nelerdir?
Kalıp ve blok halindeki magnezyum kolay yanmaz, hava ile su ile
reaksiyona girmez. Magnezyumun yangın tehlikesi magnezyum
bloklar işlenip toz ve granül haline geldiğinde başlar. Toz
halindeki magnezyum kolayca tutuşur ve parlak bir alevle yanar.
Magnezyum toz halinde ve çok ince tabakalar halindeyken kolayca
düşük sıcaklıklarda bile yanar. Ne kadar küçük parçalar haline
getirilebilirse o kadar yanıcılığı artar. Magnezyum 300 mikron toz
halindeyken 1.3°C de tutuşabilir.

Resim 2 . Magnezyum yangınına su
tutulduğunda ani patlamalar oluşur.

4. Magnezyum Yangınlarının Çıkmaması İçin
Alınması Gereken Tedbirler Nelerdir?
Magnezyum pazarında magnezyum tozu değimi; granül halinde,
parçalanmış, bölünmüş, ya da üretim artıklarının 1,3 mm’ den
küçük olanlarına verilen ad’dır.
Basitçe yangın emniyetinde önemli hususlar ise şunlardır;
İşletmelerde toz birikmesine mani olunmalıdır. İşletmede tüm
elektrik sistemi anti statik olmalıdır.
w Magnezyum tozları asla su veya nem ile temas ettirilmemelidir.
w Magnezyum tozları kapalı kaplarda muhafaza edilmeli ısı
kaynaklarından ve açık ateşten uzakta depolanmalıdır.
w Sistemli şekilde temizlik yapılmalı, çatılar dahil olacak şekilde
magnezyum tozları temizlenmelidir.
w Temizlikte kıvılcım çıkaran herhangi bir işlem yapılmamalıdır.
w Temizlikte elektrik süpürgesi kullanılmamalıdır.
w Elektrik sistemi ve kablo üstleri periyodik olarak temizlenmelidir.
w Elektrik ve aydınlatma sistemleri yüksek korunumlu sızdırmaz
olmalıdır.
w Tüm elektrik cihazları topraklanmalıdır.
w Magnezyum tozu bulunan yerlerde, asla kesme – kaynak, açık
ateşli iş yapılmamalıdır.
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w Magnezyum tozu olabilecek yerlerde su sızıntısı asla olmamalı,
sebil ve su şişeleri toz bulunmayan daha temiz bölgelerde
bulundurulmalıdır.
w Magnezyum tozu bulunan yerlerde elektrikli ısıtıcılar asla
kullanılmamalıdır.
w Magnezyum tozu muhakkak çelik bidonlarda bulunmalı ve daima
sıkıca kapalı olmalıdır.
w Taşıma her zaman yerden yapılmalı havai hat kullanılmamalıdır.
w Depolamada variller 3 m’den yüksek olmamalı, 3 m genişlikten
fazla yan yana konmamalı, aralarında 3 m’lik koridorlar
olmalıdır.
w Kapalı ambarlarda 23000 kg’dan fazla depo yapılamaz. Öbekler
3’er metrelik aralıklar ile bulundurulmalıdır.
w Parlayıcı maddeler depo alanlarından 7,6 m uzaklıkta olmalıdır.

5. Magnezyum Yangınlarında
Potansiyel Tehlikeler Nelerdir?
5.1. Yangının büyüme hızı
Yangın çok hızlı büyür, dolayısıyla yangına karşı yapılacak
müdahale de çok hızlı yapılmalıdır.
5.2. Yüksek sıcaklık tehlikesi
Yangın yerinde insanın dayanabileceğinin çok üstünde sıcaklık
oluşmaktadır. Müdahale edenler yanmamaları için gerekli
donanıma sahip olmalıdırlar.
5.3. Yangın bileşenlerinin yangının yayılmasına etkileri.
5.3.1. Yanıcı madde (cinsi, miktarı, dağılımı)
5.3.2. Hava veya oksijen (hava büyüklüğü, rüzgar)
5.3.3. Isı transferi (iletim, taşınım, ışınım)
5.4. Yangının safhalarındaki tehlikeler.
5.4.1. Patlama, ergimiş maden yanması
5.5. Zehirli gazların oluşturduğu solunum zorluğu tehlikesi.
5.5.1. Boğucu etki yapan zehirli gazlar (1. Grup)
5.5.2. Tahriş edici zehirli gazlar (2. Grup)
5.5.3. Kanı zehirleyen, sinir sistemini tahrip eden zehirli gazlar (3.
Grup)
5.6. Patlama tehlikesi.
5.6.1. Fiziksel patlama (toz haldeyken )
5.6.2. Kimyasal patlama (Su ile temasta ve yanma sırasında
havadaki nemden)
5.7. Çökme tehlikesi.
Patlamanın tesiri ile, işletmelerde kolon ve kirişlerin yanması
ile, yüksek sıcaklıkla demirin yumuşaması ile, yüksek sıcaklıkla
betonun ayrışması ve tozlaşması ile, yüksek sıcaklıkla tuğlaların ve
taşların çatlaması ile, yüksek sıcaklıkla oda hacminin genleşmesi
ve gerilme ile,
5.8. Elektrik tehlikesi.
Müdahale mesafesi, önlemler (kuru elbise, yalıtkan eldiven),
elektriğin kesilmesi
5.9. Kimyasal tehlike.
(Yangın yerindeki diğer kimyevi maddelerden ve magnezyumun
yanma sırasında çıkardığı gazlardan )
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5.9.1. Tahriş edici sıvı kimyasal maddeler
5.9.2. Tahriş edici katı kimyasal maddeler
5.9.3. Zehirleyici kimyasal maddeler
5.9.4. Su ile reaksiyona girerek yanıcı gaz üreten maddeler
5.9.5. Radyoaktif maddeler

6. Magnezyum Yangınlarına
Ne İle Müdahale Edilmelidir?
Magnezyum yangını 1000 -1500 derece arasında hafif metalin alevli
yanmasıdır. Ana söndürücüsü: Trimetoxiboraksin’dir. Bu madde +
13 derecede yanma özelliği olan bir sıvıdır. Püskürtüldüğü anda
yanar. İçeriğinden borarikasit çıkar. Yanan yüzey (metal) üzerinde
cam benzeri bir tabaka oluşturup hava ile teması keser-boğar.
Bunun dışında;
w D - tozu
w Kuru kum
w Kuru tuz
w Toz çimento
w Kuru toprak
w İnert gazlar (nitrojen, karbondioksit ve %5 den az oksijen)
w İnergen gazlar (%52 nitrojen, %40 argon ve %8 karbondioksit)
ile müdahale edilebilir.

“MAGNEZYUM YANGINLARINDA ASLA SU,
KÖPÜK KULLANILMAZ.”
7. Yurdumuzda Meydana Gelen En Büyük Magnezyum
Yangını Ne Zaman Nerede Olmuştur?
Tarih
Zaman
Yer
Mevki
Durum
Hava durumu
Hava stabilitesi
Rüzgâr
Tomografik durum

: 05–06–2008
: 14.55
: Çerkezköy
: Organize sanayi bölgesi
: Patlama sonucu yangın
: Güneşli ve açık
: Nötr
: 0–2 km hızında her yönden karışık.
: Düz arazi, açık alan

Yangın nedeni: Muhtemelen sızdırmaz varillerden birinde çok
önceden nem kalması; su ile magnezyumun reaksiyonu sonucu
patlama olması. Böylece ambardaki tüm kapların zincirleme
reaksiyon şeklinde patlayarak aniden yanmaları.
Türkiye’nin tek magnezyum işleme ve karışım fabrikasında patlama
sonrası yangın meydana geldi. İşletme ilk olarak İstanbul Teknik
Üniversitesi’nden almış olduğu işletme uygunluk raporu ile 1984
yılında hizmete girmiştir. Dünyada toplam olarak beş fabrikada
külçe halinde magnezyumdan granül ve toz magnezyum elde
edilmektedir. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bu yangın
özelliği itibariyle de yurdumuzda vuku bulan ilk önemli ve büyük
Metal yangınlarından biridir. 170 ton magnezyum 10 gün süre
içinde yanarak yok olmuştur. Her ne kadar havai fişek fabrika ve
atölyelerindekine benzer özellikler gösterse de kendine münhasır
özel yangınlardan bir tanesi olarak yangın literatürümüze geçecektir/
geçmiştir. Tıpkı barut parlamaları ve patlamalarında olduğu gibi
ilk bir dakika içinde 100 tona yakın mamül madde aniden ve
zincirleme reaksiyona uğrayarak parlayarak yanmış; devam eden
ikinci ve üçüncü dakikalarda geriye kalan 70 tona yakın madde
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ise birinci patlamanın ısı etkisiyle tamamen yanmak zorunda
kalmıştır. Isı intikali 1100 °C ve üzerinde ergiyen bu maddenin
diğerlerini ısıtmasını sağlamıştır. Bununla beraber aynı zamanda
patlamaların etkisiyle kopan küçük lav parça ve parçacıkları 650 °C
de yanabilen - eriyebilen magnezyumla buluştuğunda yapabilecek
pek bir şey kalmamıştır. Yangına 300 tondan fazla kuru kum ile
örtme ve sütrelendirme yöntemleriyle müdahale edilmiştir. Yangın
10 gün boyunca buna rağmen sönmemiş olup yanıcı maddenin
kalmamasıyla sonlanmıştır. Nemli havalarda, çiğ ve yağmur
yağışlarında reaksiyon artarak daha hızlı yanmalar ve küçük
patlamalar olmuştur.

8. Sonuç
İtfaiyecilik her an gelişim gösteren, yaşayan bir bilim dalıdır.
Sanayi yangınları içinde magnezyum ve diğer metal yangınları
yurdumuzda yeni yeni karşılaştığımız yangınlar arasındadır.
İtfaiyecilerimiz her gelişme ve yeniliğe açık ve kendini sürekli
geliştiren araştırıcı yapıya sahip olmalıdırlar. Bizlerin tasarımı
olan son model yangın söndürücüleri ve söndürme maddelerini
yapmamamız için hiçbir neden yoktur. Kendimize has cihaz, aparat
ve söndürme maddeleriyle kendimize has söndürme tekniklerinin
bir an önce bulunması hiçte zor değildir. Bu da ancak yaşanmış
tecrübelerden yola çıkılarak geliştirilebilir. Yapılan araştırmalarda
ideal söndürücü olan Trimetoxiboraksin sıvısı sadece deniz
kuvvetlerinde belirli bir miktar bulunabilmiştir. D - tozu ve diğer
söndürücüler küçük çaplı yangınlarda azda olsa sonuç vermekte
fakat nihai sonuca ulaştırmamaktadırlar.

9. Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.magnesium.com
www.burningart.com/meico/pyro/mag.html
www.webelements.com/nexus/node/652
http://cms.firehouse.com.Ohio-Magnesium-Fire
http://tr.wikipedia.org/wiki/Magnezyum
http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Magnezyum

Kısa Özgeçmiş:
Ahmet Sertkan 1979 Yılında Dz. K.K.lığı Mk. Sınıf Okulu YangınY/S-NBC branşı mezunudur.
30 yıllık İtfaiyeci olup, 24 yıl Deniz Kuvvetleri’nde Yangın Y/S – NBC
Ast subaylığı, 13 yıl yangın branş öğretmenliği yapmıştır. Halen
Ç.O.S.B. İtfaiyesinde İtfaiye Amiri olarak görev yapmaktadır.
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LOW PRESSURE WATER MIST SYSTEM FOR OF ROAD TUNNELS PROTECTION

Alex PALAU

Abstract
There is an increasing interest in improving the security in road
tunnels by the administrations and properties. In the last years
several research projects have funded (DARTS, FIT, UPTUN...)
to study several problems in tunnel security and to learn how to
prevent or to minimize them. From the point of view of active fire
protection systems it’s critical to identify the possible fire scenarios
(type of vehicles and load). In spite of the efforts carried out there
continue being unknown factors.
One of the big points of controversy is to assure that fire scenarios
evaluated represent the reality. Different companies have carried
out different tests with different configurations, materials and sizes
to evaluate their systems and to demonstrate their efficiency.
These tests have been carried out in an independent way, under a
project or under the criteria of approval bodies (ej. VdS).
Independently of results all companies face a continuous reevaluation depending on the criteria of the Administration that has
to accept the design. The report of the UPTUN can state the bases
of which scenarios need to be tested.
This essay describes different tests carried out and results obtained
with a low pressure water mist solution using plain water.
Limitations on which road tunnel can different system be installed
accordingly with scenarios been tested will also be discussed.
Load been tested limits the type tunnel in which the design can be
considered valid.

Karayolu Tünellerinin Yangın Korunumu İçin Düşük
Basınçlı Su Sistemleri
Özet
Karayolu tünellerinde güvenliğinin -işletmecilik ve mülki anlamdageliştirilmesine ilgi artmaktadır.Son bir kaç yıl içerisinde bu
projeler DARTS, FIT, UPTUN gibi kuruluşlarca desteklenerek
bazı güvenlik problemleri önlemek veya asgariye indirmek için
çalışmalar yapılmıştır.Aktif Yangın korunma sistemleri açısından
bakıldığında, yangın senaryosunu (aracın türü ve yangın yükü)
tanımlamak çok kritiktir. Tüm çabalara rağmen bilinmeyen faktörler
her zaman olacaktır.
En önemli çelişki öngörülen senaryo ile pratikde gerçekleşen
durum arasındadır.Değişik firmalar değişik testleri farklı
konfigurasyonlarla, farklı
malzemelerle,ve değişik ölçülerde
yaparak kendi sistemlerinin etkisini göstermeye çalıştılar.Bu testler
bir proje veya onay kapsamında VdS gibi bağımsız kuruluşlarca
da yapıldı.
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İdari mercinin kabul ettiği dizayn kriterlerine göre farklı firmaların
birbirinden bağımsız olarak yaptıkları test sonuçlarını devamlı
değişikliklerle neden oldu.UPTUN un raporu bu senaryolarının
nasıl test edileceğini belirlemektedir.
Bu bildiri yapılmış düşük basınç susisi sistemlerinin köpük karışımlı
olan veya olmayan değişik testlerini anlatmaktadır.
Karayolları tünellerinde değişik yangın senaryolarına göre tesis
edilen sistemlerin nasıl test edileceği de tartışılmaktadır.Yangın
yükü,test limit,tünel tipi de değerlendirilecektir.

1. Introduction
Even though accidents in road tunnel seem to occur less than on
the open road several major accidents have occur in the last years
raising an increase need for Administrations, Owners and Users
to better fire protect them. Main objective is to maintain risk within
acceptable ranges respect to:
w Fatality and injury
w Property loss
w Disruption operation
Since there is a lack of prescriptive design criteria in order to
protect road tunnel, performance-based designs have been under
development and debate. Different projects have been launched by
Administrations with public funding in order to determine possible
fire risk scenarios and to evaluate different fire fighting strategies.
Water mist systems have been considered a suitable solution.
This paper reviews some major issues related to fire in road tunnel
and presents results of a low pressure water mist system tested
early this year in the Runehamar rock test tunnel in Norway.
Historical road tunnel fire review¹
Mont Blanc Tunnel:11.6 km long, France/Italy, 1999
Greatest loss of life fire incident occurred on 24 March 1999 in
the Mont Blanc Tunnel (France-Italy). A Belgian HGV (High Good
Vehicle) carrying margarine and flour caught in fire and stopped 6.7
km into the tunnel in the France-Italy direction. Even though tunnel
operators prevent further vehicles to access into the tunnel within
few minutes 18 HGVs, 9 cars, 1 van and 1 motorcycle entered the
tunnel from France side. Only four HGVs managed to drive through
while other 25 vehicles became trapped.
Most of the drivers stayed in or near their vehicles and those who
tried to escape could manage to make only 100 ~ 500 m before
collapsing due to smoke. This indicated that the smoke was very
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toxic. The CO content was reported to raise quickly over 150 ppm
within minutes. More than 1000 ppm will cause death.

Table 1. UPTUN results
Road,
examples
vehicles

HRR MW

The fire quickly spread to the vehicles behind the truck and all
passengers travelling in those 25 vehicles died.

5

Rail
examples
vehicles

Metro,
examples
vehicles

Electric
locomotive

Low
combustible
passengers
carriage

ISO 834

Normal
combustble
pessengers
carriage

ISO 834

1-2 cars

At the fire
boundary
ISO 834

10

Small van,
3-3 cars ++

w 550 litres of diesel in the truck’s fuel tank
w 9 tons of margarine and 12 tons of flour carried by the truck
w The shell of the refrigerated trailer made of a combustible
isothermal foam

20

Big van,
public bus.
multiple
vehicles

30

Bus, empty
HGV

passengers
carriage

Two
Carriages

ISO 834

50

Combustibles
load on truck

Open
freight
wagons
with lorries

Multiple
carriages
(more that
two)

ISO 834

70

HGV
load with
combustibles
(approx 4
tonne)

HC

100

HGV
(average)

HC

150

Loaded with
easy comb
HGV (approx
10 tons)

RWS

200 or
higher

Limited by
oxygen,
petrol tanker,
multiple
HGVs

The fire burned for two days and reached temperatures of 1000°C,
killing 39 people, mainly the drivers trapped in the tunnel during
the fire.
Since tunnel opening in 1965 seventeen additional fires have occur
in the Mont Blanc Tunnel.
Tauern:6.4 km long, Austria, 1999
On 20 of May 1999 HGV collided and a large fire spread through
the Tauern road tunnel in Austria. As a result of the fire 12 people
died, 22 cars and 12 lorries were totally destroyed, and parts of the
tunnel caved in.
Local fire and rescue service brigades attempted to extinguish the
fire in the tunnel at an early stage of the operation, but were not
successful and had instead to break off the operation when the
working conditions became too difficult. They had to concentrate
on taking care of the injured and others effected.
The tunnel has a number of safety systems, but none of these
could do anything to save the people in the tunnel or to extinguish
the fire. The quick spread of the fire and the high fire load of the
stationary vehicles, meant that many people were still in the tunnel,
and also that it was extremely difficult for the fire and rescue service
to attempt to rescue them or to extinguish the fire.
Besides lost of lives this major fire cost 6.5 M$ to repair and 19.5
M$ toll lost.

Risk to construction

Different ventilation regimes between France and Italy sides were
set in the tunnel and most smoke was driven to the France side
(evacuation side). Due to the airflow velocity (1 to 1.5 m/s) smoke
was not stratified filling the whole section of the tunnel.

Risk to life

It was believed that the fast growth of the fire was due to the large
fuel load of the truck including:

limited
oxygen

RWS

w Fire fighting systems installed in the tunnel bay that time
didn’t help fire brigades task. Conditions in the tunnel became
untenable.
During last years several projects have been launched by
Administrations in order to better understand hazard and to
evaluate different solutions and strategies to improve safety in
tunnels. Special mention to the UPTUN

2. Low Pressure Water Mist System
Water mist system tested is a low pressure water mist solution
designed to be used with plain water. Proposed solution is offered
and supplied by modules in order to reduce cost and installation
time. Two types of modules, primary modules or activation modules
and secondary modules, are supplied; each module is 10 meter
long. See Figure 1.

Three additional fires have been recorded in Tauern Tunnel.
Main lessons learned from these major accidents were:
w Ventilation regimes play a crucial role to prevent fire growth and
to drive smoke into the direction that guarantees evacuation.
w Safety systems consist of a whole system of planned measures
that operate together.
w There are many different possible scenarios in these incidents
and low knowledge on the effect of different parameters
(ventilation, tunnel section size, tunnel length, combustibles, …)
on fire development.

Figure 1. Low pressure water mist system
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Modules are supplied pre-assembled and pre mounted and ready
for installation on the ceiling of the tunnel. Each of the modules
includes 10 meter manifold stretch, discharge branch, nozzles and
installation clamps. Primary modules include selector valve with
filter and alarm valve.
For tunnels of up to 10.5 m width one only pipe with nozzles is needed,
with nozzles every 1.0 meters in the middle of the tunnel. In the case
of tunnel of more than 10.5 m additional pipes lines are needed.
Primary modules or activation modules

Figure 2. Activation Module
Primary modules or activation modules are supplied with standard
length of 10 meter. Each one of the modules contains:
w Main stainless steel manifold AISI 316 with unions at each end
PN16. Manifold is supplied with 2 ½”, 3”, 4” or 5” depending on
the hydraulics.
w Discharge branches: stainless steel pipe AISI 316 of 25 mm
diameter.
w Nozzles: Stainless steel nozzles AISI 316 mounted on the
branches. Minimum working pressure 8 bar. Average size of
drops at minimum pressure Dv90% 250 – 350 µm.
w Cut off valve: 1 ½” electrically activated valve.
w Filter: 1 ½” filter with 1 mm mesh.
w Control valve: Selector valve normally closed of 1 ½” electrically
operated with solenoid (12VDC o 24VDC) by means of panel
(included in price).

Main benefits of this solution compared with high pressure water
mist solutions are:
w Electrical power consumption is lot less than high pressure water
mist solutions. This is a key point in many tunnels since they are
located in remote areas where it’s very costly to provide enough
electricity power to run ventilation and high pressure water mist
solutions.
w Same pump system can be used for hydrants without the need
to provide dedicated pump systems.
And, compared to prescriptive sprinklered solutions (Japanese
regulations):
w Tested with real fire scenarios that represents nowadays reality
in road tunnel. 6 mm/min Japanese Sprinkler design may not be
enough to control and suppress fires. Most tests carried out with
sprinklers were developed on 60’s and 70’s with mainly pool fires
. To the knowledge of the author sprinklers have been tested up
to approximately 25 MW fires.
w Uses 1/3 of the water amount. Consequently protection time
with same water reservoir is multiplied by 3. During Nihonzaka
Tunnel fire incident (11 July 1979) sprinklers managed to control
fire during one hour until reservoir ran dry. After that fire was
uncontrolled and grew dramatically. Fire brigades where unable
to extinguish the fire within that time and fire burned for 7 days.
Additionally this solution offers other advantages:
w Modular and pre assembled solutions easies installation of the
system reducing installation cost and disrupter time of the tunnel
services when installed in already in service tunnels.
Instrumentation

Secondary modules

Figure 4. Runehamar test tunnel sketch
Figure 3. Secondary Module
Secondary module is supplied with standard distance of 10 meter.
Each module contains:
w Main manifold: Stainless steel AISI 316 manifold with unions at
each end PN16. Manifold is supplied with diameters of 2 ½”, 3”,
4” o 5” depending on the hydraulics.
w Discharge branch: Stainless steel pipe AISI 316 of 25 mm
diameter.
w Nozzles: Stainless steel nozzles AISI 316 mounted on the
branches. Minimum working pressure 8 bar. Average size of
drops at minimum pressure Dv90% 250 – 350 µm.
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Tests were run in Runehamar tunnel in Norway. Test tunnel has a
total length of 1.6 km and has a slight upward pendent (1%) during
first 570 m and a downward pendent (2.1%) during the last 1000
m (Figure 4). Tunnel section is about 50 m2 with 9 m width and 6
m height.
Blue zone is the ventilation section where fans were located and
orange zone is where fires and water mist system were located
(Zero-point).
Acquisitions elements were installed at 40 m upstream section from
fire, at 5 m and 840 m downstream sections from fire (Figure 5).
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At 40 m upstream sections temperature and air speed
measurements were located at several heights (Figure 6). At 5 m
downstream section temperature was measured (Figure 7) and at
840 m downstream section temperature, air velocity, O2 and CO
concentration and humidity were measured (Figure 8).

Figure 5. Acquisition sections

These measurements permitted to evaluate cooling capability of
the water mist system and fire heat release in order to evaluate
control and suppression capability. Calculation of heat released
were based on oxygen consumption calorimetry technique.
Water mist system was located above fire area located at 5.2 m height.
Water was discharged in a single 50 m long section (Figure 9).

Figure 9. Water mist system
Figure 6. -40 m section

3. Fire Scenarios And Results
30 MW Pool Fire:
First scenario tested was a 6 diesel pool fire configuration. Each
pool was 1.2 x 1.6 m with a heat release about 4 and 5 MW (Figure
10).
Additionally a target wood pallet and bucket of water were located
at 6 m and 2.5 m downstream in order to evaluate water mist
system capability to avoid fire spread and radiation attenuation to
avoid tank vehicles to achieve dangerous temperature increase.

Figure 7. +5 m section

Figure 8. +840 m section

Figure 10. Diesel pool fire configuration (top and side view)
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Fire was ignited and 3 minutes pre-burn was allowed before
system was discharged. From the graphs we can see a very fast
temperature reduction on the vicinity of the fire and in all sections in
the tunnel short after water mist discharge (Figure 11).
Tc[5-4-2]
Tc[5-4-5]
Ledig

Temperature at +5m

Tc[5-4-3]
Henget

Tc[5-4-4]
Tønne

Temperature [°C]

500
400

Target wood pallet and water bucket were also placed at same
locations as previous test.
Fire was ignited and about 5 minutes pre-burn (temperature
at ceiling reach rapidly to 1000 °C) was allowed before system
was discharged (Figure 15). Heat release reached around 45
MW before water mist system was discharged so fire was fully
developed. From the graphs we can see a very fast temperature
reduction on the vicinity of the fire and in all sections in the tunnel
after water mist discharge.

300
200
100
0
1400

1900

2400

2900

Time [s]

Figure 11. Diesel pool fire temperature profile at +5 m section
Target wood pallet didn’t ignite and water bucket temperature
increase was very small confirming system capability to prevent
fire spread.
Fire was completely extinguished in about 20 seconds from system
discharge and visibility was clearly improved.

Figure 14. 50 MW Wood crib fire temperature air velocity at -40
m section

The drop in air velocity close to the ceiling is due to back layering,
which stops at activation of suppression (Figure 12).

Figure 15. 50 MW Wood crib fire temperature profile at +5 m
section
Target wood pallet didn’t ignite and water bucket increase was very
small.
Figure 12. Diesel pool fire temperature air velocity at -40 m
section
50 MW Potential Wood Crib:
180 pallets were placed in two lanes simulating a lorry. Total length
was 4.2 m and height 2.6 m (18 pallets). (Figure 13)

Fire was successfully suppressed and visibility was clearly
improved.
100 MW Potential Wood Crib:
Last test was a 100 MW potential wood crib fire. Main purpose of
this test was to evaluate water mist system capability to control
fire that eventually could grow up to 100 MW. Water mist system
was discharged before fire was fully developed. Heat released was
around 50 MW at discharge time.
360 pallets were placed in two lanes simulating a lorry. Total length
was 8.4 m and height 2.6 m (18 pallets). (Figure 16)

Figure 13. 50 MW Wood crib fire configuration (side view)
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Target wood pallet and water bucket were also placed.
Fire was ignited and about 5 minutes pre-burn (temperature at
ceiling reach rapidly to 1000ºC) was allowed before system was
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This author considers that only those systems that have proven
their suitability in real full scale tests shall be allowed to be
installed in road tunnels. Additionally this author considers that
Administrations shall work to set which are the tests scenarios and
pass/fail criteria to be carried by manufacturers to prove validity of
their solutions since there is a wrong concept that those systems
that have been tested with bigger fires are better. These scenarios
may not be unique depending on type of road tunnel (cars only,
HGVs allowed …)
References

Figure 16. 100 MW Wood crib fire configuration (side view)
discharged. From the graphs we can see a very fast temperature
reduction on the vicinity of the fire and in all sections in the tunnel
after system was released (Figure 17). Heat release was on a
strong increasing rate before water mist discharge (Figure 18).
Water mist system showed an excellent performance to stop fire
growth and to control fire.
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Figure 17. 100 MW Wood crib fire temperature profile at +5 m
section
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Figure 18. 100 MW Wood crib fire Heat Release
Target wood pallet didn’t ignite and water bucket increase a little
Fire was successfully suppressed and visibility was clearly
improve.

4. Conclusions
Low pressure water mist solution has been successfully tested and
has proven their suitability in order to protect road tunnels against
fires. Additionally this solution offers great advantages compared
to high pressure water mist solutions and sprinkler solutions.
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LPG DOLUM TESİSLERİ İÇİN AFET ve
ACİL DURUM YÖNETİM PLANLAMASI

Ali Aslan ÇAĞLI
İpragaz

Özet
Afet ve Acil Durum Planlaması, afet olduğunda afet kayıplarını en aza
indirmek ve kritik işlerin devamını sağlamak için planlama ve hazırlıklar
demektir. Afet ve acil durum planlaması, risk yönetimi ve iş sürekliliğinin
sağlanmasında önemli bir yer tutar. Kritik işlerin sürdürülmesi ve can
ve mal güvenliğinin sağlanması en önemli hedeflerimizdir. Afet ve
acil durum planı hazırlamadan önce, olası tüm afetlerin etkilerinin
göz önüne alınması gerekir. Afetlerin oluşturabileceği risklerin
anlaşılabilmesi için afetlerin iş sürekliliğine olan etkisine yönelik risk
ve etki analizi de yapılmalıdır. Geniş bir bakış açsı ile ele alınmış
planlama işlemi, iyi bir afet planı oluşturmanın temelidir. Afetlere
hazırlık, umulmadık her tehlikeye hazırlanmak demektir. İyi bir
planlama ve hazırlık çalışmaları afetlerin etkisini ve kritik hizmetlerin
aksamasını büyük ölçüde azaltabilir. Planlama, afetlere hazırlığın
önemli bir parçası olmasına rağmen, tek başına yeterli değildir.
Afet zararlarını azaltmak ve afetlere hazırlanmak için afet yönetim
sistemindeki tüm çalışmaların yapılması gerekir. Bu çalışmalar, acil
durumlar için gerekli olan tüm araç ve gereçler ile birlikte acil durum
servislerinin kurulmasını da içerir. Afetlere müdahale ve afetlerden
sonra iyileştirme planları iş ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması
olarak düşünülmeli ve planlar, insanlar, araç ve gereçler tatbikat ve
egzersizler ile periyodik olarak test edilmelidir.

Disaster And Emergency Response Planing For Lpg
Filling Plants
Abstract
Disaster and emergency planning is meant to include the
planning and preparations which are necessary to minimize
loss and ensure continuity of the critical business functions of
an organization in the event of disaster. Disaster and emergency
planning is a crucial component of enterprise risk management and
business continuity planning. It is essential for ensuring continuity
of operations and public safety. Prior to the creation of a disaster
and emergency plan, it is essential to consider the potential impacts
of all disasters. A business impact analysis must be performed so
that you can understand the underlying risks. This comprehensive
planning process is the foundation upon which a sound disaster
plan should be built. Disaster preparedness means being prepared
for anything and un-expected. Good planning and preparedness
activities can significantly reduce the impact of a disaster and may
prevent business failure. While a disaster plan is a key component of
preparedness, it is not enough to protect on its own. All of the steps
necessary to mitigate and to prepare for disasters must be taken.
This includes procuring the necessary emergency equipment and
services. Disaster response and recovery plans must be integrated
with overall enterprise continuity management approach and must
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be tested through drills and exercises that test plans, people, and
tools.
Keywords: Disaster, emergency, preparation, planning.
1. Giriş
Mevcut ve/veya olası tehlikeler ile birlikte bir afet durumunda
en az 72 saat dışarıdan yardım almadan kendi kendinize yeterli
olabilecek şekilde afetlere karşı hazırlıklı olma durumu tüm
personel ile birlikte değerlendirmelidir. Afet ve acil durum planı
hazırlığı onları uygulayacak kişilerin katılımı ile yapılırsa bir anlam
ifade edecektir.
Bilindiği gibi afet ve acil durum planlaması bireylerin duyarlılığı ile
başlamaktadır. Diğer bir deyişle, tüm bireylerden maddi ve manevi
desteği olmaksızın iyi bir afet hazırlığının yapılamayacağının
bilincinde olmalıyız. Bu nedenle başarılı bir afet planı için
çalışanların özverileri ve yöneticilerinin desteği ilk şarttır. Planlama
işlemine farklı birimlerden mümkün olduğu kadar çok personelin
katılımının sağlanması afet ve acil durum planını zenginleştirip
güçlendirecek, problemin çözümü için daha fazla çözüm ve kaynak
elde etmenize yardımcı olacaktır
İlk aşamada bu işle görevlendirilecek personelin yönetim
sisteminin aşamaları ve oluşturulmaya çalışılan afet ve acil durum
planlamasının nasıl şekillendirilmesi gerektiği ile ilgili eğitime tabi
tutulmalıdır. Örnek formlar oluşturulmalı ve pilot afet planlarının
temelleri atılmalıdır.
Olay Komuta Sistemi (OKS), tüm tehlikeler ve her düzeyde ki
acil müdahale için oluşturulmuş bir saha acil yönetim sistemidir.
Bu sistem standardize edilmiş bir organizasyon yapısı içinde
işleyen iletişim, personel, ekipman, prosedürler ve bir imkanlar
kombinasyonu yaratır. OKS, Şekil 1’de görüleceği üzere,
genişleyebilen beş fonksiyonel bölümler ile yapılandırılmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.

Olay Komuta Sorumluları ve Komuta Personeli
Müdahale/Operasyonlar Servisi Amiri
Bilgi ve Planlama Servisi Amiri
Lojistik ve Bakım Servisi Amiri
Finans ve Yönetim Servisi Amiri

Bugüne kadar afet yönetimi denilince, afet sırası ve özellikle “arama
ve kurtarma” konusu ön plana çıkmışsa da, müdahale konusunda da
birçok şey eksik kalmaktadır. Örneğin, müdahalede liderlik boşlukları
olmaması için uygulanması gereken “Olay Komuta Sistemi”nin
bilinmesi ortak bir anlayış ve dilin oluşturulması gerekiyor.
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Olay Komuta Sistemi
Olay
Komutanı
İrtibat
İletişim

Olay
Komutanı

Basın
Sözcüsü

Müdahale

Bilgi ve

Lojistik ve

Finans ve

Planlama

Bakım

Yönetim

Şekil 1. Olay Komuta Sistemindeki Servislerin Şematik Gösterimi
Olay Komutanı (olay yeri yöneticisi) için olaya müdahalenin kapsamı
ve büyüklüğünü belirlemek önemlidir. Afet ve acil durum planının
kısmen veya tümüyle uygulanması için (örneğin bir İşletmede)
aşağıdaki müdahale büyüklükleri dikkate alınmalıdır.
Seviye 1 – Olay
Olaylar, yerel ve sınırlı etkisi olan hadiselerdir. Bu tür hadiseler
kurumların iş yapma ve hizmetlerini sürdürme kapasitesini
etkilemez. Örneğin, bir tesisteki küçük kaza esnasında olay yerinde
olanlar, olaya müdahale ederler. Olay, ona ilk müdahale edenler
tarafından kontrol altına alınabilir. Ayrıca olay komutanına da bilgi
verilebilir ama afet ve acil durum planının hiçbir servisi çalıştırılmaz
ve olaya müdahale etmezler.
Seviye 2 – Acil Durum
Kurumun işlevi ciddi bir şekilde durdurma potansiyeli veya etkisi olan
büyük olaylardır. Örneğin, bir tesisteki yangın veya kışın uzun süreli
elektrik, su ve yakıt yokluğu gibi. Olay, ona ilk müdahale edenler
tarafından kontrol edilemeyecek kadar büyüktür. Bu durumda Olay
Komutanına haber verilir ve Afet ve Acil Durum Planı uygulamaya
konulur. Büyük acil durumlarda Afet ve Acil Durum Planlarının
öngördüğü müdahale gibi bir kaç veya tüm servisler toplanıp olaya
müdahale eder, ayrıca gerekiyorsa dışarıdan yardım da istenebilir.

Tehlikeleri azaltma konusunda mevcut imkânlarınız yetersiz olsa
da kurum içinde ve çevresindeki potansiyel tehlikelerin farkında
olmak, acil yardım planlarını hazırlama aşamasında yardımcı
olacaktır. Tehlike ve risk analizi tamamladığında bulunulan bölgeyi
etkileyecek en büyük acil durumu ve bu acil durumun doğuracağı
olası tehlikeleri düşünerek, olaya böyle geniş bir açıdan yaklaşmak
sıra dışı problemleri tespit etmede yardımcı olacaktır.
Potansiyel tehlikeleri belirlerken pek çok tehlikenin çok az bir
gayretle ve maliyetsiz azaltılabileceğini veya tamamen ortadan
kaldırılabileceğini de unutulmamalıdır. Tehlikenin olası zararlarını
azaltma yöntemleri belirli zamanlarda yapılan bakım-onarım
programlarının içine de dâhil edilebilir. Daha çok bütçe gerektiren
bu tür zarar azaltma önlemleri diğer bütçe kalemleri ile çelişebilir. Bu
nedenle, uzun dönemli zarar azaltma planları içinde ele alınmasında
yarar vardır. Her durumda, potansiyel tehlikeleri tanımlarken;
a. yok edilebilecek tehlikeler,
b. azaltılabilecek tehlikeler ve
c. şimdilik sadece tanımlanacak ancak uzun dönemde ortadan
kaldırabilecek tehlikeler
olarak sınıflamakta yarar vardır.
“Afet Yönetimi”nin, afetlere/acil durumlara hazırlık, planlama ve
onların olası zarar/risklerinin azaltılması ile birlikte afetler/acil
durumlardan sonra müdahale etme ve iyileştirme gibi çalışmalarının
tümü olduğu ve bunların bir bütün oluşturduğu unutulmamalıdır.
Bunlardan biri dahi eksik olduğunda ne “Afet Yönetimi”nden ne de
diğer çalışmaların başarısından bahsedilemez.
Afetlere hazırlıklı ve dirençli şirket oluşturabilmek için, afet yönetim
sisteminin sahada uygulanabilecek bir içerikte olması gerekmektedir.
Bu amaçla kullanılan Modern Afet Yönetim Sistemi; Afet Öncesi
Korumayı yani “Risk Yönetimini” ve Afet Sonrası Düzeltmeyi yani
“Kriz Yönetimini” kapsamaktadır. Yönetim Sisteminin aşamaları
şematik olarak Şekil 2’de görüleceği üzere, dört evrede incelenebilir:
Zarar Azaltma, Hazırlık, Müdahale, İyileştirme
Modern afet yönetiminin dört evresinin bazen sırayla, bazen de
aynı anda yürütülmesi gerekebilir. Bu özellik, evreler arasındaki
kesin ayrımı zorlaştırabilir ancak kavram olarak bu dört evrenin

Modern Afet Yönetim Sistemi

Seviye 3 – Afet Durumu
Kurumun bulunduğu bölgeyi etkileyen deprem, sel, heyelan, vb gibi
herhangi bir afet oluştuğunda işletmedeki tüm işlem durdurulur.
Bu olaylar bazen 24 saat veya daha uzun bir süre kurumun
işlevlerini yerine getirmesini engeller ve büyük ölçüde ihtiyaç
duyulan dış yardım uzun bir süre gelemeyebilir. Bazı durumlarda,
büyük sayılarda personel zarar görebilir, büyük miktarlarda maddi
kayıplar olabilir. Afetlerde, afet ve acil durum planlarının öngördüğü
servislerin hepsi toplanıp olaya müdahale eder, ayrıca komşu
kurumlardan ve dışarıdan gelen yardımlara da ihtiyaç vardır.
Kurumun genel yerleşim alanı, lokal olarak bina yerleşimlerindeki
ve operasonel işlerdeki olası tehlikeleri ve bu tehlikelere maruz
kalabilecek mekanlar ve tahmini insan sayısı ile birlikte birimlerimizin
bu tehlikelere karşı varsa mevcut hazırlıkları ve eksiklikleri
belirlenmelidir. Bunun için mümkün olduğunca çok sayıdaki doğal,
teknolojik ve insan kaynaklı afet ve tehlikeler hakkında mevcut
durum analizi yapmak, tehlike avına çıkmak, tehlike ve risk rehberi
hazırlanarak, bu riskler değerlendirilir

Şekil 2. Modern Afet Yönetim Sistemi
kullanılması yararlıdır. Planlama, eğitim ve uygulamalarla herhangi
bir tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zararları azaltma, müdahale etme
ve hayatı normalleştirmeye dönük iyileştirme için etkin bir afet ve
acil durum yönetimi çalışmasıdır.
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Çoğu kez acil durumlar ani şekilde ortaya çıktığından o an
etkin bir çözüm bulmak oldukça zordur. Bu durumda ancak
daha önceden hazırlanmış önlemlerle, acil durum yönetimi
sorumluluklarını yerine getirebilir. Koruyucu planlama ve
hazırlık, problem ortaya çıkmadan önce yapılmalıdır, bu süreç
“hazırlıklı olma ve planlama” olarak tanımlanır.
Risk değerlendirmeleri neticesinde, zarar azaltma planlarının
oluşturulması, acil durum organizasyonunun oluşturulması, bu
organizasyonda yer alan personelin görevlerinin belirlenmesi,
Acil durum telefon zincirlerinin oluşturulması, Personelin acil
bir durumda uygulayacağı prosedürlerin hazırlanması, İç-dış
tahliye ve müdahale planlarının hazırlanmasıyla plan bitirilir.
Olası bir afet veya acil duruma karşı hazırlanan “afet ve acil
durum planı” afetlerden önce alınması gereken hazırlığa
yönelik tedbirleri önerecek, afet anında korunma ve müdahale
yöntemleri ile afetten sonra hayatta kalmayı sağlayacak genel
ve pratik bilgiler kazandıracaktır.
Bu hazırlıklardan sonra, bulunduğunuz il, ilçe, kurum ve tesis
geneli veya bina/bölüm/birimi etkileyen her hangi bir afet veya
acil durum halinde:
1. Haber alınır alınmaz derhal birimin acil durum yöneticisine
haber verilir.
2. Acil durum yöneticisine ulaşılamaz ise, afet yönetim kurulu
üyelerinden biri planı başlatabilir.
3. Acil durum yöneticisi gerek görürse birimin afet/olay komuta
merkezi kurulur.
4. Acil durum Servisleri ve tüm birimler plana göre harekete
geçirilir
5. Birimdeki araç ve insan trafiği güvenlik ekiplerince kontrol
altında tutulur.
6. Medya, personel ve personel yakınları için özel bölümler
kurulur.
7. Uygun bir haberleşme ağı oluşturulur.
8. Yerel afet yönetim merkezi ile sürekli koordinasyon sağlanıp
bu işle ilgili bir kişi irtibat memuru olarak görevlendirilir.
Yazılı bir afet ve acil yardım planı olması da tek başına yeterli
değildir. Bu planın görevli olanlar tarafından çok iyi bir şekilde
öğrenilmesi gerekir. Bu nedenle, bu planların uygulanarak
denenmesi ve öğrenilmesi gereklidir.
Modern afet yönetim sisteminin son aşaması olan uygulamalı
tatbikatlarda; alınan eğitimlerin pekiştirilmesi ve planların
işlerliğinin test edilmesi için acil durum egzersiz ve tatbikatları
en basitinden başlanıp en karmaşığına doğru farklı senaryolara
göre sırayla yapılmalıdır. Bunlar sırasıyla şunlardır:
1. Yönlendirme Semineri
2. Alıştırma
3. Masabaşı Egzersizi
4. İşlevsel Tatbikat
5. Gerçek Boyutta Tatbikat (çevre kurum ve kuruluşlarla
ortaklaşa gerçekleştirmek) .
Tatbikat sonuçlarına göre Afet ve Acil Durum Planının içeriğinin
güncelliğide sağlanır.
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2. Sonuç
Afet Acil Durum Planlarının tamamlanmasının akabinde, şirketi
etkileyebilecek en önemli riskler düşünülerek İş Sürekliliği
Kriz Planları da hazırlanarak Afet Acil Durum Planlarıyla
ilişkilendirilebilir. Böylece hem afet ve acil durumlara hazırlık,
hemde operasyonel krizler tek bir plan altında birleştirilerek, İş
Sürekliliğine geçilmiş olacaktır.
Afetlere karşı hazırlanmak, planlama ve güvenli bir yaşam tarzını
toplumda yerleştirmek için tüm kurum ve kuruluşlarımızın birer
“afetlere dirençli kurum” ve verdikleri hizmetlerin de “afetlere
dirençli iş” haline gelebilmesi için yapılacak olan çalışmalar
aşağıdaki on adımda gruplandırılabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Afet yönetimi ve planlama ekiplerinin oluşturulması
Risk ve tehlikeye maruz kalma analizleri
Mevcut hazırlık ve kaynakların tespiti
Risklerin derecelendirilmesi ve yüksek riskli bölgelerin
tespiti
Acil çıkış / yangın / tahliye durumlarının belirlenmesi
Kontrol listeleri ve prosedürlerinin hazırlanması
Eksik acil durum malzemelerinin belirlenmesi
Kritik görevler ve görevlilerin belirlenmesi
Kurum içi afet müdahale ekiplerinin eğitimi
Periyodik tatbikatlar ile planların benimsenmesi ve
yenilenmesi.

Öncelikle afet ve acil durum yönetiminin her türlü tehlikeye karşı
hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale etme ve iyileştirme
amacıyla mevcut kaynakları organize eden analiz, planlama,
karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümünü kapsamakta
olduğu anlaşılmalıdır. Tehlikeler doğal, teknolojik ve insan
kaynaklı olabilir. Bunun için her tür tehlike ve ortaya çıkabilecek
riskler analiz edilerek, afet yönetiminin amaçları çerçevesinde
ele alınmalıdır.
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İtfaiye Daire Başkanlığı

Özet
Yangın sınıfları yangınla savaşta birçok konuda belirleyici olan
önemli bir faktördür. Yangın sınıfları genelde yanıcı maddenin
yanma davranışına ve söndürme maddelerine karşı verdiği tepkiye
göre belirlenmektedir.
A sınıfı katı yangınları ve D sınıfı metal yangınları olarak dünya
genelinde aynıdır. Elektrik yangınları Amerika’da C sınıfı ve
Avrupa’da E sınıfı olarak yerini almıştır. Ülkemizdeki standartlar ve
mevzuatta elektriğin ayrı bir yangın sınıfı olarak kabul edilmemesi
önemli bir eksikliktir. Elektrik yangınları bizde de Avrupa’da olduğu
gibi “E sınıfı yangınlar” olarak kabul edilmelidir.
Gaz yangınları bizde ve Avrupa’da “C sınıfı yangınlar” olarak kabul
edilmiştir. Amerika’da ise Gaz Yangınları sıvı yangınları ile aynı
sınıfta toplanmış ayrıca bir yangın sınıfı olarak kabul edilmemiştir.
Yanıcı sıvılar ise başta akaryakıtlar olmak üzere “B sınıfı yangınlar”
olarak Dünya genelinde uzun zamandan beri kabul edilmiştir.
Bahsedildiği gibi Amerika’da gaz yangınları da bu sınıfa dahil
edilmiştir. Yanıcı sıvıların buharları yanıcı gazdır. Dolayısı ile
her ikisi için de aynı yanma davranışı ve söndürme teknikleri söz
konusu olmaktadır.
Ancak yanıcı sıvıların içinde yağların aynı davranışı göstermediği
görülmüştür. Yağlar uçucu değildirler. Tutuşma sıcaklıkları
yüksektir. Yanmakta olan yağ aynı zamanda kızgın yağ halindedir.
Halbuki akaryakıtlarda, tiner ve alkol gibi diğer yanıcı sıvılarda
yanmakta olan sıvı soğuktur.
Yanmakta olan kızgın yağa su ve sulu söndürme maddeleri
uygulandığında su hızla buharlaşarak yükselmekte, yükselirken
yanmakta olan yağ hücrelerini de yanar halde taşıyarak yangının
aşırı bir şekilde artmasına ve yayılmasına sebep olmaktadır. Bu
durumla karşılaşan kazazedelerde maalesef önemli yanıklar da
meydana gelmektedir.
Yağ yangınları daha çok mutfaklarda, pişirme ve kızartma amacı
ile kızdırılan yağlarda meydana geldiğinden pişirme yağları
dikkate alınmıştır. Bu nedenle pişirme yağı yangınlarını ayrı bir
sınıfta değerlendirip buna göre önlemler almak, farklı müdahale
yöntemleri geliştirmek ve alternatif söndürme maddeleri kullanmak
gerekmektedir. Islak-kimyasallar (wet-chemicals) bu amaçla
geliştirilmiştir.
Pişirme yağı yangınları son on yıldır Amerika’da “K Sınıfı” (kitchen-
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mutfak) yangınları, Avrupa’da ise “F Sınıfı Yangınlar” olarak kabul
edilmiştir. Bizde de pişirme yağı yangınları Avrupa’da olduğu gibi
“F Sınıfı Yangınlar” olarak kabul edilmelidir.

The Requirement to Classify Cooking Oil Fires As
A Seperate Fire Class
Abstract
Fire classes are an important factor playing a determinant role in
combat with fire. Fire classes are usually determined according
to the burning behavior of the flammable materials and on the
reaction they give to extinguisher substances.
Class A is solid material fire and class D is metal fire and this
classification is used globally. Electricity fire is classed as class C in
USA and as class E in Europe. The standards used in our country
and failure to categorize electricity as a separate fire class in our
country is a serious drawback. Electricity fire, should be accepted
as class E fire in our country, just as it is in Europe.

Gas fire is categorized as “class C fire” both in our country and in
Europe. In USA on the other hand, gas fire is in the same category
as fluid fire and is not accepted as a separate fire class.
On the other hand, flammable fluids and particularly the fueloil have been recognized all over the world as “class B fire” for
a long time. As mentioned above, gas fire has been classified in
this category in USA. The steam of flammable fluids is flammable
gas. As a result, for both of them, the same ignition behavior and
extinction techniques are applicable.
However, among the flammable fluids, it has been observed that
oil has not shown the same pattern. Oil is not volatile. Their ignition
temperature is high Burning oil is also boiling oil. But with fueloil, thinner, and alcohol, the burning fluid is cold. When water or
watery extinction substances are applied to burning hot oil, water
evaporates rapidly and while rising, it carries the burning oil cells
together with it and causes the fire to increase and spread rapidly.
Unfortunately, sufferers of such accidents would have serious
burns.
Because oil fire originates in kitchens due to oil heated for cooking
or frying purposes, cooking oil has been taken into account. Thus,
one needs to classify cooking oil fire as a separate category and
take precautions accordingly, develop different extinction methods
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and use alternative extinction material. Wet chemicals have been
developed for this purpose.
For the last ten years, cooking oil fire has been classified as “class
K (kitchen) fire” in USA and as “class F” fire in Europe. In our
country, cooking oil fire

1. Giriş
Yağ yangınları özellikle mutfaklarda yemek pişirme ve kızartma
amacı ile ısıtılan yağların çeşitli sebeplerle gereğinden fazla ısınarak
tutuşma sıcaklığına ulaşması sonucu meydana gelmektedir. Ayrıca
davlumbazlarda da yağ buharları yoğuşarak zamanla birikmekte
ve tutuşma sıcaklığına ulaştığında bahsedilen yağ yangınını
oluşturmaktadır. Bu nedenle özellikle pişirme yağlarının yangınları
üzerinde durulacaktır.
Yağ yangınlarının farklı davranışı eskiden beri dikkat çekmiştir. Yağ
yangınları sıvı yangınlarının yani B Sınıfı yangınların içinde mütalaa
edilmiş olmakla birlikte gerek yanma davranışı ve gerekse söndürme
tekniği açısından farklılıklar arz ettiği için müdahale edenleri çoğu
zaman zor durumda bırakmıştır. Uygulanan suyun yangını artırdığı
görülmüş, suyun bileşenlerine ayrılarak hidrojen ve oksijene dönüştüğü
zannına varılmış, hatta suyun yandığı yorumları yapılmıştır.
Pişirme yağı yangınları sebebi ile özellikle mutfaklarda çok
sayıda ölümlü ve yaralanmalı olaylar yaşanmaktadır. Ülkemizdeki
istatistiklerde bu konuda tafsilat yer almamaktadır. Kanada’nın
Alberta bölgesinde 1988-1992 yılları arasında meydana gelen 39182
mutfak yangınında 228 ölüm ve 2172 yaralanma meydana geldiği
açıklanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise NFPA’nın yapmış
olduğu araştırmanın verilerine göre her yıl 3300 kişi ev yangınlarından
ölmektedir. Bu ölümlerin 700 adedi 14 yaş altısını mutfak yangınları
oluşturmaktadır. Bu oran uygulanacak olursa ABD’de her yıl 198 kişi
pişirme yangınlarından ölmektedir.
Yangın sınıfları olarak Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtalarına
baktığımızda;
Tablo 1.
Amerika

Avrupa /
Avustralya

Yakıt / Isı Kaynağı

A Sınıfı

A Sınıfı

Sıradan Katı Yanabilen Maddeler

B Sınıfı

Yanabilen ve Alevlenebilen Sıvılar

C Sınıfı

Alevlenebilen Gazlar

D Sınıfı

D Sınıfı

Yanabilen Metaller

C Sınıfı

E Sınıfı

Elektrikli Alet ve Tesisat

K Sınıfı

F Sınıfı

Bitkisel ve Hayvansal Pişirme Yağları

B Sınıfı

Ülkemizde ise; İlk dört sınıf Avrupa / Avustralya sistemi ile aynı
olmakla birlikte henüz elektrik ve pişirme yağı yangınları ayrı birer
yangın sınıfı olarak kabul edilmemiştir. Ayrıca D sınıfı yangınlar
ülkemizde başlangıçta yanlışlıkla “Hafif Metal Yangınları” olarak tarif
edilmiş ve ülke genelinde bu yanlışlık yaygınlaşmıştır. Ülkemizden
başka hiçbir ülkede “Hafif Metal Yangını” ifadesi yoktur. Zaten eğer
bu kabul edilecek olursa bu sefer özgül ağırlığı 4,0 dan büyük veya
atom ağırlığı 63,546 dan büyük olan zirkonyum, çinko, baryum,
uranyum ve plütonyum gibi yanabilen ağır metaller için de ayrı bir
yangın sınıfı ihdas etmek gerekecekti. Öncelikle D sınıfı yangının
tarifindeki bu hata “Yanabilen Metallerin Yangınları” şeklinde
düzeltilerek standartlarımızda ve mevzuatımızda doğru olarak yerini
almalıdır.
Elektrik yangınları ise Amerika’da C sınıfı ve Avrupa’da E sınıfı
olarak yerini almıştır. Ülkemizdeki standartlar ve mevzuatta elektriğin
ayrı bir yangın sınıfı olarak kabul edilmemesi önemli bir eksikliktir.
Elektrik yangınları bizde de Avrupa’da olduğu gibi “E sınıfı yangınlar”
olarak kabul edilmelidir.
Amerika Birleşik Devletlerinde “K Sınıfı Yangın” (Kitchen-Mutfak
Yangını), Avrupa’da ise “F Sınıfı Yangın” olarak yaklaşık 10 yıldır
kabul edilmiş olan pişirme yağı yangınları müdahalede karşılaşılan
başarısızlıklar, istatistiklerin orta yere koyduğu ölüm ve yaralanmalar
üzerine yapılan bilimsel araştırmalar ve deneye dayalı çalışmalar
sonucu diğer yangınlardan ayrılmıştır. Pişirme yağı yangınlarına has
mücadele yöntemleri ve söndürme maddeleri geliştirilmiştir.

2. Pişirme Yağı Yangınlarının Ayırdedici Özellikleri
Sıvıların yanabilmesi için tutuşma sıcaklığı ve üzerindeki bir
ısı kaynağı ile muhatap olmaları yetmemektedir. Ayrıca ortam
sıcaklığının yanıcı sıvının buharlarını üretebileceği parlama
noktası “flash point” nın üzerinde olması gerekmektedir. Örnek
olarak benzinin parlama noktası çok düşük olup (sıfırın altında)
-4O°Cdir. Dolayısı ile normal şartlar altında benzin tutuşmaya hazır
bir maddedir. Dizel yakıtı olan mazotun parlama noktası ise 51°C
dir. Dolayısı ile mazotu tutuşturabilmek için bir ön ısıtmaya ihtiyaç
olacaktır.
Pişirme yağlarının parlama noktaları ise, çoğu yağlar için: ~320°C dir.
Yani çok yüksektir. Bu nedenle bir pişirme yağının yanabilmesi için
öncelikle kızgın yağ haline gelmesi gerekmektedir. Yağ yangınlarını
diğer sıvı yangınlarından ayıran en önemli fark budur. Yağların bu
özelliğinden dolayı “deep-frying” denilen derin-kızartma işlemleri
~190°C civarında sıcaklıkta yapılabilmektedir. Kızartma yağı bu
sıcaklıkta bile kızgın yağ durumundadır.

Ülkemizde
Tablo 2.
Türkiye

Yakıt / Isı Kaynağı

A Sınıfı

Sıradan Katı Yanabilen Maddeler

B Sınıfı

Yanabilen ve Alevlenebilen Sıvılar

C Sınıfı

Alevlenebilen Gazlar

D Sınıfı

Yanabilen Hafif Metaller

-

Elektrikli Alet ve Tesisat

-

Bitkisel ve Hayvansal Pişirme Yağları

Resim 1: Bir Pişirme Yağı Yangınının Laboratuvar Simülasyonu
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Yağ yangınına su atılacak olursa, su 100°C gibi düşük buharlaşma
sıcaklığına sahip olduğundan dolayı hızla buharlaşacak, dolayısı
ile hızla genleşecek, oluşan kızgın buhar havadan çok daha
hafif olduğu için de hızla yukarı doğru yükselecektir. Yükselirken
beraberinde kızgın yağ zerreciklerini de taşıyacaktır. Bu olay henüz
yanmamış kızgın yağ ile de aynı sonucu verecektir. Bu sebeple
fritözdeki veya tavadaki kızgın yağa su dökülmemesine çok dikkat
etmek gerekmektedir.

2.1. Yağ Yangınlarına Kesinlikle Su Dökülmemelidir
Yanmakta olan kızgın yağa su dökülecek olursa ise; yanmakta
olan yağ zerrecikleri tutunarak hızla genleştikleri ve yükseldikleri su
buharı ile birlikte;
1- Yüzey alanlarını aşırı ölçüde kat kat artırmış olacaklardır.
2- Alanı artan bu yüzeyler yükselerek temiz hava ile buluşmuş
olacaklardır. Bu durum yangına körük etkisi yapmaktadır.
3- Yükselen ve reaksiyon hızı artan bu yanmakta olan yağ zerrecikleri
ulaştıkları yanıcıları kolaylıkla tutuşturacaklardır. Bu nedenlerle yağ
yangınlarına kesinlikle bu şekilde su atılmamalıdır.
Pişirme yağlarının tutuşma sıcaklıkları ise 365 ila 372°C arasında
değişmektedir. Elbette yağ bu alt sınırda tutuştuktan sonra daha da
ısınacaktır.

Tablo 3.

Sıcaklık
(°C)

1 kg su buharının kapladığı
hacim (lt)

100

1700

126,85

1827

226,85

2298

326,85

2760

426,85

3230

526,85

3690

2226,85

11900

miktar beklemek gerekecektir. Aksi takdirde kapağı veya bezi
açtığımızda tekrar tutuşacaktır. Bu tekrar tutuşma da yağ
yangınlarını diğer sıvı yangınlarından ayıran önemli bir farktır.
Benzer şekil arak boğma yaptığımızda köpük içindeki suyu hızla
buharlaştıracak ve köpüğü parçalayacaktır. Halbuki diğer sıvı
yangınlarına köpük ve karbondioksit uygulandığında başarılı bir
şekilde söndürülmekte ve geri tutuşma söz konusu olmamaktadır.
Yağ yangınları diğer sıvı yangınlarından farklı olarak boğma +
soğutma işlemlerine ihtiyaç duymaktadır.

Pişirme Yağı Yangınına Müdahale Tarzı

2.2. Suyun Ani Buharlaşma ve Yangını Yayma
Mekanizması

• Ocağı söndürün
• Tavanın kapağını kapatın.
• Kapağı bulamazsanız bir bezi
ıslatıp örtün
• Soğumasını bekleyin
• Tavayı hareket ettirmeyin
• Su dökmeyin

1- Yağ tutuşana kadar
kızdırılıyor.
2- Kızgın yağa su ekleniyor.
3- Su daha da sıcak olan tava
tabanına çöküyor.
4- Su ani olarak buharlaşıyor ve
yanmakta olan yağı sıçratarak
yangını yayıyor

Resim 3

3. Islak-Kimyasallar (Wet-Chemıcals)
Resim 2

2.3. Suyun Sıcaklığa Karşı Davranışı
Suyun buharlaşma noktası 100 °C olarak oldukça düşüktür. 1 kg
su 1 atmosfer basınçta buharlaştığı zaman buharının kaplamış
olduğu hacim değerleri sıcaklığa karşı olarak aşağıda verilmiştir.
Deneyde ölçümler Kelvin (oK) cinsinden alındığından santigrat’a
çevrildiğinde küsuratlı çıkmıştır. Buna göre yanmakta olan yağın
sıcaklığıyla su buharının ~3000 kat genleşeceğini söylemek
mümkündür.
Mutfakta tavada, tencerede veya fritözde yağ yangını meydana
geldiğinde; kapağını örtmek veya ıslak bir bez ile örterek hava
ile temasını kesmek suretiyle söndürmek mümkün olacaktır.
Ancak bu işlemlerden sonra kızgın yağın soğuması için bir
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Islak-kimyasallar pişirme yağı yangınları için özel olarak geliştirilmiş
söndürme maddeleridir. Bu kimyasallar pişirme yağlarına
uygulandığında sabunlaştırma tepkimesi meydana getirmek
suretiyle hızlı bir şekilde yanan maddeyi yanmaz maddeye
çevirerek söndürmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda bu tepkime
endotermiktir. Böylece yanmakta olan pişirme yağı, yanmaz sabuna
dönüştürülürken bir taraftan da soğutma gerçekleştirilmektedir.
Islak kimyasallar alkali tuzları ve stabilizörlerden oluşmaktadır. En
yaygın olanları;
1- Potasyum Asetat (% >90) ve Potasyum Sitrat (% <10) karışımı,
2- Potasyum Karbonat (Potaş) (% 40 – 42) ve Su (% 58 – 60)
karışımı,
3- Potasyum Sitrat (% 50) ve Su (% 50) karışımı kullanılmaktadır.
Davlumbazlarda oluşacak yağ yangınları için de otomatik ıslakkimyasal (wet-chemicals) sistemi tavsiye edilmektedir.
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4. Büyük Çaplı Pişirme Yağı Yangınlarına Su Sisi İle
Müdahale
İtfaiye teşkilatlarımızın müdahale edecekleri büyük çaplı pişirme
yağı yangınlarında en iyi müdahale şekli su sisi olacaktır. Yapılan
deneylerde daha küçük tanecikli su sisinin daha büyük tanecikli su
sisine göre daha başarılı olduğu; hem daha kısa sürede yağ yangınını
söndürdüğü, hem sıçramaya sebebiyet vermediği ve hem de yeterli
soğutmayı sağladığından dolayı geri tutuşmanın gerçekleşmediği
görülmüştür. Bu uygulamada kritik olan nokta; su sisinin yanmakta
olan yağın hemen üzerinde ve yağla karışmadan buharlaşmasıdır.
Böylece yağla karışarak sıçratma yapmayacak ve yağın yüzeyinin
ısısını alarak soğutmayı gerçekleştirecektir.

5. Sonuç
Pişirme yağı yangınları bizim ülkemizde de “F sınıfı yangın” olarak
ayrılarak standartlaştırılmalıdır. Bu yangınlar için önlemler ve
müdahale usulleri hususu öncelikle yangınla mücadele görevlilerine
öğretilmelidir. Ayrıca halkımız ve mutfak görevlileri bu hususta
bilgilendirilmelidir.
Vatandaşımız pişirme yağı ile çalışırken işin başından ayrılmamalıdır.
Yağ yangınına veya kızgın yağa kesinlikle su dökülmemelidir. Islakkimyasal içerikli söndürücü bulunamaz ise ocağı kapattıktan sonra
kapak veya ıslak bez ile yanan tavayı örtüp soğumasını beklemelidir.
Endüstriyel mutfaklarda otomatik ıslak-kimyasal söndürme sistemleri
tesis edilmelidir.
İtfaiyecilerimiz büyük çaplı pişirme yağı yangınlarını söndürürken,
sıçratmaya sebebiyet vermeyecek şekilde ince tanecikli su
sisi ile müdahale etmelidir. Pişirme yağı yangınlarında diğer
sıvı yangınlarının aksine sadece boğma yönteminin yeterli
olmayacağı bilinmeli, mutlaka soğutmanın da sağlanması gerektiği
unutulmamalıdır.
Ülkemizde yangın sınıfları yeniden ele alınmalıdır. Kanaatimizce
bizde de yangın sınıfları Avrupa ve Avustralya kıtalarındaki
standartlarla aynı olarak aşağıdaki çizelgedeki gibi olmalıdır.
Tablo 4.

Yangın Sınıfı

Yakıt / Isı Kaynağı

A Sınıfı

Sıradan katı yanabilen maddeler

B Sınıfı

Yanabilen ve alevlenebilen sıvılar

C Sınıfı

Alevlenebilen gazlar

D Sınıfı

Yanabilen metaller

E Sınıfı

Elektrikli alet ve tesisat

F Sınıfı

Bitkisel ve hayvansal pişirme yağları

4. LIU, Z.G.; KIM, A.K.; CARPENTER, D., Extinguishment of Large
Cooking Oil Pool Fires by The Use of Water Mist Systems - A
version of this document is published in Combustion Institute/
Canadian Section, Spring Technical Meeting, Kingston, Ontario,
May 9-12, pp. 1-6, 2004,
5. Kitchen Fires - Topical Fire Research Series, Volume 4 – Issue
4, USFA FEMA, October 2004
6. Structure Cooking Fires, Topical Fire Research Series, V. 5 –
Issue 6, USFA FEMA August 2005
7. Behavioral Mitigation of Cooking Fires, USFA FEMA, FA-312,
August 2007		
8. PERRY, R.H.; GREEN D. Perry’s Chemical Engineers’
Handbook, Mc Graw Hill, 1984
9 Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems, NFPA 17A,
1998 Edition
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“BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNİN
SANAYİDEKİ UYGULAMASI:
PETKİM’DE ALINAN YANGIN EMNİYET ÖNLEMLERİ

Ali Rıza SAKLICA
PETKİM

Özet
Petkim, petrokimya sektörünün lokomotifi olup ürettiği 50 çeşit
ürünün yıllık brüt üretim miktarı 3.3 milyon tonu bulmaktadır.
İzmir-Aliağa Kompleksi yerleşkesinde liman, baraj, 23 ana ürün ve
yardımcı tesis yer almakta. Fabrikalar, vakum basıncından 2400
atm. basınca, -197 0C tan +1200 0C sıcaklığa varan çok farklı, farklı
olduğu kadar bir o kadar riskli proses çeşitliliğine sahiptir. Ve bu
özellikleri nedeniyle de en yüksek risk grubunda yer almaktadır. Bu
riski kontrol altında tutabilmek için risk değerlendirme çalışmaları
yapılmakta ve proses kontrolünde; DCS, PLC, STS ( Safety trip
system), ESD (Emergency shut-down system), FLC ve SCADA
gibi uluslara arası standartlarla geliştirilmiş kontrol sistemleri
kullanılmaktadır. Yerli mevzuatın yanında NFPA, ACGIH, API gibi
uluslar arası standartlar da uygulanmaktadır. Bildirimizde “Binaların
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinin
Petkim’deki uygulamasını bulacaksınız.

“Legislation About Building’s Protection From Fire”
And Its Applications At Industry:
Fire Protection Precautions In Petkim
Abstract
Petkim which is initiator of petrochemical sector has 50 product
types and 3.3 M tons per year gross production quantity. There
are harbor, dam, 23 main and auxiliary plants in Petkim- Aliağa
Complex. Plants have perilous process variety that it changes
form vacuum pressure to 2400 atm., from -197° C to 1200° C. In
consequence of these particulars, Petkim is in high risk group.
Risk assessment workings are being made to get there risks under
control and developed international standards as DCS, PLC, STS
(Safety Trip System), ESD (Emergency Shut-Down), FLC and
SCADA are being utilized. Also international standards as NFPA,
ACGIH, API are utilized in addition to domestic principles. In this
paper, you are going to find out conclusion of “Legislation about
building’s protection from fire” and its applications: Fire protection
precautions in Petkim.

Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar
Yangından kaçış güvenliği esasları kapsamında, Petkim’deki
kapalı binaların tamamında, acil bir durumda insanların kaçış
yolları ile donatılmıştır. Acil toplanma yerleri de her ünite için ayrı
ayrı tasarlanmıştır. Periyodik yapılan denetimlerde sistemdeki
eksikler kontrol edilmekte ve varsa eksikler giderilmekte, yanlışlar
düzeltilmekte ve kullanıcılarına doğru şekliyle anlatılmaktadır.
(Madde 30 ile 52 arası )
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Bir yangın anında ihtiyaç duyulacak aydınlatmanın sağlanması
kaçış yolları aydınlatmasının sağlanması için kullanılan jeneratörler/
konverterler konusunda mevzuat hükümlerine uyulmaktadır.
(Madde-66)
Petkim genelinde bina ve tesislerde yangın anında kaçış yollarının
aydınlatılması, ışıklı yönlendirme levhaları eksiksiz olarak yer
almaktadır. Tesisatın kontrolü, bakımı ve mevzuata uygunluğu
ilgili elektrik-elektronik bakım grubu tarafından takip edilmektedir.
(Madde 67 ile 73 arası)

Haberleşme
Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol
ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sisteme
sahiptir. Saha geneline yayılmış alarm butonları, yangın algılama
sistemleri ihtiyaca göre tesis edilmiş olan gazlı, tozlu, sulu otomatik
yangın söndürme sistemlerinin ışıklı sesli uyarı sinyalleri ilgili ünite
paneline ve aynı zamanda yangın emniyet merkezine gelecek
şekilde düzenlenmiştir.
Bunlara ilaveten acil bir durumda kullanılmak üzere fabrika kontrol
odaları ile yangın emniyet merkezi arasında direk telefonlar
mevcuttur. 3333 no.lu telefon yalnız yangın telefonu olarak tahsis
edilmiştir. Ayrıca Petkim genelinde telsiz haberleşme sistemi de
mevcut olup yangın ihbar aracı olarak kullanılabilmektedir. Yine
Petkim geneline hitap eden ve 9 bölgeye uzanan hoparlör sistemi
ile de yangın ve gaz kaçağı alarmı verilebilmekte, genel anonslar
yapılabilmektedir. (Madde 74 ile 81 arası)
Acil aydınlatma, yönlendirme, yangın algılama ve uyarı sistemlerinin
ayrı ayrı periyodik test ve kontrolü yapılmakta, tutanak düzenlenerek
dosyalanmaktadır. (Madde 84 , 85-4) Sabit yangın söndürme
sistemlerin seçiminde esas alınan nitelikler, yönetmelikte belirtilen
esaslara uygundur. (Madde 90)

Yangın Suyu Sistemi
Petkim ihtiyacı olan yangın suyunu - eksildikçe Petkim’e ait olan
Güzelhisar Barajından tamamlanan - 80,000 m³ depolama hacmi
olan ham su havuzlarından almaktadır. Yangın suyunu sisteme
pompalamak için, üçü elektrikli, üçü dizel olmak üzere 6 adet yangın
suyu pompası bulunmaktadır. Hattı basınç altında tutmak için 1
adet joker pompa tesis edilmiştir. Ana yangın suyu pompalarının
her birinin kapasitesi 455 m³/ saattir. Joker pompa debisi ise 68 m³/
saattir. (Madde-93)
Bir felaket anında kullanmak üzere limanda bulunan 3 adet dizel
yangın pompası, denizden yangın suyunu emerek yangın suyu
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sistemine basacak şekilde dizayn edilmiştir. Her birinin basma
kapasitesi 455 m³/saattir. Römorkörlerdeki güçlü pompalardan
sisteme su basılabilmesi için fleksibıl hat bağlantısı yapımı ise
proje aşamasındadır. (Madde 91)
Yangın suyu şebekesi fabrikalar sahasını ve diğer yardımcı ve
sosyal tesisler sahasına yılmış vaziyette ringli (Looplu) sistemdir.
Yangın pompaları çıkış hattı 20 inch olup 1km. uzunluğundaki
hattın uç noktası 6 inch’e düşmektedir. Yangın suyu basıncı 10,5
kg/ cm2 dir. Ayrıca Tüpraş İzmir Rafinerisi ile Petkim arasında
acil bir durumda kullanılmak üzere 10 inch çapında yangın suyu
bağlantısı mevcuttur. (Madde-92)

Hidrant Sistemi ve Yangın Dolapları
Binalarda hortum (yangın) dolapları, 1 ½” hortumu ve ayarlı başlığı
yangın suyu çıkışına bağlı, her an kullanıma hazır vaziyette
tutulmaktadır. Fabrika sahasında, yangın suyuna bağlı hortum ve
ayarlı başlığı takılı hortum makaraları (hose-reel) kullanıma hazır
tutulmaktadır. İhtiyaca göre her yangın hidrantının yanında 1 adet
yangın dolabı tutulmaktadır. Yangın
hidrantlarının
yanına
bırakılan yangın dolaplarına (508 adet) hortumlar, hortum ayarlı
başlıkları (jet ve sis nozulları), rekor anahtarları, hortumlar, ayarlı
başlıklar, bağlantı contaları, 2 ½”ten 1½”e bağlantı redüksiyonu
ve duruma göre köpük jeneratör/lansları konulmuştur. Personel
hortum serme toplama ve kullanma konularında eğitimlidir. Sistem
periyodik olarak kontrol edilmekte ve tespit edilen eksiklikler hızla
giderilmektedir. (Madde-94)
İhtiyaca göre projelendirilmiş, mevzuata uygun yangın suyu
sistemimizde 50 metre aralıklarla (bazı yerlerde daha da yakın)
her birinin üzerinde 2 adet 2 ½ inch’lik küresel vanası olan 644
adet yangın suyu hidrantı vardır. Bunlara ilaveten 220 adet sabit
monitör ve 20 adet köpük hidrantı tesis edilmiştir. (Madde-95)

Yağmurlama Sistemi (Sprinkler Sistemi)
Parlayıcı, patlayıcı madde depolanan veya bu maddelerin
üretiminde ve transferinde kullanılan ekipmanların tamamına
yakını, yangın tehlikesine karşı yağmurlama sistemleriyle (103
adet) donatılmıştır. Tank çiftliklerinde yer alan, parlayıcı özellikleri
yüksek olan 30 adet sabit ve yüzer tavanlı tanka 1,7 milyon ABD
proje bedeli olan NFPA standardına da uygun olan otomatik deluge
kontrol vanalı sprinkler sistemi kurulmuştur. Bu proje kapsamında
12 adet yüzer tavanlı tankın “single seal” sistemi “double seal”
sistemine dönüştürülmüştür. (Madde-96)

Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu Sabit
Otomatik Söndürme Sistemleri
Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya uygun
bulunmadığı kimyasal maddelerin bulunduğu, depolandığı ve
üretildiği yerlerde, duruma göre köpüklü ( 21 adet ) ve gazlı (16
adet) sabit söndürme sistemleri tesis edilmiştir. Tank çiftliklerinde
yer alan, parlayıcı özellikleri yüksek olan 12 adet yüzer tavanlı
tanka 1 milyon ABD proje bedeli olan çevre dostu CFI gazı
kullanılan otomatik söndürme sistemi kurulmuştur. Tesisin nitelik ve
ihtiyaçlarına uygun, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanmış
sistemler kurulmuştur. (Madde-98)

Taşınabilir Söndürme Tüpleri
Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, büyüklüğü sahada
var olan durum ve bulunduğu yerin risklerine göre belirlenmiştir.

Buna göre karbondioksitli ve kuru kimyasal tozlu yangın söndürme
cihazlarının Kompleks geneline olan sayısal dağılımı 3050 adettir.
(Madde-99)

Periyodik Test ve Kontroller
Petkim’de Yangın söndürme sistemlerinin test ve bakımları
“Periyodik test ve kontrol talimatı” na göre takip edilmektedir. Bu
talimatta, test ve kontrolün yapılmasında kimin koordinatör kimin
üye olduğu, periyodu ile hangi yasal prosedüre göre yapıldığı
belirlenmiştir. Test ve kontrol sonucunda tespit edilen arızalar veya
eksiklikler de giderilmektedir. (Madde-100)
Yanıcı olsun olmasın taşınabilir basınçlı tüpler, boş ve dolu olarak
etiketlenerek ve zincirle bağlı olarak ayrı depolanır. Doğrudan
güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde yaya motorlu araç
trafiğinden uzak ısıya ve neme karşı korunaklı en az bir tarafı
atmosfere açık yerlerde depolanır ve 5 yılda bir testleri yaptırılır.
(Madde 101 ile 108 arası)
Petkim genelinde yıldırım tehlikesi bulunan bina, tank, dram,
ambar vs. yerlerde tesislerin yıldırım tehlikesine karşı korunması
için ilgili yönetmelik ve standartların gereği yerine getirilmektedir.
Elektrik yükünün yapı veya yapı içindeki diğer tesisat üzerinde risk
yaratmaksızın toprağa iletilebileceği yeterli bağlantının sağlanması
ve bir toprak sonlandırma ağı oluşturulması konusunda emniyetin
devam edip etmediği konusu periyodik test ve kontroller ile takip
edilmekte ve gereken bakımlar yapılmaktadır. (Madde-64)

LPG Depolaması
LPG kullanımında emniyet kurallarına uyulmaktadır. Periyodik
saha kontrollerinde mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığına
dikkat edilmektedir. (Madde-109) LPG ve benzeri gaz depolama
tanklarında genel tesisat ve emniyet kurallarına uyulmaktadır.
Birbirinden uzaklıkları, yerleşim alanlarından uzaklık, yıldırımdan
koruma tesisatı, topraklama tesisatı, sprinkler sistemi, sabit
monitörler, portatif yangın söndürme cihazlarının sayısı, miktarı,
yerleştirilmesi dikkate alınan ve kontrolü yapılan faaliyetlerdendir.
(Madde-111) Yanıcı veya parlayıcı sıvılar mevzuata uygun olarak
depolanırlar. Elle taşınabilir kaplarda depolama, taşıma, etiketleme
konularında azami dikkat gösterilmektedir. Bilhassa periyodik
kontrollerde aksaklıklar tutanaklarla tespit edilerek çözüme
kavuşturulmaktadır. (Madde-115)

Tehlike Bölgelerinin Tanımları ve Sınırlamaları
Petkim’de tehlikeli bölge tanımlamaları yapılmış olup, “0. tehlike
bölgesi”nde TSE sertifikalı veya uygunluk belgeli olan cihazlar
kullandırılmaktadır. “1. tehlike bölgesi”nde yalnız patlama ve kıvılcım
güvenlikli cihaz ve sistemler kullanılmaktadır. Bu bölgeye taşıma
araçlarının girmesine, ancak patlayıcı karışımların oluşmasını
önleyecek tedbirlerin alınmış olması hâlinde izin verilmektedir. “2.
tehlike bölgesi”nde, sadece kıvılcım oluşturmayan ve buhar hava
karışımının tutuşma sıcaklığının beşte dördünü bulmayan cihaz ve
sistemler kullanılmaktadır. (Madde 116-117)

Ambarda Depolama
Laboratuar malzemeleri gibi parlayıcı sıvıların depolandığı alanlarda
havalandırmanın iyi olup olmadığı, muhtemel tutuşturucu kaynakları
olup olmadığı periyodik kontrollerde denetlenmektedir. Bu tür
depolarda yanıcı ve reaktif maddelerin birbirlerini etkilemeyecek
kadar uzak tutulmalarına dikkat edilmektedir. Depoyu kullanacak
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kişilerin eğitimli olmalarına dikkat edilmekte, yalnız bu konuda
eğitimli ve sorumlu kişilerin girip çıkmasına izin verilmektedir.
Petkim’de, Tehlikeli maddelerin depolanması, doldurulması,
kullanılması, üretilmesi, satışa sunulmasında ilgili yasal mevzuat
ve standartlara uyulur. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler
reaktif maddelerle aynı yerde veya bir birleriyle etkileşebilecek
şekilde depolanmaz. Kimyasal madde ambarı gibi. (Madde 118)

ve pratik yangınla mücadele eğitimleri verilmektedir. Her hafta
Salı günleri eğitim alan bu kişiler yangınla mücadele destek ekibi
olarak görev yapmaktadır. Her ay ayrı bir ünitede yangın, gaz
kaçağı, çevresel felaket, sabotaj vb. senaryolu konuların işlendiği
tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. (Madde126 ile 130 arası)

Açıkta Yerüstü Depolama
Yer üstü tanklarının; meskûn mahallerden uzaklığı, kara ve
demiryollarına uzaklıkları, birbirine olan uzaklıkları, yıldırımdan ve
statik elektrik tehlikesine karşı alınan koruma tedbirleri havuzlamaları
(dayk), havuzlama büyüklükleri mevzuat hükümlerine uygundur.
Daykların çıkış vanaları, içinin temizliği, duvarlarının sağlamlığı,
boru geçişleri periyodik olarak kontrol edilmekte ve tespit edilen
eksiklikler acilen giderilmektedir. (Madde119)
Petkim yer altı depolama tankları olarak sadece akaryakıt
istasyonunda bulunmakta olup mevzuat hükümlerine uygun
olarak tesis edilmiştir. Kullanımında da mevzuat hükümlerine
uyulmaktadır. (Madde120-121)

Genel Olarak Yangından Korunma İşlemleri
Depolama tankları içine konulacak sıvının sınıfı göz önüne alınarak
projelendirilmişlerdir.
Buna göre 12 adet yüzer tavanlı tank; köpüklü, gazlı ve sprinklerli
yangın söndürme sistemiyle donatılmışlardır. Atmosferik tanklar
sprinkler ve köpük sistemleriyle donatılmışlardır. Tüm tanklar
topraklama sistemleriyle korunmuşlardır. Sabit çatılı tanklardaki
ürünün havanın oksijeni ile temasını önlemek için örtü azotu
belirli basınçta devamlı korunarak yastık görevi sağlanmaktadır.
Tüm bu sistemler periyodik olarak test ve kontrol edilmektedir.
(Madde-122)

İSG Organizasyonu, Eğitimler ve Tatbikatlar
Çevre ve Teknik Emniyet Müdürlüğü 75 kişilik deneyimli kadrosu
ile Teknik Emniyet, Yangın Emniyet ve Çevresel Risk uzmanlık
alanlarında Kompleksin riskini kontrol altında tutabilmek için
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlardan Yangın Emniyet Yöneticiliği
bünyesinde eğitilmiş ve her vardiyada 12 kişi olmak 48 kişilik
yangın emniyet çalışanı vardır. Değişik fonksiyonlara sahip ve
yurtdışı imalatı olan (Mercedes-Rosenbaur) 10 adet itfaiye aracıyla
24 saat görev yapmaktadır.

Petkim personeline oryantasyon eğitiminden başlamak üzere her
yıl sürekli olarak teorik ve pratik teknik emniyet, yangın emniyet ve
çevre eğitimleri verilmektedir. Her ünite personeli en azından acil
müdahalede bulunacak kadar yangınla mücadele eğitimi almıştır.
Ayrıca bir yıl boyunca her hafta Salı günleri öğleden sonra 13.3015.30 arası, ünitelerin belirlediği personel bir araya gelerek her
vardiyada 40 kişiyi oluşturmakta ve toplamda 160 kişiye teorik
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Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği’ne göre,
Tüpraş ile Petkim arasında Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği
protokolü bulunmaktadır. Diğer kuruluşlara, orman yangınlarına
ise, Aliağa Belediyesi ve Orman itfaiyesinin müdahalede yeterli
olmadığı hallerde, Aliağa Kaymakamlığı’nın talebi üzerine yardıma
gidilmekte ve bunu kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı olarak
görmektedir. (Madde-132)

Sonuç
Kritik tesislerin yüksek risk seviyesi, eğitimli, bilinçli ve deneyimli
personel ile kontrol altında tutulabilirse, yapılacak tasarrufların İSG
konularını kapsamadan gerekli yatırımlar (bariyerler) zamanında
yapılabilirse ve sistematik bir anlayışla İSG konuları yönetilirse
ancak kabul edilebilir risk seviyesine indirilebilir.
Dünya klasında bir şirket olabilmek için öncelikle ulusal mevzuat,
daha sonra uluslararası standartların uygulamaya alınmasını
gerekli kılmakta. Petkim EFQM (European Foundation Quality
Management) sistemi kapsamında mükemmelliğe erişimi
hedeflemekte ve çalışmalarını buna göre yapmakta. İSG konuları
da bu çalışmaların başında yer almaktadır.

Kaynaklar
1. Binaların Yangından Korunması Hakkına Yönetmelik, RG,
2007
2. NFPA (National Fire Protection Association), MA, 2000
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DEPOLAMA ALANLARINDA ESFR SPRINKLER SİSTEMLERİ

Alper DİPİ
Norm Teknik

Özet
Günümüzde, her metrekare alışveriş merkezi için 5m² depolama
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durum depolama hizmetlerindeki
artışla birlikte, yüksek depolama alanlarına özel sprinkler sistemi
çözümlerini gündeme gelmiştir. Bu bildiride spesifik uygulama
gerektiren sprinkler tiplerinden biri olan ESFR ele alınarak,
uygulama alanları ile birlikte sistem tasarımına ilişkin kriterler
incelenmiştir. ESFR Sprinkler yüksek depolama alanlarındaki
yangın riskine karşı, özellikle çatı sprinkler sisteminin raf arası
sprinkler sistemlerine tercih edildiği durumlarda kullanılmak üzere
geliştirilmiştir. ESFR sprinkler , montaj maliyetleri, çarpma sonucu
oluşabilecek sprinkler hasar riski ve raf yerleşiminde değişiklik
olanakları açısından raf arası sprinklere göre daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. ESFR Sprinkler hızlı tepkili algılama elemanı ile
yüksek hızda yüksek su debisi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dört
farklı K değerine sahip ESFR üretimi yapılmaktadır. NFPA 13’te;
ESFR sprinkler tasarım kriterleri depolama yüksekliği ve yangın
yüküne bağlı olarak tablolar halinde verilmiştir. Bu tablolarda her
depolama yüksekliğinde K14, K17, K22 ve K 25 ESFR için farklı
basınç değerleri bulunmaktadır. Belirli bir depolama yüksekliğinde
K22 ve K 25 ESFR seçenekleri için sprinkler debi ve basınç
ihtiyaçları kıyaslanarak, K faktörüne bağlı olarak pompa ve su
deposu kapasitesi, boru çapları gibi konularda sağlanabilecek
avantaj ve dezavantajlar belirlenmiştir.
ESFR Sprinkler Systems Used In Warehouses

Abstract
Five square meters storage area is required for one square
meter shopping mall area. Special sprinkler system solutions are
required for storage areas that has high storage height. Specific
application is required for ESFR fire sprinkler system. Application
areas and system design criterias are inspected in this edict. ESFR
sprinkler is developed for high storage areas that in-rack sprinkler
installation is not wanted. ESFR sprinkler is preferred instead of
in-rack sprinkler regarding installation cost, accidental breakage
of in-rack sprinkler, ability to change rack layout. ESFR is a fast
response sprinkler that is designed to supply high flowrate at high
speed. Four different orifice K value is produced for ESFR sprinkler.
ESFR sprinkler design criterias are given as tables in NFPA
13 standard according to storage height and fire load. Different
pressure value shall be supplied at ESFR sprinkler due to orifice
K factor of ESFR sprinkler for a given storage height. K14, K17,
K22, K25 K factors are produced. Required flowrate and pressure
is compared between K22 and K25 ESFR sprinkler alternatives
for a given storage height; advantages and disadvantages in fire
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pump and fire reservoir capacity and pipe diameter is evaluated
related to K factor.

1.Giriş
1.1. Sprinkler Sistemi
Sprinkler sisteminin amacı yangını kontrol veya söndürmeye
yetecek minimum uygulama yoğunluğunu sağlamaktır. Sprinkler
sistemi endüstriyel bir tesisin yangın söndürme sisteminin en etkili
elemanıdır.
Yangın esnasında yükselen duman içinde su damlacıklarının
penetrasyonu ve yanan yüzeye ulaşarak söndürme işleminin
gerçekleştirilmesi, çevrede ve tavan seviyesinde sıcaklığın
düşürülmesi sonucu aşırı sprinkler açılması ve konvektif ısı transferi
nedeniyle yapısal yangın zararlarının önlenmesi, yanan nokta
çevresini ıslatıp soğutarak yangının yayılmasını önlemek yangının
kontrol altına alınabilmesi için gerekli zorunluluklardır. Sprinkler
sisteminin bu zorunlulukları yerine getirebilmesi için optimum
damlacık çapının sağlanması gereklidir. Sprinkler deflektöründen
yayılan damlacıkların çapına bağlı olarak yangının ilerleme hızı
ve sıcak gazların yapı içine transferi çok fazla değişebilir. Büyük
damlacıkların yükselen duman içerisinde penetrasyonu kolaydır,
ısıl yükü yüksek yangınlarda küçük damlacıklara göre daha
etkilidir. Küçük damlacıklar ise yanan bölge çevresinde ve özellikle
tavan çevresinde buharlaşıp ısı çekerek soğutma etkisi sağlarlar.
Böylece daha çok sprinkler açılması önlenmiş olur. Ancak yükselen
dumanın hızı damlacıkların terminal hızını geçiyorsa özellikle küçük
damlacıklar duman ile birlikte sürüklenecek ve söndürme ya da
soğutma işlemine katkı yapamayacaktır. Eğer sprinkler uygulanacak
alan yüksek tavanlı ise bu kritere daha fazla dikkat edilmelidir.
Yangın esnasında ortaya çıkan ısı miktarına bağlı olarak yüksek
tavanlı binalarda tavan sıcaklığının sprinklerin aktivasyon sıcaklığına
ulaşması daha uzun sürecektir. Buna paralel olarak yangın büyüyecek
ve yükselen alevler sonunda sprinklerlerin çalışmasını sağlayacak
ancak damlacıklar yere düşmeden buharlaşacak ya da damlacık
hızlarına bağlı olarak duman ile birlikte sürüklenecektir. Bunu önlemek
için yüksek tavan uygulamalarında büyük orifisli sprinkler kullanılması
gerekmektedir. Kullanılacak sprinkler tipinin seçimi ve yerleşimi ise
en sağlıklı olarak sprinkler su atım karakteristiklerinin değerlerine
göre karşılaştırılması ya da projelendirme yapılan yükseklik için test
verilerinin üreticiden sağlanması ile yapılabilir. Ancak pratik çözüm
olarak 9,1 m’ye kadar olan yüksek tavan uygulamalarında ESFR veya
iri damlacıklı sprinklerler çözüm olabilir. Sprinkler sisteminde kontrol
ve söndürme özellikli olmak üzere iki tip sprinkler mevcuttur.
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1.2. ESFR (Erken Uyarılı Hızlı Tepkili) Sprinkler
1980’lerin sonunda, Factory Mutual Sigorta şirketinin çalışmaları
sonucunda yangınların bastırılması için özel dizayn edilen ESFR
sprinkler geliştirilmiştir. Yüksek depo alanlarında yangını bastırmak
ve özel uygulama gerektiren yerlerde kullanmak için geliştirilmiş
ilk sprinklerdir. ESFR sprinkler söndürme özellikli sprinklerdir ve
K14, K17, K22 ve K25 olmak üzere dört farklı basınç değerinde
ESFR sprinkler mevcuttur. Kullanılacak olan bu sprinkler tipini çatı
ve depolama yükseklikleri belirler. (Tablo 2)
ESFR sprinkler yangını bastırmaya yönelik homojen ve güçlü
su dağılımı ile hızlı şekilde su akışı sağlar. ESFR sprinkler
deflektörü iri su damlacıkları üretir ve yangın sırasında erken
devreye girerek, iri damlacıkları sayesinde sıra yangınların
bastırılmasında etkilidir. Tüm dizayn ve montaj kriterlerinin tam
olarak yerine getirilmesi halinde, depo ve depolama alanlarında
ESFR sprinkler diğer sprinklerler ile karşılaştırıldığında çok daha
etkilidir. ESFR sprinklerin montajında uygulanması gereken; tavan
eğimi, çatı konstrüksiyonu, montaj yerleşimi ve çatı engelleri gibi
bazı zorunlu kurallar vardır. Bu zorunlu kurallara uyulmaması
durumunda sprinklerin atım karakteristiği bozulabilmekte ve yangın
anındaki performansını olumsuz etkileyerek söndürme işleminin
gerçekleşmemesine neden olmaktadır.
FM Global’in yaptığı tam ölçekli yangın testlerine göre standartlara
uygun şekilde yerleştirilmiş olması kadıyla 1 ile 4 sprinklerin devreye
girmesi sonucu yangın tam olarak söndürülebilmektedir. Yangın
gelişimi test koşullarına paralel bir düzen içinde olmamaktadır. Bu
sebeple FM Global yangın anında 12 sprinklerin devreye girerek
yangını söndüreceğini öngören bir dizayn standardı getirmiştir.
ESFR sprinklerin montajında uygulanması gereken; tavan eğimi,
çatı konstrüksiyonu, montaj yerleşimi ve çatı engelleri gibi bazı
zorunlu kurallar vardır. Bu dizayn kriterleri Kısım 2’de belirtilmiştir.
1.3. ESFR Sprinkler Kullanımı ve Avantajları
ESFR sprinkler her türlü depo uygulamasında kullanılabilir ancak
deponun durumu sistem dizayn aşamasında çok iyi incelenmelidir.
ESFR sprinklerin avantajı ise raflı depolarda bina ve depolama
yüksekliğine bağlı olarak in-rack ve intermediate –level sprinkler
kullanılmaksızın koruma sağlanabilmesidir. In-rack sprinkler sprinkler
kullanılmadığında işveren açısından maliyetlerde (raf ve bina kullanımı
açısından büyük avantajlar sağlar. Bu avantajlar; raflı depoların
yerinin değişmesi veya taşınması ile malların yerinin değişmesi
esnasında sprinkler borulaması ve sistem tasarımında herhangi bir
değişikliğe gerek kalmamaktadır. Ayrıca depo alanlarında çalışan
forklift operatörlerinin sebep olacağı herhangi bir kazaya (sprinkler
kırılması veya boruya çarpması) mahal vermesini engeller.
ESFR sprinkler kullanılarak yığın şeklinde, paletli ve sabit raflı
(prefore) depolama yapılan alanlarda koruma yapabiliriz. Ayrıca
ESFR sprinkler kullanıldığında yangın dolabı/hidrant debisi 946 lt/
dk ve yangın suyu besleme süresi 1 saat yeterli olmaktadır.
Bu önkoşulların hepsi bir araya gelirse, bina sahibi düşük maliyette
daha üstün yangın korumaya sahip olacaktır.

2. ESFR Sprinkler Kullanım Limitleri
w ESFR sprinkler sedece ıslak borulu sistemlerde kullanılır.
w Eğimin %16,7’yi geçtiği çatılarda kullanılamaz (Her 12 m’de 2
m yükseklik).

w Kapalı raf plakalarının kullanıldığı ve/veya üstü açık konteynerların
bulunduğu raflı depolama düzeninde kullanılmaz.
w Yanıcı engelli çatıda kullanılmaz.
w Engelli ve engelsiz tavan yapısında kullanılabilir. Kapalı yapı
elemanlarının (kiriş vb.) derinliğinin 305 mm’yi geçtiği yerlerde,
sprinkler arası minimum mesafe ve koruma alanları dikkate
alınarak kapalı yapı elemanlarının oluşturduğu her kanal içine
yerleşim yapılmalıdır.

3. ESFR Sprinkler Yerleşiminde
Dikkat Edilmesi Gereken Konular
a. Sprinkler maksimum koruma alanı ve sprinkler arası mesafe;
Tablo 1’de verilen değerleri geçmemelidir.
b. Sprinkler minimum koruma alanı; 6 m²’den az olmamalıdır.
c. Sprinklerin duvara maksimum mesafesi Tablo 1’de verilen
sprinkler arası maksimum mesafenin yarısını geçmemelidir.
d. Sprinklerin duvara minimum mesafesi; 102 mm’den az
olmamalıdır.
e. Sprinkler arası minimum mesafe; 2,4m’den az olmamalıdır.
f. Sprinklerin tavana olan mesafeleri K faktörüne göre değişiklik
gösterir.
K Faktörü 14 olan sarkık tip ESFR sprinkler için;
w Sprinkler deflektörü ile tavan arası maksimum mesafe: 356
mm
w Sprinkler deflektörü ile tavan arası minimum mesafe: 152
mm
K faktörü 16.8 olan sarkık tip ESFR sprinkler için;
w Sprinkler deflektörü ile tavan arası maksimum mesafe: 356
mm
w Sprinkler deflektörü ile tavan arası minimum mesafe: 152
mm
K faktörü 22.4 ve 25.2 olan sarkık tip ESFR sprinkler için;
w Sprinkler deflektörü ile tavan arası maksimum mesafe: 457
mm
w Sprinkler deflektörü ile tavan arası minimum mesafe: 152
mm
K faktörü 14 olan dik tip ESFR sprinkler için;
w Sprinkler deflektörü ile tavan arası maksimum mesafe: 305
mm
w Sprinkler deflektörü ile tavan arası minimum mesafe: 76 mm
K faktörü 16.8 olan dik tip ESFR sprinkler için;
w Sprinkler deflektörü ile tavan arası maksimum mesafe: 305
mm
w Sprinkler deflektörü ile tavan arası minimum mesafe: 76 mm
Tablo 1. ESFR Sprinkler Koruma Alanları ve Maksimum
Mesafeler
Tavan/Çatı yüksekliği
< 9.1m
Yapı
Tipi

Tavan/Çatı yüksekliği
> 9.1m

Koruma Alanı
m²

Sprinkler
arası
maksimum
mesafe (m)

Koruma
Alanı
m²

Sprinkler
arası
maksimum
mesafe (m)

Yanmaz
engelsiz

9.3

3.7

9.3

3.1

Yanmaz
engelli

9.3

3.7

9.3

3.1

Yanıcı
engelsiz

9.3

3.7

9.3

3.1

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Yanıcı
engelli
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g. Branşmanların kirişleri kesecek şekilde yerleşimine izin verilir
ancak sprinkler eş aralıklar içinde kalmalı ve kirişlerin altında
bulunmamalıdır.
h. Sprinkler deflektörü tavana veya çatıya paralel olmalıdır.
i. Genişliği 0.6 m veya daha az olan engel altına sprinkler ilavesi
yapılmaz ve sprinkler engel kenarına yatayda 0.3 m veya daha
fazla mesafede yerleştirilir.
j. ESFR sprinkler, çelik veya boşluklu çelik kirişlerin alt kirişlerine
yatayda minimum 0.3 m mesafede yerleştirilmelidir.

k. Çatı veya tavan sprinkler deflektörü ile depolama üst seviyesi
arası mesafe 914 mm veya daha fazla olmalıdır.

4. 7,6 m Depolama Yüksekliğinden Fazla Olan Plastik
Yanıcı Sınıfı Raflı Depolamaların ESFR Sprinkler ile
Korunumu
Kartonlu veya açıkta genleşmemiş platiklerin tek sıralı, çift
sıralı ve çoklu sıralı raf depolamasının korunumu Tablo 2’te
verilmiştir.

Tablo 2. 7,6 m Depolama Yüksekliğinden Fazla Olan Plastik Yanıcı Sınıfı Raflı Depolamaların ESFR Sprinkler ile Korunumu

Depolama
Şekli

Yanıcılık Sınıfı

Maksimum
Depolama
Yüksekliği
ft

m

Maksimum
çatı/tavan
yüksekliği
ft

35

30

9,1

40

45

12,2

13,7

Kartonlu
Genleşmemiş
40

35

10,7
45

Tek sıralı,
çift sıralı
ve çoklu
sıralı raf
40

30

12,2

12,2

9,1

45

13,7

13,7

35

10,7

40

12,2

45

13,7

Açıkta
genleşmemiş
40
35

40
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12,2

10,7

12,2

45

13,7

45

13,7

Raf arası
sprinkler
gereksinimi

K - Faktörü

Sprinkler Tipi

14.0 (201)

Upright veya Pendent

16.8 (242)

Upright pendent

52

3,6

hayır

22.4 (322)

pendent

35

2,4

hayır

25.2 (363)

pendent

20

1,4

hayır

14.0 (201)

pendent

75

5,2

hayır

16.8 (242)

Upright pendent

52

3,6

hayır

22.4 (322)

pendent

40

2,8

hayır

25.2 (363)

pendent

25

1,7

hayır

14.0 (201)

pendent

90

6,2

evet

16.8 (242)

pendent

63

4,3

evet

22.4 (322)

pendent

40

2,8

hayır

25.2 (363)

pendent

40

2,8

hayır

14.0 (201)

pendent

75

5,2

hayır

16.8 (242)

pendent

52

3,6

hayır

25.2 (363)

pendent

25

1,7

hayır

14.0 (201)

pendent

90

6,2

evet

16.8 (242)

pendent

63

4,3

evet

22.4 (322)

pendent

40

2,8

hayır

25.2 (363)

pendent

40

2,8

hayır

14.0 (201)

pendent

90

6,2

evet

16.8 (242)

pendent

63

4,3

evet

22.4 (322)

pendent

40

2,8

hayır

25.2 (363)

pendent

40

2,8

hayır

14.0 (201)

pendent

75

5,2

hayır

16.8 (242)

pendent

52

3,6

hayır

14.0 (201)

pendent

75

5,2

hayır

16.8 (242)

pendent

52

3,6

hayır

25.2 (363)

pendent

50

3,4

hayır

14.0 (201)

pendent

90

6,2

evet

16.8 (242)

pendent

63

4,3

evet

14.0 (201)

pendent

75

5,2

hayır

16.8 (242)

pendent

52

3,6

hayır

25.2 (363)

pendent

50

3,4

hayır

14.0 (201)

pendent

90

6,2

evet

16.8 (242)

pendent

63

4,3

evet

14.0 (201)

pendent

90

6,2

evet

16.8 (242)

pendent

63

4,3

evet

m

10,7

Min.
Çalışma
Basıncı
psi

bar

75

5,2

Yangın
dolabı/
Hidrant
kapasitesi
gpm

L/dk

250

946

Su
besleme
süresi
(saat)

hayır

1
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5. ESFR Sprinkler İçin Örnek Bir Hesaplama Yapılması
Aşağıda verilen hidrolik hesap örneği; çatı veya tavan yüksekliği
13,7 mt. ve 10,7 ile max. depolama yüksekliği 9,1 mt., depolama
şekli tek sıralı, çift sıralı ve çoklu sıralı raf kullanılan, yanıcılık sınıfı
kartonlu ve genleşmemiş malzemelerin depolandığı örnek bir
bina baz alınarak hazırlanmıştır.Toplam depolama alanı yaklaşık
10.000 m²’dir. Binanın pompa dairesine en uzak olan kritik zonu
dikkate alınarak hesap yapılmıştır.
Şekil 1’de verilen yerleşime göre yapılan hesaplarda; 400m 8” ana
besleme hat boru uzunluğu bulunan sistemde 9m² koruma alanı
olacak şekilde ESFR yerleşimi yapılmıştır. 42m uzunluğunda, 30
branşmanı bulunan grid tesisat için Tablo 3’te verilen değerlere
göre, her K faktörü için ayrı hidrolik hesap yapılmıştır. Grid
tesisat üzerinde ana ve yardımcı kolektör boru çapı sabit olarak
6” alınmıştır. Çatı yüksekliği 10.7m olan depo için branşman çapı
sabit 2 ” ve çatı yüksekliği 13.7m olan depo için sabit 2 ½” olarak
alınmıştır. Tüm hesaplarda boru hızı limit değeri 7m/sn kabul
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, Tablo 4,5,6 ve
7’de kıyaslama sonuçları olarak özetlenmiştir.

6. Sonuç
ESFR sprinkler her türlü depo uygulamasında kullanılabilir fakat
sistem tasarımında depo koşulları ve depolama yüksekliği çok
iyi incelenmelidir. ESFR sprinklerin tercih edilmesinin en önemli
nedeni yangını homojen olarak bastırması ve kullanımında raf
arası sprinklere ihtiyaç duyulmamasıdır.
Şekil 1. Hidrolik hesap sprinkler yerleşim planı

Tablo 3. ESFR Sprinklerin K faktörlerine göre kıyaslama için yapılan hidrolik hesapların sabit girdileri

Tek sıralı,
çift sıralı ve
çoklu sıralı
raf

Yanıcılık
Sınıfı

Max. Depolama
Yük.

Mac. Çatı/
Tavan Yük

m

m

Kartonlu Genleşmemiş

Depolama
Şekli

KFaktörü

Sprinkler Ana
Besleme
Boru çapı
(inç)

Min. Çalışma
Basıncı
bar

10,7

9,1

13,7

Ana Dağıtım
Boru Çapı
(inç)

Yardımcı
Dağıtım
Boru Çapı
(inç)

Branşman
Çapı
(inç)

14.0 (201)

5,2

6"

6"

2"

16.8 (242)

3,6

6"

6"

2"

22.4 (322)

2,8

6"

6"

2"

25.2 (363)

1,7

6"

6"

2"

14.0 (201)

6,2

6"

6"

21/2"

16.8 (242)

4,3

6"

6"

21/2"

22.4 (322)

2,8

6"

6"

21/2"

25.2 (363)

2,8

6"

6"

21/2"

8"

Tablo 4. K faktörlerine göre ESFR Sprinklerin Hidrolik Hesap Analiz Tablosu

Tek sıralı,
çift sıralı
ve çoklu
sıralı raf

Yanıcılık
Sınıfı

Kartonlu Genleşmemiş

Depolama
Şekli

Max.
Depolama
Yük.

Mac.
Çatı/
Tavan
Yük

m

m

10,7

9,1

13,7

bar

lt/dk

lt/dk

lt/dk / GPM

Sistem
için
Gerekli
Basınç
(Bar)

14.0 (201)

5,2

5542

946

6488 / 1714

12,0

389

16.8 (242)

3,6

5569

946

6514 / 1721

10,5

391

22.4 (322)

2,8

6086

946

7032 / 1858

10,0

422

25.2 (363)

1,7

5260

946

6206 / 1640

7,5

373

14.0 (201)

6,2

6028

946

6975 / 1843

12,7

419

16.8 (242)

4,3

6055

946

7000 / 1850

10,7

420

22.4 (322)

2,8

6521

946

7467 / 1973

9,6

448

25.2 (363)

2,8

7369

946

8314 / 2197

11,0

499

KFaktörü

Min.
Çalışma
Basıncı

Toplam
Sprinkler
Debisi

Dış Saha+Dolap
Hortum Su
İhtiyacı

Toplam Su
Debisi

Toplam
Yangın
Suyu
Rezervi
(m³/h)
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Tablo 5. K faktörüne göre ESFR Sistemi için gerekli basınç kıyaslama
tablosu

Tablo 7. K faktörüne göre ESFR Sistemi için yangın suyu rezerv kıyaslama
tablosu

Tablo 6. K faktörüne göre ESFR Sistemi için gerekli debi kıyaslama tablosu

Sistemi tasarlayan kişi, sprinkler tipi ile minimum sistem ihtiyaçlarını
karşılarken en uygun maliyetle sistemi tasarlamalıdır. Sadece
ihtiyaç duyulan su debisini sağlamak için gereğinden büyük çapta
borulama yapmak yada gereğinden büyük kapasiteli sprinkler
kullanmak doğru bir mühendislik yaklaşımını sağlamayacaktır.
Tablo 3’te verilen maksimum çatı/tavan yüksekliği ve maksimum
depolama yüksekliklerini kullanarak yapılacak hidrolik hesaplara
Tablo 4,5,6,7’deki kıyas tablolarında verilen sonuç değerler
ışık tutacaktır. K-14 veya K-17 ESFR sprinkler yerine maliyeti
daha yüksek olan K-22 veya K-25 ESFR sprinkler kullanılması
durumunda, daha düşük basınçlı yangın pompası kullanılalark
avantaj sağlanabildiği görülmektedir. Ayrıca raf arası sprinkler
sistemi döşenmesi gerekmediği için borulama ve işçilik
maliyetlerinde de önemli düzeyde tasarruf sağlanacaktır. ESFR
sprinkler sisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek debili yangın
pompalarının maliyetleri kullanılacak basınç değerlerine göre
ciddi artışlar göstermektedir. Yukarıda görüldüğü üzere yüksek
kapasiteli bir sprinkler kullanarak daha düşük basınçlı bir pompa ile
çalışma imkanı sağlanmış ve dolayısıyla kullanılan sprinkler tipine
göre optimizasyon sağlanmıştır.
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Yapılan kabuller göz önünde bulundurulduğunda; 10,7 m çatı
yüksekliği için gerekli olan pompa basınçları; K14 sprinkler için
12 Bar ile en yüksek basınca ihtiyaç duymaktadır. K17 10,5 bar
ve K22 10 Bar ile birbirine yakın basınç değerlerini vermektedir.
K25 ESFR sprinkler ise 10,7 m çatı yükseklikliğinde 7,5 Bar ile en
uygun pompa basınç değerini vermektedir. Bu çatı yüksekliğinde
ihtiyaç duyulan toplam pompa su debisi Tablo 4 ‘de görüldüğü
üzere K14, K17, K22 ve K25 ESFR sprinkler için 1640 GPM ile
1858 GPM aralığında olması nedeniyle yangın pompalarının UL
listeli ve FM onaylı olduğu range göz önünde bulundurulduğunda
2000 GPM kapasiteli yangın pompası uygun olmaktadır. Sistemin
minimum 1 saat çalışması gerekliliği baz alındığında Tablo 4’e göre
373 m3/h kapasite ile K25 sprinkler için min. yangın suyu rezervini
vermektedir. Kullanılacak yangın pompasının çıkan debi ve basınç
değerlerine göre K25 için kullanılan yangın pompası K14 ve K17
için kullanılan pompalardan %40 daha ucuz, K22 için kullanılan
pompadan %25 daha ucuzdur.
13,7 m çatı yüksekliği için gerekli olan pompa basınçlar; K14
sprinkler için 12,7 Bar ile en yüksek basınca ihtiyaç duymaktadır.
K17 sprinkler 10,7 Bar ve K25 sprinkler 11 Bar ile birbirine yakın
basınç değerlerini vermektedir. K22 sprinkler ise 13,7 m çatı
yüksekliğinde 9,6 Bar ile en uygun pompa değerini vermektedir.
Bu çatı yüksekliğinde ihtiyaç duyulan toplam pompa su debisi
Tablo 4 ‘de görüldüğü üzere K14, K17, K22 ve K25 ESFR sprinkler
için 1843 GPM ile 2197 GPM aralığında olması nedeniyle yangın
pompalarının UL listeli ve FM onaylı olduğu range göz önünde
bulundurulduğunda 2000 GPM kapasiteli yangın pompası uygun
olmaktadır. Sistemin minimum 1 saat çalışması gerekliliği baz
alındığında 419 m3/h kapasite ile K14 sprinkler min. yangın suyu
rezervini vermektedir. Kullanılacak yangın pompasının çıkan debi
ve basınç değerlerine göre K22 için kullanılan yangın pompası K14
sprinkler için %55 ve K17 için %10 ve K25 için kullanılan pompadan
%25 daha ucuzdur.
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Yapılan bu analizler sonucunda 10,7 m çatı yüksekliğinde K25
ESFR sprinkler, 13,7 m çatı yüksekliğinde K22 ESFR sprinkler en
optimum çözümü vermektedir.

Kaynaklar
1. NFPA 13 “Standart for the Installation of Sprinkler Systems”,
2007 Edition
2. FM Global “Property Loss Prevention Data Sheets 2-2”,2002
3. BRYAN L. JOHN “Automatic Sprinkler & Standpipe Systems”,
2006
4. GAGNON ROBERT M. “Designer’s Guide to Automatic
Sprinkler Systems” Gagnon Enginering 2005.
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THE IMPORTANCE OF THIRD PARTY CERTIFICATIONS
ON FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Andrea BENVENUTI
Peerless Pump Company

Abstract
Every one of us has somehow the fear of a fire going on, the reason
is within our instinct that forces us to try to escape when we face
a dangerous situation. As any of the natural forces (the ancients
were naming four essences: water, air, earth and fire) it happens in
some occasions that human power does not suffice to keep them
under control, and fire is definitively one of these forces. In the
modern civilization we have experienced huge dramas, as I write
the images of the Tunnel du Mont Blanc between France and Italy
burning are passing throughout my mind. It was the 24th of March
1999 when a track burnt in the middle of it and many others where
blocked in it and lost their lives. As modernity advances, the public
opinion is more and more focused on the prevention rather then
the handling of the damages – the spring that moves the system
is both ethic and of interest, mostly economic. Many studies
have demonstrated that the finances spent to fix the damages of
a predictable accident are in the most of the cases higher then
investments to reduce the “risk” of the accident. This statement
is valid for earthquakes, tornados and many other “predictable”
unpleasant events including fire.
What does make the difference on products against such
happenings? Reliability!! And who does give evidence of the
reliability? A third party, someone who is above any influenced
judgment, someone super partes.

Yangın Söndürme Ekipmanları İçin Üçüncü Şahıs
Sertifikasyonlarının Önemi
Özet
Hepimiz, bir şekilde yangın çıkmasından korkarız, bunun sebebi,
tehlikeli bir durum karşısında kaçma içgüdümüzün olmasıdır.
Diğer tüm doğal güçlerde olduğu gibi (eski insanlar dört element
belirtmişlerdir: su, hava, toprak ve ateş), insan gücünün doğal
güçleri kontrol altına alamayacağı durumlar söz konusudur ve
ateş kesinlikle bunlardan bir tanesidir. Modern medeniyetlerde,
ciddi dramlar yaşanmıştır, bu yazıyı yazarken, Fransa ve İtalya
arasında bulunan Mont Blanc tünelinin yanarkenki görüntüleri
aklımda belirdi. 24 Mart 1999’da tünelin tam ortasında bir kamyon
yanmış, pek çok kişi tünel içerisinde mahsur kalıp hayatını
yitirmişti. Modernizm ilerledikçe, kamuoyu giderek artan bir şekilde
hasarların telafisi yerine önlenmesi üzerine odaklanmaktadır
– sistemi harekete geçiren mekanizma etik olmakla birlikte aynı
zamanda da ekonomiktir. Yapılan pek çok çalışma, olası bir
kazanın hasarlarını telafi etmek için harcanan miktarların, çoğu
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durumda, kazanın riskini azaltmak için yapılan yatırımdan daha
yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu tespit, depremler, fırtınalar
ve yangın dahil olmak üzere diğer “tahmin edilebilir” istenmeyen
olaylar için geçerlidir.
Bu tür olaylara karşı ürünler arasında fark yaratan şey nedir peki?
Güvenilirlik!! Peki, güvenilirlik garantisini kim sunar? Her türlü
dış etkiden uzak ve objektif değerlendirme yapabilen bir üçüncü
şahıs.

1. Causes Of A Fire
Fires are the fifth leading unintentional cause of injury and death
in the United States, behind motor vehicle crashes, falls, poisoning
by solids or liquids, and drowning. Accidental fires have hundreds
of possible causes and involve multiple factors and circumstances.
The most important reason for investigating and determining the
causes of accidental fires is to prevent future fires. To reduce the
numbers of fires, efforts must concentrate on the most frequent
causes and those involving the greatest risk of death, injury, and
property damage. Depending the location of the fire there are
different rankings of causes; in private homes of civilized countries
for example, a common denominator is the electrical system of
houses and electric houseware, most of the times scores high a
bad utilization of the centralized gas distribution network, cigarettes
and heating equipments.

2. Tools To Reduce The Risk Of Property Loss, Injury
And Death.
Fire fighting equipment could be basically divided into two
categories:
Active equipments;
Passive equipments.
The Active equipments are to be intended the ones that are acting
to extinguish (or at least reduce) the fire, the Passive ones are
generally defensive the structural tools such as doors, walls that
could resist against the temperature raise.
Our focus today is towards the active tools. To fight a fire we need
to break what in known as the fire triangle, which is the sum of the
three essential factors that allow a fire to go on:
w Combustive;
w Combustive agent;
w Temperature (needs to be higher to the ignition temperature of
the combustive).
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Figure 1 – Leading causes of fires in the homes (Source: The U.S. Fire problem Overview report)
Major
Cause

Percentage of Total
Total Fires

Ranking

Percentage
of Civilian Deaths

Ranking

Percentage of
Property Damage

Ranking

Cookin equipment

23%

Heating equipment

15%

1

9%

2

12%

5

9%

5

3

13%

3

Incendiary
Other equipment

12%

3

11%

4

16%

2

18%

1

8%

7

12%

4

Electrical

9%

Appliance

7%

5

10%

4

14%

2

6

4%

9

6%

6

Smoking materials
Open flame

5%

7

23%

1

6%

7

5%

8

3%

10

6%

8

Child playing
Exposune to other hostile fire

5%

9

8%

5

6%

8

4%

10

1%

11

5%

9

Figure 2. Trends of severity in fire losses by general property type - Lives
(Source Fire in the United States 1986-1995)

Figure 3. Trends of severity in fire losses by general property type - Money
(Source Fire in the United States 1986-1995)

TÜYAK 2009

3

TÜYAK BİLDİRİLER KİTABI
2009 PROCEEDINGS BOOK

There are four techniques to disable the fire triangle:
w Separation;
w Choking;
w Cooling;
w Chemical inhibition;
The separation technique consist of the separation of unburnt
combustive from the burning one, it is substantially a mechanical
system which isolates parts of area with fire resistant boundaries.
The choking technique works on a chemical basis and consists of
removing the combustive agent from the surrounding atmosphere
by covering the burning part with covers or injecting inert gasses
such as CO2 (carbon dioxide) and N2 (nitrogen).
The cooling method subtracts energy to the fire reducing the
temperature below the lightening point of the combustive,
subtraction of energy could be done by heating the cooling agent
or due to chemical transformation.
The chemical inhibition effects chemically the combustive reducing
it’s capacity to react with the oxygen.
Except few particular cases where there are chemicals, the most
frequent extinguishing elements are:
w Water;
w Foam;
w Carbon dioxide;
w Powder.
Water is the most spread extinguishing agent as it is generally
available and low cost. Water works with two of the above
mentioned principles, it reduces the temperature by it’s evaporation
and in most of the circumstances also reacts with the combustible
reducing the available oxygen. Water is not indicated for gasses, low
density liquids, metals and compositions with very high lightening
points, chemical agents that react with water (peroxides, chlorides,
...), electric components under continuous tension, areas where
temperature is lower then 0°C.
Foam is produced with water, inert gas and tensioning additives.
Principle of this extinguishing element is the chocking by covering
the burning surfaces with the foam and cooling due to the water
evaporation. Basically has the same limitation of simple water with
the addition to be avoided with chemicals that can react with the
tensioning additives reducing the emulsioning capacity with the
inert gas.
Carbon dioxide reduces the density of reacting oxygen and with
it’s expansion from liquid state to gas state cools the surrounding
atmosphere. Could be used for gasses fires as well. As carbon
dioxide is not toxic there aren’t any special counter indication but
the location needs to be ventilated before entering given the risk
of asphyxiation.
Powders provide a choking action to the fire, and even more when
heated with the production of carbon dioxide. There are different
type of powders depending on the type of potential combustible
available but they are generally alkali based mixtures. Suited for all
kind of applications with the right choice of powder mixture.
The application of the above described methods and elements
encompasses:

4

TÜYAK 2009

w Hydrants;
w Extinguishers;
w Sprinkler;
w Water mist;
Hydrants are to be used with water pressurized systems, located
internally or externally of buildings have hoses that permits the
operator to move within a certain area of action. The externally
installed hydrants are located at a safe distance for which the water
jet can reach the fire without putting the operator in harm. If the
available pressure of the system (generally the municipal water
supply) is not enough to cover the flow and pressure demand,
a booster pumping unit needs to be provided. Hydrants are non
automatic tools – trained personnel is needed.
Extinguishers can be filled with Powder or inhibiting gasses,
pre-pressurized are located in the risky areas. Extinguishers are
generally not designed to put out a fire a fire but they can be useful
to extinguish the beginning of a major fire. These are not automatic
instruments – an individual needs to use it upon need.
Sprinkler systems are made of a water pressurized pipe network
and related attached sprinklers. A sprinkler has the function to
open the port when a set temperature is reached.

Ceiling
Cup
Retainer

Generally the nozzle closing element is a piece of glass filled with
liquid, with the heating of it the liquid brakes the glass and opens
the nozzle, the water starts to flush out and a deviator spreads the
water jet around it covering an area of about ........... In case the
water source could not guarantee a sufficient pressure and flow,
a booster pumping unit needs to be provided. It is a full automatic
system as in the case of presence of pressurizing pumping units,
there are pressure sensors that monitor any eventual pressure
drop in the system and start the pumps automatically guarantying
a sufficient flow.
Water mist technique is a direct descendant of the sprinkler
systems, the pressure within the system is higher and enables the
nozzle (differently shaped) to produce a mist output of water.

3. Reliability
In accidents such as fires we all need to have full reliance on the
equipments that are intended to protect our lives in the first place
and our either private or public possessions in the second place. A
technologic product has the most chances to fail when the required
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inspection and scheduled maintenances is not followed, thus it is
crucial that we all put our efforts to promote a continuous attention
to the general safety requirements – as said in the beginning of the
document, to prevent is, in the most of the occasions, better then to
fix the damage (whereas the damage is fixable). Local rules, local
laws and international standards are setting the minimal safety
requirements in the majority of the modern life ambient. No doubt
that reliability is directly linked to safety. As an example I invite the
reader to think briefly on the cars, an example that suits perfectly
to the intention of this paragraph. Do you remember the cars of
the 70s or the 80s? Well, we are not thinking of prehistory, just
a couple of decades ago, but if you think of ABS, airbags, third
break lights, safety belts and headrest.......was your car equipped
with these optionals ? Most of the answers will be “no”, and an
immediate question will get to your mind: “What has happened to
make such changes/improvements?”. The answer on this question
is: “The sensibility of people”; we are substantially more sensible to
disasters then we used to be. And what about insurance premiums,
if you want to sign a contract for your car you will get a rate if you
don’t have an alarm, another rate if you have a standard alarm
and another if you have a satellite alarm system, the rate changes
depending on the risk, hence on the reliability of your installed
system. Same happens for your fire insurance who knows where
to accept risks and where not.

4. Third Parties
How can we make sure we surround ourselves of quality products,
reliable products? What is the tool we have as purchasers in
everything we buy/rent? The answer is that we should look for
quality assurance proofs. And the proof is most likely an approval
against determined rules, directives, norms and laws given by a
third party that has credibility and is recognized by the authority
having jurisdiction.
QUALITY

RISK

Third party approved
Rules compliant
No rules

Figure 4. How third parties work for excellence.

Third parties are companies that have grown since the “Quality”
management system has been adopted and applied, firstly with
Japan and USA who pioneered an equivalence in rules between the
trading and manufacturing companies, and subsequently worldwide.
They had their major development with the standardization of the
manufacturing companies production and management systems
setting the rules, and later on they have been growing on the shove
of countries and associations directives. We frequently hear the
term “approved” or “listed”, a potential definition of these terms
could be: Equipment included in a list published by an organization
acceptable to the “Authority Having Jurisdiction” and concerned
with product evaluation, that maintains periodic inspection of
production of listed equipment and whose listing states that the
equipment meets appropriate standards or has been tested and
found suitable for use in a specified manner.

a certain company, if you comply with the requirements you will
get the approval, the certificate, the stamp; on the other hand if
you do not comply you will not get it. Beside of the verification of
a product they are also consultants who can help you in bringing
the processes and the products to the highest standards of safety
and quality. Most of these organizations have world wide network
of offices and partners updating constantly the state of the art on
a specific matter, or product group. Third parties also collaborate
to draw international standards using highly specialized engineers.
Before giving an approval a verification of the analytic design, a
series of testing on the products, audits to the company supply
chain and production process, audits on the testing laboratory of
the applicant are performed. Once the certification is released,
scheduled inspections on the overall quality system of the company
are performed as well and it’s compliance with set production and
testing protocols verified. The third parties are also the connection
between the part producer, it’s installer, the owner and the user,
collaboration between all the mentioned is brought to a single
discussion table where most likely we will find a seat for a regulatory
authority representative.

5. Conclusion
In conclusion we all understand the importance of having a reliable
product to protect our lives before our property, and being a quality
product we need a proof that all the components, the manufacturing
process, the installation process, the testing process meet the
expected lever of reliability of a fire suppression equipment. We
also understand that the complete system in order to work properly
needs to be the most reliable possible:
w Pumps
w Drivers
w Controllers
w Alarms
w Detection systems
w Pipes
w Valves
w Sprinklers
w Extinguishers
w Hoses
All the above need to be ready to do their duty the only time in
their life they are required to, and failure is not an acceptable
option........
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YANGIN, DUMAN ve DUMAN KONTROL DAMPERLERİ
İŞLEVSEL AÇIDAN BİR KARŞILAŞTIRMA

Cem EĞRİKAVUK

Özet
Yangın damperi, duman damperi, kombine yangın-duman damperi,
duman egzost damperi, duman kontrol damperi... Bir kısmı aynı
ürünü tanımlıyor, bir kısmı tam zıt ürünleri. Aynı terim farklı ülkelerde
farklı özellikler için kullanılabiliyor. Farklı üreticiler, benzer ürün için
ayrı tanımlamalar kullanabiliyor. Ortak dil olmayınca da mekanik
tesisat tasarımcıları, üreticiler ve uygulamacılar arasında yanlış
ürün kullanımına kadar varan kopukluklar olabiliyor..
Aynı ürün ailesinde değelendirilse de yangın-duman damperleri ile
duman kontrol damperleri hem tasarım hem de işlev açısından çok
farklı ürünler. Yangın-duman damperleri havalandırma kanalları
üzerinden sıcaklık ve dumanın yayılımını engelleyen cihazlardır.
Duman kontrol damperleri ise duman tahliye sistemlerinde dumanı
yönlendirmek için kullanılan ürünlerdir. Birincisi sadece normal
havalandırma tesisatında tedbir amaçlı kullanılırken, ikincisi özellikle
duman tahliyesi için kurulan sistemlerin aktif bir parçasıdır.

specifications are highlighted. It does not aim to be a complete
guide on fire / smoke protection, nor contain details of such
systems.
A disclaimer that the content is strictly of Europen approach and
some of the referred standards are still in draft is appropriate.

1. Yangın Damperleri
Yangın damperlerinin işlevsel tanımı basittir: Yangın duvarlarının
bütünlüğünü sağlamak. Bu tanım gereği öncelikle yangın
kompartmanları konusunu incelemekte fayda var.
Yangın kompartmanları pek çok yönetmelikte can güvenliğiyle
ilgili temel zorunluluklardandır. Kompartmanların boyutları ve
direnç süreleri farklı olsa da temel prensip tüm Dünya’da benzerlik
gösterir; bir yangın sırasında hem güvenli tahliye, hem de itfaiyenin
verimli müdahalesi için yangını başladığı bölümde hapsedecek
yapısal tedbirlerin alınmasıdır.

Bu derlemede yangın damperi ile duman tahliye sistemlerinin
temel prensipleri açıklanarak farklı uygulamalarda kullanılacak
damperlerin temel özellikleri incelenecektir. Kaynakça olarak
Avrupa’da hazırlanan yeni standartlar kullanılmıştır. Vurgulanması
gereken bir nokta, bu standartların bir kısmının hala taslak
aşamasında olduğu ve üzerlerindeki tartışmaların sürdüğüdür.
Ayrıca Avrupa dışında farklı ülkelerde farklı yaklaşımlar olduğunu
da hatırlatmakta fayda var.

Kompartmanlar arası duvarlar yangın sırasında beklenen sıcaklığa
dayanacak malzemeden imal edilir. Kablo, boru gibi tesisat için
açılan delikler yangına dayanıklı malzemeler ile doldurulur. İnsan
geçişinin gerektiği noktalarda yangın kapıları kullanılır. Normalde
açık kalması gereken havalandırma kanallarında ise yangın
sırasında otomatik kapatacak yangın damperleri kullanılması
zorunludur.

Fire, Smoke and Smoke Control Dampers Functional
Comparision

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak yangın damperleri hakkında aşağıdaki
genellemeleri yapabiliriz;

Abstract

Europe has been trying to homogonise its standards. Although a lot
of the sections are still in draft, (another sign of how differentiated
this business is) a consensus seems to be aproaching. At least most
manufacturers are now using the terminology and classifications in
the new standards.

w Yangın damperi, yangın duvarının bir parçasıdır.
Her ne kadar mekanik tesisat paketi
içinde temin edilse de, yangın
damperinin öncelikli görevinin yangın
duvarının bütünlüğünü sağlamak
olduğu unutulmamalıdır. Bu ayrıma
dikkat edilmesi iki konudaki yanlışları
engelleyecektir:
Birincisi damperin montaj konumuyla
ilgili. Yangın damperleri mutlaka yangın duvarıyla bütünlüğü
sağlayacak şekilde monte edilmelidir. Montaj kasası duvara
denk gelmeyen veya arada boşluk kalan uygulamalar Nasrettin
Hoca’nın türbesine benzetilebilir.

This paper tries to summarise the functions of the fire, smoke
and smoke control dampers, focusing on application areas and
functionality. Differences between product groups and critical

İkincisi de yangın damperine, özellikle motorlu olanlara,
yüklenebilecek ilave işlevlerle ilgili. Bu damperler, normal
zamanlarda konfora yönelik işlevler için kullanılabilir. Veya,

Although classified under the same product group, there are wide
differences between fire dampers, fire/smoke dampers, fire control
dampers, etc... Some of these actually represent products with
completely opposite functions. Life gets even more complicated
for contractors working around the globe, as the standards and
applications change greatly from country to country.
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binanın diğer bölgelerinde algılanan bir yangın sırasında
duman kontrolüne yönelik bazı senaryolar üretilebilir. Ancak
tüm bu uygulamalarda, önceliğin yangın damperi işlevinde
olduğu unutulmamalı ve kanal içindeki (ve tercihan dışındaki)
sıcaklık belirlenen sıcaklığa geldiğinde damperin kapalı konuma
gelerek yangın duvarının bütünlüğü sağlanmalıdır. Mekanik ve
elektriksel tüm bağlantılar bu temel ihtiyaca öncelik verecek
şekilde yapılmalıdır.
w Yangın damperi termik elemanlı olmalıdır.
Yangın damperi içerisindeki sıcaklık belirli bir dereceye,
çoğunlukla 72 °C, kapanacak şekilde tasarlanmalıdır. Özellikle
motorlu yangın damperleri daha erken tepki vermek için dumana
duyarlı yangın algılama sistemlerine de bağlanabilir. Ancak bu
ilave tedbir, esas işlevin yerini almamalı, damperlerin sıcaklık
artışında kapanmasını sağlayacak termik düzenekler mutlaka
kullanılmadır.
w Yangın damperi, yangın sırasında mutlaka kapalı duruma
gelmelidir.
Kanal içerisindeki sıcaklık yükselene kadar damperler çeşitli
amaçlar için kapalı veya açık duruma getirilebilir. Ancak
sıcaklığın yükselmesiyle birlikte damperler kapalı konumunu
alarak yangın duvarı bütünlüğünü sağlamalıdır. Enerji kesilmesi
durumunda da yangın damperleri kapalı konuma gelmelidir.
Yangın damperinin kapandıktan sonra uzaktan müdahale ile
açılmasına izin verilmez.
w Yangın damperlerinin düzenli bakımları yapılmalıdır.
Tüm yangınla mücadele malzemeleri gibi, yangın damperleri
de normalde çalışmayan cihazlardır. Oluşabilecek arızalar
özellikle testleri yapılmadığı sürece fark edilemezler. İhtiyaç
olduğunda da tamir fırsatı kalmamıştır. Bu yüzden bütün yangın
damperlerinin belirli sürelerde kapatılıp açılarak test edilmeleri
gerekmektedir. Dampere yakın bir noktaya ulaşım kapağı
konulması bu sebeptendir. Eriyebilen metal bağlantılı yangın
damperlerinde işletmeye önemli angarya getiren bu iş, motorlu
yangın damperlerinde otomatik olarak yapılmaktadır. Herhangi
bir iş yükü getirmediği için kontroller yönetmetmeliklerin
gerektirdiği azami sürelerden çok daha sık tekrarlanabilir.
Yangın damperlerinin kullanımı nerelerde zorunludur?
Yangın damperleri, havalandırma kanallarının yangın duvarlarını
geçtikleri noktalarda kullanıldığından doğrudan yangın kompartmanı
zorunluluklarıyla bağlantılıdır. Binalarda yapılabilecek azami
yangın kompartmanı boyutları BYKHY’in Ek-4’ünde belirtilmiştir.
Değerler bina kullanımına göre 1500’den 8000 metrekareye kadar
değişmekte, yağmurlama sistemi yapılması durumunda iki katına
kadar çıkarılabilmektedir.
Aynı yönetmeliğin 24’üncü maddesine göre yüksekliği 21.50 metreyi
geçen binalarda her bir kat yangın kompartmanı olarak düzenlenmelidir.
(Konutlarda 30.50 metre) Bu, binanın toplam metrekaresi, kullanım
amacı ve yağmurlama olup olmamasından bağımsız bir kriterdir ve
pratikte 6-7 katın üzerindeki tüm binaları kapsamaktadır.
Dikey şaftlar:
Yangın damperi ve diğer yangın geciktirici dolgu malzemelerinin
kullanımıyla ilgili sık sorulan bir soru dikey şaftlarla ilgilidir. Her
katın bir yangın kompartımanı olarak ayrıldığı binalarda şaftların

kat geçişleri nasıl korunmalıdır? Sorunun cevabı Yönetmeliğin
25.3üncü maddesinde verilmiştir. Şaftların kendisi birer yangın
kompartmanı oluşturacak şekilde inşa edilmeli, tesisatların şafta
giriş noktaları yangın duvarı bütünlüğünü koruyacak şekilde
izole edilmelidir. Doğal olarak hava kanallarının şafta girip çıktığı
noktalarda yangın damperi kullanılmalıdır. Her kat geçişinde ayrıca
bir damper kullanımına gerek yoktur. (Eğer havalandırma kanalları
yangına dayanıklı bir şafttan çıkmıyorsa, her kat geçişinde bir
yangın damperi gerekecektir.)

2. Yangın / Duman Damperleri - Duman Damperleri
Yangın kompartmanları ve duvarlarına verilen önem çok geçmişe
dayanmasına rağmen, yangın sırasında dumanın verdiği zarar
nispeten son dönemlerde kavranmış ve karşı tedbirler alınmaya
başlanmıştır. Yangının ilk aşamalarında daha düşük sıcaklıklarda
oluşan dumanın havalandırma kanallarından ilerleyerek binaların
çok farklı bölümlerinde can ve mal kaybına neden olduğu pek
çok istatistikte görülmüştür. Özellikle kokusuz ama son derece
zehirli bir gaz olan karbonmonoksit yangın mahalinden çok uzakta
bulunan kişileri bile etkileyebilmiştir.
Klasik yangın damperlerinin sıcağa duyarlı tetikleme mekanizmaları
soğuk duman olarak bilinen bu tehlikeye karşı yeterli olmayınca
duman dedektörlerinden gelecek sinyalle kapatılabilen damperler
gündeme gelmiştir. Bunun için eriyebilen metal bağlantılı
mekanizmalara ilave olarak elektriksel sinayalle kapatabilen
selenoidli veya motorlu yangın damperleri üretilmiştir. “YangınDuman Damperi” olarak isimlendirilen bu damperler, yangın
damperleri gibi yangın kompartman geçişlerinde kullanılır ve
duman algılama sisteminden gelen sinyalle bir yangın damperine
göre çok daha erken aşamada yangın kompartmanı tecrit edebilir.
Burada üç noktayı vurgulamak çok önemli;
w Birincisi, bu damperler bir yangın algılama sisteminden
komut alacak olması, üzerlerindeki termik elemanlardan
vazgeçilebileceği anlamına gelmiyor. Yangın kompartmanları,
duvarları ve damperleri bütün yönetmeliklerde en temel
zorunluluklardan biri olarak geçiyor ve pek çok standart yangın
damperini termik elemanıyla birlikte tanımlıyor. Yangın damperi
işlevi için harici elektronik bir sisteme güvenilmesi güncel
mevzuatlara uygun değil.
w İkinci konu, yangın damperlerinde de vurgulandığı gibi sıcaklık
arttığında bu damperlerin kapalı konuma gelerek kendilerini
kilitlemeleri. Tetikleme sıcaklığına erişene kadar bu damperler
duman tahliyesi, basınçlandırma gibi senaryolar için açıp
kapatılabilir. Ancak sıcaklığın artmasıyla yangın kompartmanı
gereksinimleri öncelik kazanır ve kapalı duruma gelirler.
w Üçüncü konu yangın damperi motorları ile ilgili oluşmuş yanlış bir
varsayımla ilgili. Bu motorların yüksek sıcaklıklarda çalışabileceği
varsayılmakta. Oysa bir yangın damperi 72 dereceye ulaştığında
bir daha açılmamak üzere kapanacaktır. Bu yüzden motor
kasası içinde bulunan yay ve kilitleme mekanizmaları yüksek
sıcaklıklara dayanıklıdır, ama elektrik motorunun özel bir
koruması yoktur. (A.B.D.’de farklı uygulamalar görebiliyoruz,
ancak A.B. Standartları bu uygulamalara izin vermiyor.)
Bu üç nokta da herhangi bir yangın koruması olmayan hava
kanallarının yangın duvarı geçişlerinde kullanılan yangın damperleri
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ile ilgilidir. Korumalı duman tahliye sistemlerinde kullanılacak
damperler bir sonraki bölümde incelenecektir.
Yangın ve duman kompartmanlarının
denk kabul edildiği uygulamalar
dışında binanın daha küçük duman
kompatmanlarına ayrılması istenecek
durumlar için “Duman Damperleri”
üretilmiştir. Soğuk duman evresinde
çalışması beklenen bu damperlerden
çok
yüksek
sıcak
dayanımı
beklenmez.
Daha küçük duman kompartmanları
yaratarak tahliye güvenliğini arttırmayı
hedefleyen bu ürün yönetmeliklerde,
dolayısıyla da uygulama ve piyasada
beklenen ilgiyi görmemiştir. Yeni AB
standartlarında da kendine yer bulamamış, pek çok üreticinin
kataloglarında alt sıralara kaymıştır.

devam ettirilmesi kabul görmüş bir uygulama. Diğer katlara taze
hava vererek buradaki kişilerin güvenli tahliyesi amaçlanmaktadır.
(Bazı yönetmelikler ise bunu kesin bir şekilde yasaklıyor.)
Nispeten basit olan bu uygulamaya ilave olarak, daha kapasiteli
yangın algılama sistemleri ile birlikte, yanan bölgeye komşu
kompartmanların hava dönüş kanalları kapatılarak elde edilecek
artı basınçla bir duman ‘sandviç’i oluşturulabiliyor.
Bazı senaryolar bunu bir adım daha ileri taşıyor, yangın bölgesindeki
dönüş damperini açık bırakarak sandviçi güçlendiriyor. (Ayrı bir
duman tahliye sistemi olan binalarda bu uygulanmamalıdır. Ayrıca,
fanın durumu izlenerek durması durumunda bu damperin de
kapatması mutlaka sağlanmalıdır.)
Yangın bölgesindeki damperlerin kapatması koşuluyla klima
santrali fanlarının arıza, aşırı sıcak veya elektrik kesilmesi
yüzünden çalışmaması çok büyük bir risk arz etmez.

Havalandırma sistemleri üzerinden duman yayılımını engellemek
için kullanılan ürünler kadar uygulanacak senaryolar da çok
önemlidir. İstatistikler kaş yaparken göz çıkartılan vakalarla
dolu. Ve bu konuda üzerinde anlaşmaya varılmış doğru tek bir
yöntem yok. Her binanın ve havalandırma sisteminin durumu ayrı
değerlendirilmeli. Özellikle merdiven basınçlandırma ve varsa
duman tahliye sistemleri ile olacak çakışmalar çok iyi gözden
geçirilmelidir. Burada çok temel birkaç prensipten bahsedilecektir.
Öncelikle, en basit ve her uygulama için geçerli kural:
Karışım hücreli klima santrallerinde karışım damperi kapatılmalı.
Bu damper duman sızdırmaz özelliklerde olmalı ve yay geri
dönüşlü motoru yangın algılama sistemi tarafından herhangi
bir alarm durumunda doğrudan kapatılmalıdır. (Santral içindeki
filtrelerin duman partiküllerini tutması, ama karbon monoksiti
engelleyememesi, havalandırma üzerinden gelen zehirin tehlikesini
daha da arttırıyor!)
Tartışmalı bir konu, yangın durumunda klima santrali fanlarının
çalışmasıyla ilgili.
Pek çok ülkede motorlu yangın-duman damperi kullanılan binalarda,
yangın çıkan kattaki damperlerin kapatılarak santralin çalışmaya

Ancak sadece sıcaklığa duyarlı yangın damperlerinin kullanıldığı
uygulamalarda iki senaryoda da risk vardır;
Fanların kapatılması soğuk duman evresinde yangın zonları
arasında açıklık anlamına gelir. Yangının yarattığı doğal basınç
farkıyla duman rahatlıkla katlar arasında hareket edebilir.
Fanların çalışmaya devam ettiği durumda da, dönüş damperi
besleme kanalındaki dampere göre daha erken tepki verecektir. Bu
durumda yangın bölgesi artı basınç altında kalacak, ve dumanın
komşu mahallere sızma ihtimali artacaktır.
Burada normal havalandırma sistemlerinin soğuk duman
tahliyesindeki kullanımına yönelik temel örnekler incelenmiştir. En
basit halinde bile çok dikkatli planlama gerektiren bu konu, merdiven
basınçlandırması, duman tahliye sistemleri gibi ilave uygulamalarla
daha da karmaşık olabilmektedir. Ancak, özellikle ayrı bir duman
tahliye sisteminin bulunmadığı binalarda getirdiği düşük ilave
maliyeti kat kat karşılayan güvenlik artışları sağlamaktadır.
Senaryoların içeriği kadar, bu senaryoların hangi sistem tarafından
kontrol edileceği de dikkatli değerlendirilmelidir. Prensip olarak
yangınla mücadele sistemlerindeki tüm parçalar ilgili onaylara sahip
olmalıdır. Bu yüzden duman damperlerinin öncelikli kontrolünün
yangın algılama sistemleri tarafından yapılması tercih edilmelidir.
Esnek programlama yeteneğine sahip bir yangın algılama sistemi
kullanılabileceği gibi, klasik yangın algılama sistemleri ile entegre
çalışan bu işe özel onaylı kontrol sistemleri de kullanılabilir. Normal
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bir bina otomasyon sistemi ise yangın senaryolarını gerçekleştirmek
için kullanılmamalı, ihtiyaç olması durumunda durum izleme ve
test/kontrol işlevleri için ikinci öncelikli olarak bağlanmalıdır.

3. Duman Kontrol Damperleri
(Eski terminolojide “Duman Tahliye Damperleri” veya “Duman
Egzost Damperleri”)
Bu derlemede şu ana kadar normal havalandırma kanalları
üzerinden sıcaklık ve dumanın yayılmasının engellenmesine ve
bu tesisatın ‘güçlerinin yettiği kadar’ duman tahliyesine yardımcı
olması anlatılmıştır.

w Duman kontrol damperleri bir konumdan diğerine 60 saniye
içinde geçebilecektir
w Duman kontrol damperleri yangın sırasında 30 dakika boyunca
işlevini yerine getirecek yapıda olmalıdır.
Basit gibi gözükse de bu son kriter, duman kontrol damperleri
üzerindeki yükü ciddi şekilde arttırmaktadır. Sıcaklığa dayanımın
bir kısmı motor imalatçıları tarafından sağlanmakta, ama önemli
kısmı damper imalatçısı tarafından motoru iyi bir izolasyon içine
alarak temin edilmektedir. Yangın damperlerinde elektronik
parçaların yangın sırasında çalışması beklenmediği için motorlar
özel bir korumaya alınmazlar. Oysa duman kontrol damperleri en
az 30 dakika aç/kapa yapabilmelidir. Bu yüzden motorlar korumaya
alınmalıdır. Yangın sırasında bu ihtiyacı karşılamak hiç de kolay
değildir ve imalatçıların bu ürünlerde oldukça kalın izolasyon
malzemeleri kullandığını görüyoruz. (Tabi motorla birlikte tüm
elektrik ve kontrol tesisatı da yangına dayanıklı şekilde yapılarak
jeneratörden beslenmelidir.)

Bu bölümde duman tahliyesine yönelik sistemlerde kullanılacak
damperlerden bahsedilecek. Yukarıdakilerden farklı olarak, bu
sistemlerin daha yüksek sıcaklıklarda da çalışması beklenmektedir.
Bina içinde farklı kompartmanlardan geçmesi gereken kanalların
da yangına dayanıklı olarak imal edilmesi beklenmektedir. (Konfora
yönelik havalandırma sistemlerinin de ilave tedbirlerle duman
tahliye sistemi olarak kullanılması mümkündür.)

Sonuç

Yangın kompartmanından doğrudan dışarıya açılabilen tahliye
sistemlerindeki uygulama nispeten basittir. Fanlı veya doğal çekişli
bu uygulamalarda kullanılacak damperler yangın sırasında açacak
şekilde tasarlanırlar. Bunların varsa yay geri dönüş mekanizmaları
damperi açacak şekilde bağlanmalıdır. Tek mahale hitap ediyor
olsa da, diğer yangın kompartmanlarından geçmesi gereken duman
tahliye kanallarının izole edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

“Duman Damperleri” mekanik sektörde en fazla karışıklığa neden
olan terim olabilir. Tarif edilmeye çalışılan ürünler de tam zıt
işlevlere sahip olduğu için uygulama sırasında oldukça sıkıntılı
durumlara yol açabiliyor. Sürekli karıştırılan iki uygulama, konfora
yönelik havalandırma kanallarından yangın sırasında dumanın
yayılımını engellemek için kullanılan “Duman Damperleri” ile
duman tahliyesine yönelik sistemlerde kullanılan “Duman Kontrol
Damperleri”dir.

Birden çok yangın kompartmanının ortak bir fan ile tahliye edildiği
uygulamalarda ise, çoğunlukla sadece yangın çıkan mahalden
emiş yapılması, diğer katların damperlerinin kapalı tutulması
kurgulanır. Bundaki sebepler;
w Fanın tüm gücünün yangın mahaline adanması, bu sayede daha
etkili bir tahliye yapılması
w Diğer mahallerde eksi basınç yaratılmayarak duman sızma
riskinin azaltılması
w Fanın veya elektrik kaynağının arızalanması durumunda bina
içinde duman hareketine engel olunması
Bu gereksinimleri karşılayacak “Duman Kontrol Damperleri” ilk
bölümde bahsedilen “Duman Damperleri”nden oldukça farklı
özelliklere sahip olmalıdır. En belirgin fark, duman kontrol
damperlerinin belirli bir güvenlik konumunun olmamasıdır.
Yangının çıktığı noktaya göre açık veya kapalı duruma gelmeleri
istenebilir. Bu bakımdan genelde aynı ürün ailesi içinde
değerlendirilse de, yangın ve duman damperlerinden önemli
farklılıklar içermektedir;
w Duman kontrol damperleri
sistemin gerektirdiği açık
veya kapalı konuma gelerek
o konumu koruyacaktır.
w Duman kontrol damperleri
sıcağa duyarlı tetikleme
elemanı barındırmayacaktır.
w Duman kontrol damperleri
elektrik kesintisinde konum
değiştirmeyecek, yani yay
geri dönüşlü olmayacaktır.

Dumanla mücadele konusu önplana çıktıkça, yangın damperi
işlevlerinin gözardı edilmemesi, hatta pek çok uygulamada öncelik
gerektirdiği unutulmamalıdır.
Bu terminoloji kargaşası projeci, uygulamacı ve malzeme imalatçısı
arasında vahim iletişim hatalarına neden olabilmektedir. Doğru ürün
temini için projecinin ürettiği detaylı şartname mutlaka malzemeyi
temin edecek firmalara eksiksiz iletilmelidir. Bu şartnamelerde
ürünlerin işlevsel tanımları ve karşılanması gereken standartlar
mutlaka belirtilmelir. Ayrıca tüm damperlerin ve fanların yangın
sırasında geçecekleri konumlar senaryolarda detaylı bir şekilde
anlatılmalı, bu işlevlerin hangi sistemin
kontrolünde olacağı da tanımlanmalıdır.

Kaynaklar
w Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
w EN12101 – Duman ve Isı Kontrol Sistemleri (10 alt standarttan
oluşur.)
w EN1366 – Yangına Dayanıklılık Testleleri (11 alt standarttan
oluşur.)
w EN15423 - Binalardaki hava dağıtım sistemleri içim yangın
tedbirleri

Kısa Özgeçmiş
Cem Eğrikavuk, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 16 yıldır yangın
söndürme sistemleri ve havalandırma tesisatlarında yangınla
mücadele konularında çalışmaktadır.
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SANAYİ KURULUŞLARINDA YANGIN GÜVENLİĞİ
GLOBAL ÖLÇEKTE BİR ÖRNEK
Cemal KOZACI
Ford Otomotiv

Özet
Bu çalışmanın amacı; sanayi kuruluşlarında yangın güvenliğinin
sağlanması için yapılacak çalışmaların sistematik bir yaklaşımla
belirlenmesidir. Buna göre; Yangın tehlikelerinin genel olarak
değerlendirilmesi, yapılan risk analizleri sonucunda alınan pasif ve
aktif yangın korunma önlemleri gözden geçirilecektir.Ayrıca, acil
durum yönetiminin yapılanması da özet olarak verilecektir.

Küçük bir ilçedeki insan yoğunluğunda çalışanın olduğu, mal
taşıyan ve üretilen araç trafiğinin bulunduğu ve kaynak - boyama
- koltuk, döşeme plastik aksam montajı gibi değişik yangın tehlike
sınıfları ve risklerini taşıyan üretimin yapıldığı tesislerin acil durum
yönetim yapılanması uluslararası standart ve talimatlara göre
planlanmıştır.

Konunun işlenmesi sırasında; Global ölçekte bir sanayi tesisi olarak
Ford Otosan Kocaeli Fabrikası ve bu kapsamdaki standartlar,
bunlara ilişkin uygulamalar örnek olarak sunulacaktır.

Fire Protection For Industrial Establishments
Example Study
Abstract
The purpose of the article is to define fire safety requirements for
industrial establishments by systematic approach. Accordingly;
Hazard evaluation, active and passive control measures taken
after risk assessment, need to organize an industrial fire brigade
wil be reviewed.
Besides, emergency management organization and incipient level
fully paid fire brigade organization will be explained.
A global industrial company Ford Otosan automotive plant
organization and its applications are taken as a sample case.

1. Giriş
İzmit, Gölcük ‘de inşaatı 1998’de, üretimi ise 2001 yılında başlayan
Ford Otosan fabrikası; Dünyadaki Ford tesisleri arasında üretim ve
yönetim sistemleri kalitesine ilişkin aldığı derecelerle ön sıralarda
bulunmakta ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine büyük
katkılar yapmaktadır.
Rulo saçın fabrikaya girmesinden itibaren üretim bandından aracın
çıkmasına kadar; Kesme, pres, kaynak, boya, montaj gibi tüm
üretim süreçlerinin tamamı ve yan sanayii girdi üretimlerinin bir
kısmı 1600 dönüm açık alan üzerine kurulu yaklaşık 450 dönüm
kapalı alandaki tesislerde gerçekleştirilmektedir.
Transit ve Connect modeli hafif ticari araçların üretildiği Kocaeli
Ford Otosan yerleşkesinde 1170 araç/gün ve 340.000 araç/yıl
kapasite ile yan sanayi ile birlikte üç vardiyada yaklaşık 8000 kişi
çalışmakta, staj ve ziyaret için günde ortalama 700 kişi giriş-çıkış
yapmaktadır.
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Ford Otosan Gölcük Plant tesisleri

2.Yangından Korunma
2.1. Pasif Önlemler
Tesis idari binaları betonarme, üretim binaları ise çelik
konstrüksiyon yapılmış olup cephe ve çatılar arasında taş yünü
bulunan “sandwich” saç paneller kaplanmıştır. A1 sınıfı yangına
dayanıklı özellikte, yangına dayanımı IV. koruma sınıfındadır. Çatı
kaplaması örtüsü alev geciktirici (Flame retardant) özelliktedir.
Deprem bölgesinde olması ve zemin özellikleri nedeniyle
betonarme fore kazıklar üzerine bina inşa tekniği kullanılarak
deprem dayanıklılığı sağlanmıştır.
Üretim bölümleri genelde tek kat, idari binalar ise iki katlıdır.
Yangın çıkış kapıları ve yangın merdivenleri yeterli kapasite ve
sayıdadır. Açık sahada boşaltma sonucu toplanılacak bölgeler
belirlenmiş ve işaretlenmiştir.

Yönlendirme işaretleri ve şarjlı acil durum ışıklandırmaları vardır.
Çatılarda bulunan duman tahliye kapakları ile ısı ve dumanın
bina içinde yatay yayılması; Baca ve havalandırma kanallarında
bulunan yangın damperleriyle ise dikey yayılması önlenmiştir.

BİLDİRİLER KİTABI TÜYAK
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Bina içi yangın su tesisatında 590 adet yangın dolabı; Bina dışı
yangın su tesisatında ise, 65 adet hidrant, 282 adet yangın dolabı
monte edilmiştir.
Otomatik Söndürme
Fabrikada, üretim ve ofis birimlerinde NFPA 13 standardına uygun
sprinkler tesisatı; Boyahane, kalite kontrol, bilgi işlem gibi özel
yerlerde ise, sprinkler tesisatına ek olarak CO2 ve İnergen gazlı
otomatik yangın söndürme sistemleri vardır.
Üretim binaları içinde tek çatı altında farklı işlevi olan birimler
yangın bölmeleri ile ayrılmıştır.
Tesisin tamamı paratoner ağı ile korunmaktadır.
2.2. Aktif önlemler
Erken Uyarı
Tesis genelinde; duman dedektörleri, ihbar butonları, basınçlı
yangın su sisteminde bulunan akış duyar elemanları (flow –
switch) ve acil durum telefonları ile etkili bir erken uyarı sistemi ağı
kurulmuştur.
Acil durum merkezindeki ana kontrol panosu, bilgisayar ekranı
ve üretim alanlarındaki tekrarlayıcı panolar ile uyarılar sesli ve
görüntülü olarak takip edilmektedir.

Söndürme Cihazları: Tesisin çeşitli yerlerine standartlara uygun
olarak dağılımları yapılmış 680 adet Kuru Kimyasal Tozlu, 390
adet CO2 gazlı taşınabilir ilk müdahale söndürme cihazları
yerleştirilmiştir.
Söndürme Araçları
1 adet Ford Transit Connect “İlk Müdahale Aracı”; 2 adet Ford
Cargo şase üzerine monteli 300 kg kuru kimyevi toz, 500 kg köpük,
6 ton su ve 18 m. hidrolik merdiven donanımlı “Çok maksatlı İtfaiye
Aracı” özellikle sanayi yangınlarına müdahale edecek şekilde
hizmete hazır tutulmaktadır.

Ayrıca; üç adet benzin motorlu itfaiye motopompu, 2 adet 30 m.
menzili olan taşınabilir su/köpük monitörü bulunmaktadır. Tesiste 6
ton sentetik köpük stoku vardır.
Su Tesisatı
Tesis su depolama kapasitesi 5000 ton olup, yarısı acil yangın
rezervi olarak ayrılmıştır. Bina dışı ve içindeki yangın su devresi
devamlı 12 bar basınçta üç adet 4500 lt/dak kapasiteli dizel
pompa ve bir yardımcı (joker) pompa ile sistem basınç altında
tutulmaktadır.

2.3. Acil Durum Merkezi ve Yapılanması
Ford Otomotiv San. A.Ş bünyesinde; Doğal ve teknolojik acil
durumlara müdahale etmek, yangın önlemek ve söndürmek amacı
ile kurulmuş bir birimdir. Kriz anında olay komuta merkezi olarak
görev yapmaktadır.
Fabrikada çıkabilecek yangında can ve mal kayıplarını, çevresel
olumsuzlukları en az seviyede tutmak için yangın öncesi risk
analizlerinin yapılması, yangın anı ve sonrasında müdahalenin
planlanması, eğitimlerin düzenlenmesi görevleri arasındadır.
Fabrika içinde yangın güvenlik denetimleri düzenli olarak günlük
sürdürülerek, belirlenen uygunsuzluklar üst yönetime raporlanmakta
ve yapılan düzeltici faaliyetler takip edilmektedir.
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Fabrikada yapılan her çeşit sıcak çalışma ilgili talimata göre izin
formu düzenlenerek ve gözetim altında yapılmakta, müteahhit
firmalara çalışma müsadeleri verilmektedir.
Acil Durum Merkezinde, 24 saat süresinde üç vardiya halinde görev
yapan profesyonel itfaiye birimi oluşturulmuştur. Yangın Güvenliği
Acil Durum Ekip Lideri, 1 itfaiye sorumlusu ve ilgili meslek yüksek
okulundan mezun 14 tekniker olmak üzerek üzere 16 kişi kadrosu
vardır. Araç gereç donanımları Büyük Şehir Belediye itfaiye
teşkilatları seviyesindedir.

3. Acil Durum Eylem Planı
Acil Durum; Ölüm, yaralanma, maddi kayıp, çevre zararı veya
işyerinde üretim durmasına neden olabilecek, ne zaman ve nerede
meydana geleceği bilinmeyen, oluşması halinde işletme dışından
yardımı gerektiren doğal ve / veya teknolojik başlangıçlı olaylar
zinciridir.
Acil Durum Planının amacı acil durumda can ve mal kaybına neden
olabilecek tehlikeleri belirleyerek, riskleri en aza indirmektir.
Bu amaca ulaşmak için, acil durum meydana geldiğinde atılacak
adımların kesin ve iyi tanımlanmış olması ve planın en azından
aşağıdaki kapsaması gerekir.

Acil Durum halinde, üretim alanlarında isimleri önceden belirlenmiş
ve eğitim almış, sayıları çalışanların yaklaşık % 10 nu oranında
“Acil Durum Müdahale Ekipleri” (750 kişi) Tesis itfaiyesi ve Yerel
itfaiye birimleri emrinde çalışacak şekilde planlanmıştır. Şematik
olarak aşağıda gösterilmektedir.
Müdahale
Ekip Lideri

1. Tanımlama: Politika, amaç, kapsam.
2. A.D. Masasının oluşturulması, görev, yetki, sorumluluk
tanımı
3. A.D. Müdahale Yapılanması
4. A.D. Ekiplerinin kurulması
5. A.D. İletişim yapılanması
6. Boşaltma ve toplanma bölgelerinde buluşma
7. Dışarıdan gelen yardım unsurlarının organizasyonu.
8. Lojistik destek
9. Olay sonrası inceleme ve hasar tespit raporu
10. Bilgilendirme ve Medya ilişkileri
11. A.D. Örnek senaryolar
12. A.D. Eğitim ve Tatbikatlar, planın güncellenmesi
Acil Durum Kriz Masası yapılanmasına örnek bir şema aşağıda
verilmektedir:			

Yangın
Söndürme
Ekip Şefi

Kurtarma
Ekip
Şefi

Sağlık
Ekip
Şefi

Koruma
Ekip
Şefi

TİM-1 16

TİM-1 12

TİM-1 12

TİM-1

TİM-2 16

TİM-2 12

TİM-2 12

TİM-2

Şöför
(Pompacı)

Operatörleri

Forklift

2

Forklift

2

Operatörleri

2

Hazırlanan planların yaşama geçirilmesi için görev alacak
kimselere gerekli eğitimler verilmekte ve söndürme, kurtarma,
tahliye tatbikatları yapılmaktadır.
Ayrıca yerel itfaiye teşkilatı ile düzenlenen ortak tatbikatlar ile
kendilerine tesis hakkında bilgiler verilmekte, olası olaylardaki
koordinasyon ve müdahale yöntemleri gözden geçirilmektedir.

Ambulans

Eğitim ve tabikatlardan görüntüler:

Şöförü

Acil Durum
/Kriz) Yöneticisi

Müdahale
Ekip Lideri

Bakım
Koord.

Üretim
Koord.
Montaj

Yangın

Güvelik
Dış Destek

Kurtarma

Enerji

Boyahane
Kaynak

Su, Gaz, Elk.

Bakım
Koord.
Holding
+
Halkla İlişkiler

Pres+Takım Kalıp
Ür. Planlama

Sağlık

Çevre

Yan Sanayi
Kamyon

Acil Durum Kriz Masası yapılanması
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periyodik bakım ve kontrolleri ilgili birimlerin sorumluluğunda ve
hazırlanmış iç talimatlara göre yapılmaktadır. Fabrikadaki otomatik
yangın söndürme sistemleri ve basınçlı yangın su devresinin bakım,
kontrolları Bakım Müdürlüğü; Yangın araçları, taşınabilir yangın
söndürme cihazları ve itfaiye personelinin kişisel malzemelerinin
periyodik kontrolleri ise yangın güvenlik personeli tarafından
aşağıdaki şemada gösterildiği şekilde yapılmaktadır. Bakım,
kontrol ve test periyotları barkod sistemiyle takip edilmektedir.

7. Sonuç
Üretim kapasitesi, üretim konusu ve çalışan sayılarına göre
tanımlanan büyük sanayi kuruluşlarında yangın güvenliğinin
sağlanması amacıyla aşağıdaki konularda yönetim politikaları
yazılı olarak belirlenmelidir:
w Çalışanların sorumlulukları ve yangın anında hareket tarzı:
Çalışanlar işe giriş öncesi eğitilir, yanın tehlikeleri hakkında
bilgi verilir ve eğitimleri tazelenir. Tüm çalışanların yangın
başlangıcında kendi canlarını tehlikeye atmayacak şekilde
taşınabilir yangın söndürme cihazlarıyla ilk müdahalede
bulunması esastır.
Ford yangın talimatlarında; “Meydana gelen yangın başlangıcı,
hortumla su müdahalesini veya olay yerine tüplü solunum cihazı
ile yaklaşılmasını gerektirecek boyutta ise derhal şehir itfaiyesine
haber verilmesi ” yazılıdır.

4. Yangın Risk Denetlemesi
Ford Otosan Yangın güvenlik altyapısı, sistemin işlerliği ve tesisin
gü elirlenen uygunsuzluklar üst yönetime raporlanmakta ve yapılan
düzeltici faaliyetler takip edilmektedir.
Tesiste yapılan her çeşit sıcak çalışma ilgili talimata göre izin formu
düzenlenerek ve gözetim altında yapılmaktadır.

6. Periyodik Bakımlar
Tesiste bulunan yangın korunma ve mücadele donanımlarının

w Acil durum risk analizleri ve müdahale seviyeleri:
İşyeri acil durum ilk müdahale ekipleri kurularak, profesyonel
ekiplerin çalışmalarına destek verecek ve boşaltma düzenini
sağlayacak şekilde eğitilir.
w İşyeri yangın güvenlik biriminin kuruluş ve
çalışma esasları:
Birimde çalışacak personelin eğitim, öğrenim ve yeterliliği
konusunda
belgelendirme
yapılmış
olması,
gerekli
araç,gereç,donanımların bulundurulması sağlanır.
w İşyeri yangın güvenlik biriminin eğitimleri,
tatbikat periyodları.
Birimde yer alan personelin yangın önleme, koruma ve müdahale
konularında teknik ve fiziki yeterliliklerini geliştirecek eğitim ve
tatbikatlar düzenlenir.

8. Kaynaklar
[1]. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
R.G.,19.12.2007/26735
[2]. NFPA 600 Standard on Industrial Fire Brigades
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Söndürme
Cihazları

Yangın İhbar
Söndürme
Sistemleri

İtfaiye
Personel
Donanımları

Kontrol
Günlük
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Haftalık

Kontrol
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Kontrol
6 Aylık

Kontrol
6 Aylık

Kontrol
Günlük
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[5] Fire Safety Risk Assessment, Factories and Warehouses,
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WAREHOUSE FIRES – AN EVER CHANGING RISK

Chris GILL

Abstract

1. Introduction

Warehouses present some of the most severe challenges to fire
protection these days. This challenge is the result of a variety
of factors which influence the risk and therefore the type of fire
protection which can be applied:
w As yield demand increase the storage per square metre must
also increases. This is generally achieved through storing higher
and higher which results in greater fire risks
w Modern goods and packaging contain higher and higher
proportions of plastic and foam materials
w Storage practices are changing with an increase in mixing of
goods of different types
w Cold storage warehouses are more common and present a
unique set of problems
w Warehouse operators demand more flexibility in how they store
goods
Although sprinkler protection is already widely regarded as the
most dependable and effective form of fire protection for the
widest range of risks, including warehousing, the technology is not
standing still.

Depo Yangınları – Daima Değişen Bir Risk
Özet
Depolar, bugünlerde yangından korunma konusunda en ciddi
mücadelelere sahne oluyor. Bu mücadele, Yangın riskini oluşturan
faktörlerinin çeşitliliklerinin bir sonucu olup uygulanması gereken
yangından korunma tipi hakkında şunlar söylenebilir:
w Kazanç talebinin artması nedeniyle metrekare başına düşen
depolama miktarı artmalıdır. Bu da günden güne daha yüksek
depolama şekillerini getirmektedir.
w Modern mallar ve ambalajları, sürekli daha çok plastik ve köpük
malzeme içermeye başlamıştır.
w Depo uygulamaları değişik tiplerdeki malların karışımındaki artış
yönünde değişmektedir.
w Soğuk depoların sayıları kendilerine mahsus problemleriyle
beraber sürekli artmaktadır.
w Depo işletmecileri depolama konusunda sürekli daha fazla
esneklik talep etmektedirler.
Depolama da dahil olmak üzere en geniş risklere karşı en etkili ve
en güvenilir yangın korunma tipi olarak sprinkler koruması kabul
edilse dahi bu teknoloji hala tam olarak oturmuş değildir.
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Figure 1. A search on the internet for ‘warehouse fires’

A search on the internet for ‘warehouse fires’ will quickly show you
just how frequent and damaging fires in warehouses have become.
They happen in every country around the world taking the lives of
workers, the general public and firefighters.
They destroy buildings with the majority of companies which suffer
such a fire closing their businesses within 12 months of the fire.
You may have insurance to replace your building and your stock
but where will your customers go during the time it takes you to get
back up and running? To your competition of course, and you can
guarantee it will be very tough to get them back.
Apart from the fire damage there are other impacts to consider:
w People can lose their jobs and this can have a huge knock-on
effect to the local community
w Fires in warehouses also create a great deal of pollution. We can
see here in these photos the airborne pollutants but think of all
the thousands of litres of water washing various chemicals and
fire residues into the local water system and environment.

Fire Triangle

Figure 2. Fire triangle
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So apart from the impact on our lives, why are fires in warehouse
so different to fire in other buildings?

the goods. As fire travels vertically very quickly, this can have a
dramatic impact on the size of fire.

Here we have the fire triangle which I’m sure we are all familiar
with. It highlights that in order to start and maintain a fire we need
Oxygen, fuel and heat. Remove one of these and the triangle
collapses and the fire will be extinguished. It is on this principle
that fire suppression systems are based. In the case of sprinklers
systems they work by cooling the fire with water droplets and by
reducing the available fuel by pre-wetting the goods stored.

Packaging nowadays is almost entirely made of flammable
materials, from expanded polystyrene around electrical goods
to cardboard sleeves around food we add a huge amount of
flammable materials to what we store – making the situation even
worse. Even the pallets alone used in warehouses constitute a
severe fire risk and unused pallets should ideally be stored outside
of the building. So even if what you store is a relatively low fire risk,
the packaging alone may create a major fire risk.
Clearly if you compare this to other risks such as hotels,
supermarkets or office developments then the fire loading – or
available material to burn – is much higher.

Figure 3. Potential risk at side effect increase

What we sometimes forget is that if we increase one or more of the
three elements then the fire size will increase. If you have more
heat, add more fuel or if you make more oxygen available then you
will have a bigger fire.
Warehouses by their very nature have the potential to significantly
increase all three sides of the fire triangle, creating bigger fires than
you would expect in say an office or shopping centre. It is against
this unique challenge that sprinklers have proven themselves
robust enough to tackle these difficult fires and yet adaptable so
that they can cope with the ever changing demands of modern
day logistics.

Figure 4. Effect of fuel side on warehouse fires

The amount of fuel available to a fire will certainly influence its size
and no-one can deny that in today’s warehousing we have high
concentrations of flammable materials.
We only have to walk into any DIY store to see mixtures of
flammable liquids stored next to aerosols and wooden furniture, all
to great heights and with little space between the racks.
In commercial distribution centres the situation is further worsened
as more goods of more variety are stored. As land becomes harder
or more expensive to obtain the result is that we store higher and
higher – 20meters or more is not unheard of – further concentrating

Figure 5. Effect of oxygen side on warehouse fires

Now no-one is suggesting that warehouses have a higher
percentage of oxygen in their atmospheres but what can vary is
the amount of AVAILABLE oxygen to the fire. In other words how
much air is able to get to the fire to feed it with oxygen.
This is affected by the type of storage that is used and here we
can see some common types of storage arrangements. The
arrangement on the left called block stacking or palletised storage
where boxes are simply stacked on top of one another. This
arrangement is used primarily when the goods being stored are all
the same and the user does not need to get to individual boxes.
For example if you were storing 100’s of the same type if TV. In
this type of arrangement the air can only really get to the outside
of the boxes meaning that the fire will grow primarily up the outside
of the stored goods, limiting both the size of the fire and it’s rate
of growth. Of course, if your boxes are storing goods with large
amounts of trapped air then that can be a different story.
The arrangement on the right is a racked storage arrangement
allowing the user to get to individual pallets when they need. This
is typical of modern distribution warehouses. Here we can see
that each pallet is surrounded on all sides by a plentiful supply of
oxygen. Ready to feed the fire once it starts.
So it is not only what we store but the way in which we store it
which can affect the size of fire and how fast it grows.
The type of goods we store in warehouse has changed dramatically
over the last 20 to 30 years. The amount of plastics has increased
and of particular concern to us is the amount of expanded plastics
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Figure 8. In UK, January 2000 a warehause storing office supplies where a
sprinkler system was installed four years ago, one of the employees started
a fire when he used a heat gun to shrink-wrap a pallet of stationary causing
ignition of papers which led the fire spread to three more pallets. The heat
Figure 6. Effect of heat side on warehouse fires

such as foam rubber. These plastics and foams add to the amount
of heat released during a fire and this increased heat drives the fire
to grow harder and faster.
We also find that warehouses store a much more varied type of
goods, plastic materials with aerosols and wooden goods with very
little segregation. This can also increase the rate at which a fire
grows.
Here we can see a few examples of the types of goods we store:
w A furniture store with mattresses, curtains, foam filled chairs etc.
Not only are the goods flammable but the fact that the general
public have access to the store will increase the risk of arson
greatly.
w A car parts warehouse where the goods being stored are not
so flammable but the containers, or tote boxes, in which they
are stored are. The additional problem with such storage is that
the containers store the water coming from the sprinklers above,
slowing down the progress of the water to the floor (which is
where the fire usually starts). In such situations it is now more
and more common to add fire fighting foam to the sprinkler
system to aid in the firefighting. The foam not only helps fight the
fire by forming a film over the molten plastic but it also acts as a
wetting agent making the water more ‘slippery’ helping it reach
the base of the fire faster.
w Finally we have an extreme but nonetheless real example where
the user was storing expanded polystyrene – unfortunately with
no sprinklers!
So we can see that stored goods can create very challenging fires.
This plus the height to which they are now stored increases the
heat output – further driving the fire onwards.

operated a sprinkler that was about 12 m above the pallets and only that
one sprinkler extinguished the fire long before the arrival of the fire brigade,
causing just a little dirtiness which was cleaned easily as the buılding was
allowed to be re-occupied the very next day.

Warehouse

Figure 9. A warehouse is stored with 12m of cooking oil in plastic bottles
which were packed in cardboard boxes and the boxes then wrapped in
plastic and stored on pallets.

When we see a warehouse fire on the TV news it is often already
well underway. What I’m going to show are a few photos from a
fire test which was run at an independent laboratory so we can see
how a warehouse fire progresses.
In this case a warehouse operator wanted to store 12m of cooking
oil, the type that you would have in your home – plastic bottles of
vegetable oil. The bottles were packed in cardboard boxes and the
boxes then wrapped in plastic and stored on pallets.
To put this in perspective the European standard for sprinklers limits
such storage to 3 m, if you store above this you need to fit sprinklers
inside the racking. In this situation the client did not wish to have
sprinklers in the racking and wanted to try an alternative approach

Figure 7. In buffalo New York June 2009, a recycling plant and warehouse
where any sprinkler system did not exist, burnt down with an estimated
damage of USD 400.000 which was regarded as a total loss, due to a fire
which the firefighters could not put off because of 100 meters far fire main
hydrants.
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Fire is not so easily modelled and certainly not in such a situation
as we had here. So the only way to evaluate the scheme suggested
by the client was to run a full scale fire test.
The fire was ignited at the base of the rack at the face of the goods.
This is typically where fires start either through arson or through
the impact of a forklift creating a spark.
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Note how little the fire has grown horizontally, all the growth is
vertically. Here we can see that the boxes and bottles at the base
of the fire have started to burn through and the vegetable oil has
started to leak out. At this stage it is still too cool for the oil to ignite
At 80 seconds the fire reaches out of the top of the racking and hits
the ceiling – 13 m above the floor.

0 sec : Ignition

20 sec : Fire reaches top of the fist pallet

Figure 10. Starting and growing of the fire between 0-20 sec.

After 20 seconds the fire has reached the top of the first level of
pallets, at this point the plastic wrapping is being consumed and
the cardboard has started to catch fire.

At this stage you are lucky if you even know you have a fire. The
detection system should have operated but have you called the
fire service? Is it a false alarm? Are people on their way out of the
building?
After 90 seconds, only one and half minutes the oil ignites which
speeds up the rate of fire growth involving more pallets. In addition
the amount of heat rises sharply.

100 sec : All oil flashes into fire, 2nd rack involded

Figure 14. Growing of the fire on 100 sec.

After 100 seconds the fire is out of control with oil contributing most
of the heat.

40 sec : Fire reaches top of 2nd pallet

Figure 11. Growing of the fire on 40 sec.

After 40 seconds the fire is at the top of the 2nd pallet. More
cardboard is involved and the fire is starting to pick up speed.

The fire jumps to the second rack which is a very wide aisle,
something like 3m – in most warehouse this is only 1.2 or 2m much closer and therefore the fire may jump much earlier.
The racks themselves also act as chimneys, keeping the heat
inside the aisles and within the racks – further encouraging the fire
to grow. By the time the fire service arrive – which will be several
minutes later -they will probably not be able to do anything to fight
the fire inside the building and all they can do is try to prevent the
fire moving to another building At this stage the test was terminated
and the emergency suppression systems were put into operation.
It is a little hard to see from the picture but only 3 to 4 pallets wide
were involved in the fire. Note how the pallets just along from the

60 sec : Fire reaches 4th floor and bottles start to burst and oil at floor

Figure 12. Growing of the fire on 60 sec

80 sec : Fire reaches top of
the rack (12m)

90 sec : Boxes start to fall and
more oil involved in fire

Figure 13. Growing of the fire between 80 and 90 sec.

After only one minute the fire is 4 pallets high – approximately
halfway up the rack and well beyond the reach of portable
extinguishers.

Figure 15. Two racks burnt down as the result of the test
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fire are untouched by the fire. Imagine the destruction if this was a
full warehouse allowed to burn uncontrolled. Remember that this
test was terminated after only 100 seconds.

w Attack the fire directly
w Also pre-wet goods around the fire to slow the fire down

This test is a perfect demonstration of why full scale fire tests are
necessary. The client’s consultant had done many calculations and
was confident the protection scheme would work but the only way
to be sure is to run a test. Although the test was not cheap it did
prevent an inadequate system from being installed preventing a
potentially much more costly system failure in the real warehouse.

Sprinkler Used In Warehouse

Figure 19. Typical installation of sprinkler for racks
Figure 16. Heat sensitive element in a sprinkler

The sprinklers are installed on pipes which are filled with water
ready and waiting to attack the fire. Each sprinkler has its own heat
sensitive element, a glass bulb or fusible metal link, fixed into the
sprinkler and which holds back the water.
To ensure the sprinkler will not leak 100% of sprinklers are
rigorously tested at pressures well in excess of those they will see
in service.

Figure 17. A specific temparature is needed to start up individual operation
of each sprinkler

This heat sensitive element will ONLY operate when it reaches
a specific temperature with heat from the fire. This means that
only those sprinklers heated up by the fire will operate – not every
sprinkler in the room as often seen on the TV or in movies. They
are not operated by smoke – unless it is accompanied by heat
from a fire!

Figure 18. Water release and distribution of a sprinkler

Once the sprinkler operates the water immediately starts to flow
out from the sprinkler, hitting a deflector which distributes the
water over the fire. As only the sprinklers near the fire operate the
minimum amount of water is used to control the fire. In fact in over
90% of fires in sprinklered buildings are controlled with 4 or fewer
sprinklers.
w Installed at the ceiling
w Installed in racks for very storage
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We have seen that the fire risk in warehouses is severe and in
order to address that risk the sprinkler
system must be designed with all the aspects such as the type of
goods, storage height etc into
account.
As in all sprinkler systems there are sprinklers installed at the
ceiling. With ceiling sprinklers you can protect many warehouse
occupancies, the height will vary on the type of goods and how you
store them but can typically be up to 6 or 7m.
Once you go above these heights you are required to start installing
sprinklers inside the racking. These ‘in-rack’ sprinklers effectively
bring the level of the ceiling down ensuring fast operation and
direct water delivery to the fire. A network of pipes is installed in the
central flue of the rack and sprinklers installed on the pipes. These
in-rack sprinklers must be protected from accidental damage with
guards and also with water shields to prevent water from above
cooling down the sprinkler and preventing it from operating.
Sprinklers used in warehouses operate very quickly, typically in a
full scale test at 13m they may operate only 40-60 seconds after
ignition. The sprinklers work in two main ways to control the fire:
w Water from the sprinkler will travel down the racking and start to
attack the fire directly. The level of control of the fire will depend
on the fire growth, the racking structure and the amount of water
delivered – called the water density. The more risky the fire, the
higher the water density which is applied. For example for a
storage of mattresses on racks to 6m height and protected only
from the ceiling the sprinklers will deliver 17.5 litres per minute to
each square meter of the fire.
w The sprinkler will also spray water onto the goods surrounding
the fire. This slows down the progress of the fire.
It is important to note that although in many cases the sprinklers
will reduce the fire size and may even extinguish it, the fire service
are very much needed to enter the building and ensure the fire
is completely extinguished. All sprinkler systems can provide an
electrical alarm which can be automatically forwarded to the fire
service control centre.
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Figure 20. Removal of in-rack sprinklers from warehauses even with very
high racks .

The goods being stored are polystyrene cups, individually separated
by cardboard and also in a cardboard box. The boxes are then
stacked on pallets to a height of 11 m. The sprinklers are at the
ceiling 13.7 m up and we do not have to use in-rack sprinklers if we
use ESFR sprinkler at the ceiling.

w Depending on the type of goods you are storing and the size
of ESFR there are different limitations on the storage height
allowed. Typically you may be able to store 12.2 m of goods in
a 13.7 m high building – but no more. If you want to store higher
then you must install in-rack sprinklers
w As we need the sprinkler to activate fast and also to delivery
the water directly to the fire, obstructions must be carefully
controlled
w Automatic smoke vents are not recommended. If they activate
in advance of the sprinklers then this removes some of the heat
from the roof of the building and this will slow down the operation
of the sprinklers
w For the same reason there are limitations on ceiling slope. If a
ceiling is sloped greatly then the hot gases travel up the slope
away from the sprinklers where it is required
These requirements are based on extensive, full scale fire tests
and must be followed when designing and installing an ESFR
system. Going outside the limits can result in complete failure and
loss of the building.

Cold Storage

Figure 21. Installation of ESFR sprinkler

Although in-rack sprinkler protection is very effective against
storage fires there are practical, operational issues which must be
taken into account. To feed the sprinklers you require piping inside
the racking and this presents two problems:
w It limits the flexibility to change the racking,
w Forklift truck drivers can hit the pipes or the sprinklers causing
an accidental discharge of water

ESFR Sprinkler
In response to these concerns the sprinkler industry developed
the Early Suppression Fast Response or ESFR sprinkler. This
is a special sprinkler used only in storage areas and it allows for
the removal of in-rack sprinklers, leaving only the sprinkler at the
ceiling. ESFR sprinklers work on two main principles:
w They react very quickly to the fire, for example in the video we
just saw, the first ESFR sprinkler operated only 40s after ignition,
despite being 14m above the floor; and
w They discharge much more water than traditional sprinklers, with
larger drops which are able to penetrate and actively reduce the
size of the fire
Although they can protect warehouses from the ceiling only,
ESFR sprinklers are not a panacea for all storage risks. As we are
expecting a great deal from sprinklers at the ceiling they do have
limitations:

Figure 22. Cold storage

Cold storage warehouses require sprinkler protection in exactly
the same way as standard warehouses. Even though the building
temperature is sub-zero this does not mean that a fire will not start.
You tend to get oily/fatty products such as dairy products being
stored in combination with paper/cardboard/foam packaging.
The problem is that of course you cannot have water filled pipes in
a cold storage warehouse – they would freeze!
Dry System
Water
Air

Standard
temperature
void above
Insulation

Freezer

Figure 23. Installation of a traditional dry system
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So traditionally we have protected cold areas (both inside and
outside buildings) with air filled systems. When the sprinkler
operates, the air is released which in turn automatically opens
the main water alarm valve and the water follows the air into the
system and to the sprinkler.

a split second to reach the sprinkler and it can begin to attack the
fire immediately.

This kind of system called a dry-system is used all over the world
but just like standard warehouse protection, when the storage
height reaches certain level you are required to install in-rack
sprinklers.
Figure 26. Some photos of a typical dry-ESFR installation.

Dry ESFR System

On the left you can see the dry sprinklers attaching into the normal
water filled sprinkler pipes above the ceiling On the right we see
the sprinklers inside the freezer. Having no in-rack sprinklers gives
the warehouse operator greater freedom and removes the risk of a
forklift accidentally damaging pipework in the rack.

Flay Spray Technology

Standard prinklers

Flat-spray technology

Figure 27. Flay spray technology
Figure 24. A photo of a typical dry-ESFR installation.

So can we take advantage of the ESFR in a cold storage environment?
Until recently the answer was no. ESFR’s rely on fast activation and
fast application of the water in order to work and due to the delay in
waiting for the air to leave the system these dry-systems systems
are too slow to allow the use of ESFR sprinklers.
Standard
temperature
void above

Freezer

We have already heard that one the greatest concerns of the
warehouse operator is yield, or ‘how many goods can I store per
m² of floor space’. One of the ways of increasing this is to decrease
the space between pallets on a rack, in other words squeeze more
goods into the rack vertically.
However, standard sprinklers need a certain amount of space in
order to develop the water spray pattern which limits the vertical
distance between pallets. Without this space the sprinkler cannot
spray adequately.
A new development in sprinkler technology has been the the special
flat-spray sprinkler. This sprinkler has a special deflector design
which sprays the water more horizontally which in turn allows the
good to be stored closer, in fact the minimum distance between the
goods and the deflector of the sprinkler is reduced by 33%.
To put this in perspective, even if you have 8 levels in your rack you
could save an extra half pallet in height. Any warehouse operator will
tell you that an extra half pallet space on top is very useful indeed.

Figure 25. Dry ESFR system

However, by attaching the ESFR sprinkler to a short length of steel
pipe and adapting the operating mechanism we can now create a
‘dry ESFR’ sprinkler to be attached to the water filled pipes above
the cold storage ceiling.
Because the barrel of the sprinkler is open to the atmosphere there
is no water within it to freeze solid. But when the sprinkler head in
the freezer operates it opens the other end of the barrel which is
connected to the standard water filled sprinkler piping above the
ceiling thereby allowing water into the barrel. This water only takes
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A New Project: ‘ I Want Everything’

Figure 28. A Warehouse
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To keep sprinkler protection relevant and in tune with the needs
of the warehouse operators we run many product development
projects with end user operators. One such project was carried out
as the end user wanted to use his warehouse in a way which was
not allowed under standard sprinkler protection rules
w No limits on the type of goods stored
w 8.5m storage height with no in-rack sprinklers
w Looser limits on the size and shape of pallets

adds to the fire load but prevents the sprinkler from pre-wetting
the goods.
Not shown here is the second rack which was installed, one of
the test fail criteria was that if the fire jumped from one rack to the
second then the test was deemed a failure.

Additional Pass Fail Criteria

Such requirements cannot be met by standard or ESFR systems
and so new sprinklers and system concepts have to be developed
and tested Fire is not something which can adequately be modelled
on a small scale and scaled up and for now the only way to test if a
protection scheme will work is to run full scale fire tests.

Worst Case Scenario

Additional pass fail criteria were that the fire could not spread
horizontally more than 6 metres and that the ceiling temperature
could not pass 300°C for more than one minute.
This is particularly important as it allows for a less robust steel
structure for the roof.

Protection Scheme
Vertical Barriers

12,0 m

Mattresses

2,3 m
3,7 m
5,1 m

8.5 m

6,5 m

Candles

Ignition

Figure 30. Protection scheme for the test criteria
Figure 29. Worst case scenario

To ensure an independent review of the project, the client requested
the involvement of a an independent approvals body, in this case
the VdS of Germany worked with the end user and ourselves to
develop the set-up as shown.
To simulate the worst case scenario a mixture of expanded foam
mattresses and candles was used – a very severe fire load made
even worse by the 8.5m storage height.

Test Fail Criteria
The fire test was run in a the Swedish test lab SP and as you
can see it looks like quite a challenge for the sprinklers. Note
that the goods are also wrapped in plastic film which not only

11 sec : fire surpasses the top of the 2nd storage level

31 sec : fire reaches the ceiling

The protection scheme we developed consisted of two main
aspects:
w Large orifice sprinklers at the ceiling only; plus
w Non-combustible barriers placed vertically through the structure
at every other flue space
Such a combination of active fire protection (sprinklers) and passive
fire protection (barriers) is quite unique and is at the forefront of
fire protection. By bringing the two aspects together we hoped to
allow the freedom the customer demanded without compromising
the fire protection.

Fire Progression

34 sec : simultaneous opening of four first sprinklers

Figure 31. Photos of the fire progression
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w Only 11seconds into the fire it has reached the top of the second
level – half the time it took in the test earlier on
w After 31 seconds the fire has reached the ceiling – 12m high.
Here we can also see the second ‘target rack’ – if the fire reaches
this rack then the test is deemed to have failed
w After only 34 seconds we have 4 sprinkler operating which
control the fire. Ceiling temperatures were controlled at less than
50 °C after about 2 minutes.

After The Test

Figure 32. After-test photos

In the after-test photos we can clearly see the impact that the
sprinklers in combination with vertical barriers has had on the fire
growth. The fire damage is limited to within the barriers and does
not spread to the outer parts of the rack.
In addition, the fast activation of the sprinklers has meant that even
within the barriers the damage was limited.

Conclusion
As a result of this series of tests we were able to gain the approval
of the third part certification body of Germany, the VdS. This means
the scheme can be utilised by other warehouse operators as long
as they follow the rules in the system datasheet
This protection scheme now allows the customer greater freedom
in how and where they stores the goods in their warehouses. It is
a great example of where the co¬operation of an end-user, system
provider, contractor and approval body can produce a scheme
which all are happy with.
So when considering fires in warehouses we can see that the size
and growth will depend on several factors:
w What you store
w How you store it
w How high you store it
Sprinklers have a proven track record of protecting warehouses
and are accepted as the best way to reduce the damage from fire.
But, as warehouse operators requires greater flexibility in all these
aspects the type of sprinkler protection you choose must match
the risk.
There are many standard ways to sprinkler protect warehouses
and your sprinkler contractor can advise you the best option to
take. However if you have a non-standard problem or wish to try
something outside what the standard allows then that is not the
end of the road, systems and products can be developed to match
your needs.
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Elektrik ve Mekanik Tesisatlarda
Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri

Cihan HERGÜNER
AIC Group

Özet
Konut, alışveriş merkezi, okul, hastane, otel ve kamu binaları gibi
insanların toplu olarak bulunduğu tüm yapılarda olası yangın riski
ve hasarın tanımlanması mühendislik biliminin sorumluluğundadır.
Alınması gereken önlemler arasında; bina yapımında kullanılan
malzemelerin yangına dayanıklı seçilmesi, yangın yayılımının
sınırlanması için gerekli kompartmantasyonun yapılması ve insan
tahliyesi için gerekli zamanı sağlayan bir takım malzemelerin
kullanılması bulunmaktadır.
2007 Türkiye Yangın Yönetmeliği’ne göre;
w Yönetmeliğe uyulmaması sebebiyle kaynaklanan hasarlardan,
yapı sahibi, işveren, tasarımda yetkili mimarlar ve mühendisler,
yapı denetim kuruluşları, müteahhitler, imalatçılar ve danışmanlar
kusurlarına göre sorumlu tutulacaktır.
w Sigorta şirketleri yangına karşı sigorta talebi aldığında yönetmelik
hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek zorundadır.
w Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını
belirlenmiş bir süre için durduran, yatay veya düşey konumlu
eleman olarak yangın kesicilerin kullanılması öngörülmüştür.
w Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatının bir yangın bölmesinden
diğer bir yangın bölmesine yatay ve düşey geçişlerinde yangın
veya dumanın veyahut her ikisinin birden geçişini engellemek
üzere, bütün açıklıkların yangın durdurucu harç, yastık, panel ve
benzeri malzemelerle kapatılması gerekir.
Bu bağlamda geliştirilen yangın kesiciler, yatay ve dikey boru
geçişlerinde kullanılmaktadır. Boruların etrafını sararak, yangın
anında belli bir sıcaklığa ulaşınca şişen, plastik boruları tamamen
mühürler; metal borularda ise duman ve gaz geçişini %100 engeller.
Yangın kesiciler, boru ve kablo penetrasyonlardaki menfezlerin,
yine yangın geçirmezlik özelliği bulunan yangına dayanıklı dolgu
malzemeleri (harç, yastık, panel, macun, mastik, köpük) ile birlikte
kullanıldığında, pasif yangın güvenliği sistemini tam bir şekilde
sağlanmış olmaktadır.

responsibility of the engineering science. Amongst the precautions
to be taken there are; choosing the fire retardant materials in the
construction, creating the necessary fire compartmentation to limit
the spread of fire and use devices that provide the required escape
time to evacuate the building.
According to the 2007 Fire Regulations of Turkey;
w The damages caused for not following the regulations, are
binding for the landlords, construction company, architects and
engineers responsible for the design, controlling companies,
contractors, producers and consultants and they will be held
responsible for their wrongdoings.
w Insurance companies must check before insuring a building,
whether the regulations are obeyed or not.
w In buildings, fire stops, elements utilized both for vertical/
horizontal penetrations that for a determined period of time stop
the spread of fire, must be used.
w For all buildings, when there is a vertical or horizontal penetration
of cables from one fire compartment to the other, in order to
prevent the advancement of smoke, fire or both, the apertures
must be filled with fire retardant materials such cement, fire
pillows, fire plates or similar materials.
Fire stops that have been developed in this context, are used
on vertical and horizontal pipe penetrations. Covering the pipe
mounted on, it expands in case of fire; for plastic pipes it closes the
pipe by squeezing it, and for metal pipes it closes the surrounding
to provide %100 fire and smoke tightness. Fire stops, used together
with fire retardant materials (cement, fire pillow, fire plate, mastic,
foam, silicone) for the remaining apertures in the pipe and cable
penetrations, provide a complete passive fire protection system.
Key Terms: Passive Fire Protection, Fire Stop, Fire Retardant
Materials

1. Giriş

ABSTRACT

Yangınlarda, ölüm ve yaralanmaların çok büyük bir kısmı, yapıların
yangın güvenliğine uygun olarak tasarlanmaması nedeniyle
olmaktadır. Çoğunlukla acil çıkışların dizaynı yetersiz olduğundan
bina duman içinde kalmakta ve üzücü olaylar meydana gelmektedir.
Özellikle kamu ve halka açık binalarda yangın güvenliği konusunda
yapıların projelendirme aşamasında önlemlerin alınması ve
yetkililer tarafından ehemmiyetle üstünde durularak eksiksiz olarak
uygulanması sağlanmalıdır.

Places such as residences, shopping malls, schools, hospitals,
hotels and government buildings where a high quantity of people
are present, the fire risk and the definition of damage is under the

Genel olarak, yangın güvenlik önlemleri pasif ve aktif olmak üzere
iki grupta incelenebilir. Pasif sistemler olarak, binanın kaçış yolları,

Anahtar Terimler: Pasif Yangın Güvenliği, Yangın Kesici, Yangına
Dayanıklı Dolgu Malzemesi

PASSIVE FIRE PROTECTION MEASURES FOR
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yangın merdivenleri, tesisat şaftları, pompa dairesi, su deposu,
yangın bölmeleri, yangın kesiciler, yangına dayanıklı dolgu
malzemeleri ve duman tahliye bacaları sayılabilir. Aktif sistemler
ise, yangın dolapları, sprinkler sistemi, gazlı söndürme sistemi,
duman tahliye sistemi, merdiven basınçlandırması, algılama ve
uyarı sistemleri gibi sistemlerdir. Pasif sistemler tamamıyla mimari
tasarıma etki eden hususlardır. Özellikle kaçış yolları ve yangın
merdivenleri yapının tasarımını tamamen değiştirebilmektedir.
Binanın pasif yangın önlemlerinin doğru şekilde planlanması
sayesinde, mekanik sistemlere olan ihtiyaç çok azalacaktır; bu
da yapı maliyetinin düşmesine ve ileride yaşanabilecek yangın
olayları karşısında can ve mal kayıplarının minimize edilmesini
sağlayacaktır. Ne yazık ki, bunu her zaman sağlamak mümkün
olmamaktadır; bazen proje sahibinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
için, yangın güvenliği ikinci plana itilmektedir. Unutulmaması
gereken nokta, pasif yangın güvenlik önlemlerinin yapıya getirdiği
maliyetin insan hayatının değeri ile karşılaştırılamayacağıdır.
Bir yapının fonksiyonel olması kadar güvenli olması da gerekir. Özellikle
topluma açık yapılarda güvenlik, birinci planda gelmelidir. Kaçış yolları
için ayrılan alanlar insanların panik ve yangınlarda kurtuluş alanlarıdır.
Kaçış koridorları ve yangın merdivenleri amaca hizmet edecek özellikte
olmalıdır. Ayrıca yangının ilerlemesinin en önemli sebeplerinden biri
olan mekanik shaftların ve elektrik shaftlarının, yangının ilerlemesini
önleyecek şekilde tasarlanması çok önemlidir.

2. Binalarda Bölümlendirme (Yangın Zonları)
Bina içinde yangını hapsetmek ve yayılmasını geçicide olsa
durdurmak için tüm önlemleri almamız gerekmektedir.
Yangını belli bölgelerde hapsetmek için bina içinde belli zonlar
(yangın zonları) oluşturulmalıdır. Bu zonlarda tüm bina boşlukları
yangını belli sürelerde durdurmak ve yangın ile savaşacak kişilere
zaman kazandırmak için özel olarak imal edilen Yangın Geciktirici
Malzemeler ile doldurulmalıdır.
Bina içindeki yangın zonlarında yangını geciktirmek için binanın
mimari yapısına bağlı olarak birbirine destek olan birçok farklı
malzeme kullanılmalıdır. Örneğin Yangın Duvarı, Yangın Kapıları
bunlardan bazılarıdır.
2.1. Düşey iç Bölmeler ve Yangın Duvarları
Düşey iç bölmeler ve bitişik nizam yapıların yangın duvarları, yangına
en az 90 dakika dayanıklı olarak projelendirilmeli, bölme aralıkları
40 metreyi aşmamalıdır. Bölmeler deliksiz ve boşluksuz olmalıdır.
Bölmelerde kapı ve sabit ışık penceresi gibi boşluklardan kaçınmak
mümkün değilse, bunlar da en az bölme yangın mukavemetinin yarı
süresi kadar yangına dayanıklı ve kesici özellik taşımalıdır.
Su, elektrik, ısıtma, havalandırma ve benzeri tesisatın yangın
bölmesinden geçmesi durumunda, bölmede yangın mukavemetini
azaltmayacak ve denenmiş uygun detaylar kullanılmalıdır. İç yangın
bölmeleri ile bitişik nizam binalar arasındaki yangın duvarları, kagir
ve en az bir tuğla kalınlığında, iki yüzü sıvalı dolu tuğla duvara
eşdeğer yalıtımda yapılmalıdır.
Topluma açık binalar ile yüksek yapılarda yangın anında otomatik
kapanan veya geceleri kapatılan sürme bölmeler veya koridor
damperleri kullanılabilir.

2.2. Yatay Bölmeler, Döşemeler
En çok 2 katlı konutlar dışında, bütün döşemeler yangına en az 60
dakika dayanımlı ve yangın kesici nitelikte, her durumda bodrum
tavanı yangına en az 90 dakika dayanımlı olmalıdır. Yangına en
az 120 dakika mukavemet gösteren ve alevlerin geçebileceği
boşlukları bulunmayan her döşeme bir yatay yangın bölmesi
olarak kullanılabilir. Ayrık nizamda müstakil konutlar dışında yanıcı
malzemeden asma tavanlar kullanılmamalıdır.

2.3. Cepheler
Cepheler, düşey dış yangın bölmeleri niteliğindedir. Cephe dış
kaplamasının, özel durumların dışında, yanmaz malzemeden
olması esastır. Kapı, pencere ve benzeri cephe boşlukları
arasında, aynı bir iç hacme ait değillerse en az 100 cm yatay dolu
yüzey bulunmalıdır. Bu dolu yüzeylerin, bir düşey yangın bölmesi
veya duvarı olması durumunda, bina dışına en az 40 cm taşan
düşey yanmaz nervürlerle pekiştirilmesi tercih edilmelidir Konut
olarak kullanılan yapılar bu uygulamanın dışında bırakılabilir.
Yangına en az 30 dakika dayanıklı özel pencereler kullanılmadığı
takdirde, cephede en az 50 cm çıkıntılı yatay alev itici nervürler
düzenlenmelidir.

2.4. Çatılar
Çatıların oturdukları döşemeler yatay yangın bölmesi niteliğinde
olmalıdır. Bitişik nizam yapılarda, çatılarda çatı örtüsü olarak yanıcı
malzeme kullanılmamalıdır. Düşey yangın bölmeleri ve yangın
duvarları çatı düzlemini en az 60 cm aşacak şekilde yapılmalıdır.

3. Tesisatların Yangın İzolasyonu
Yapılarda yangının ilerleyebilmesi için bir sürü alınması gereken
önlem olduğu aşikardır fakat ne yazık ki günümüzde üzerinde fazla
durulmayan bir konu olan shaft izolasyonu, çok çeşitli tehlikeleri
içinde barındıran bir konu olarak önemini korumaktadır. Özellikle
elektrik tesisatının ilerlediği dikey shaftlar, bir yangın anında
adeta bir baca görevi görmekte ve yangının çok hızlı bir şekilde
ilerlemesine imkan vermektedir. Mekanik ve elektrik tesisatlarının
yangın bölmelerinde geçtiği açıklıkların, mutlaka sonrasında
yangına dayanıklı harç, yastık, panel ya da köpük ile kapatılması
gerekmektedir. Mekanik ve elektrik shaftlarının özelliklerine göre
kullanılması gereken malzemelerde değişiklik göstermektedir.

3.1 Elektrik Tesisatlarında Yangın İzolasyonu
Bir bina içinde veya geniş bir alana yayılan komplekslerde yangına
en hassas bölgelerden birisi Elektrik Şaftlarıdır. Zira yangının bina
içinde çok hızlı bir şekilde yayılmasına neden olan yerlerin başında
elektrik ve mekanik şaftlar gelmektedir. Elektrik şaftları bina içine bir
örümcek ağı gibi yayılmış olan elektrik kuvvetli akım ve zayıf akım
kablolarını dar bir alan içinde muhafaza etmektedir. Aynı zamanda
elektrik şaftları mimari yapısı nedeni ile bina içlerinde galeriler
oluşturmakta ve doğal baca görevi de görmektedir. Bu nedenle
bina içinde herhangi bir bölgede çıkan yangın elektrik şaftlarında
çok hızlı bir şekilde ilerleyerek bina içinde farklı bölgelere atlayabilir,
yayılabilir.
Ayrıca elektrik kablolarında çeşitli nedenlerden dolayı yangın
çıkma riski de çok fazladır. Bu amaç için kullanılan kablolarda
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genellikle çok çabuk yanabilen plastik kaplamalar veya izolasyon
malzemeleri kullanılmaktadır.
3.1.1 Kablo Yangınlarındaki Tehlikeler
Kablo üreticileri elektrik kablolarının imalatında plastik içerikli kılıflar
veya izolasyon malzemeleri kullanmaktadırlar. Bunlar içinde
w PVC polvinyl chloride
w PE Polyethylene
w PP Polypropylene
w Sentetik lastik
en çok kullanılanlarıdır. Tüm bu plastikler yanabilir malzemelerdir.
Dolayısı ile elektriksel olarak çıkan bir yangında (kısa devre, aşırı
yük gibi) ortaya çıkan alev bu kablolar üzerinde çok hızlı bir şekilde
yürür ve yayılır.

Tablo 1. PVC’nin Yansıması Sonucu Ortaya Çıkan Kimyasal
Bileşimler
Bileşim
Su Buharı

Oranı

Açıklama

Büyük oranda

Karbondioksit

Büyük oranda

Karbonmonoksit

Büyük oranda

Hidrojen klorit

Büyük oranda

Toksik, asidik, korozif

Benzen

Küçük oranda

Toksik, kanserojen

Tolün

Küçük oranda

Toksik

Fhosgen

Az miktarda

Toksik

Vinilyklorit

Az miktarda

Kanserojen

Toksik

Hekzaklorobenzen

Az miktarda

Toksik

3,4-Benzopryrene

Az miktarda

Kanserojen

Çok önemli bir gerçeği hatırlatmakta fayda vardır. Yatay olarak
serilen PVC kablo demeti üzerinde yangının ilerleme hızı 20 m/
dk’dır. Bu veri İngiliz kuruluşu CEGB tarafından belirlenmiştir. PE
ve PP malzemeleri içeren kablolar çok daha kolay yanabildikleri
gibi ayrıca eriyen damlaların oluşturduğu sıcaklık ile diğer komşu
malzemeleri de kolayca yakabilirler.

1,2-Benzo-antiransen

Az miktarda

Kanserojen

9,10-Dimetil1,2 Benzo antirasen

Az miktarda

Kanserojen

Klorinat dibenzofuranes

Az miktarda

Toksik, kanserojen

Klorinat dibenzodioksin

Az miktarda

Toksik, kanserojen

PVC kablolar sadece yangının yayılmasına neden olmazlar. Aynı
zamanda yoğun koyu renkte dumana da neden olurlar. Bu duman
tahmin edileceği gibi;
w İtfaiyecilerin kurtarma ve söndürme çalışmalarını çok zorlaştırır,
w İçerdiği toksik ve kanserojen maddeler insanlara zararlıdır,
w Çok miktarda HCl gazı içerdiği için söndürme çalışmaları sırasında
kullanılan su ile karşılaştığında Hydrochloric asit’i oluşturur. 1 kg
yumuşak PVC %35 klorin içerir, buda 360 gr HCl gazının ortaya
çıkmasına neden olur. HCl’nin su ile karşılaşması durumunda
yaklaşık 1 lt Hydrochloric asit meydana çıkmaktadır.

Büyük oranda: > 50 mg/g PVC tamamen yanmış

Hydrochloric asitin bina içindeki taşıyıcı malzemelere ne kadar
zarar verdiğini herkes bilmektedir. Tüm metal malzemeler hızla
korozyona uğrar ve bina taşıma elemanlarında ciddi hasarlar
yaratır. Bu hasarların maliyeti binada direk olarak yangının neden
olduğu hasarlardan daha fazladır. PVC ürünlerinin yanması
neticesinde ortaya çıkan zararlı gazlar içinde bulunan kimyasal
bileşimlerin listesi aşağıda belirtilmiştir. (Bk. Tablo 1)
3.1.2 Elektrik Tesisatları için önlemler
Dikey ve yatay olarak ilerleyen elektrik tesisatlarının, yangın
zonlarından geçtiği her açıklığın, o bölgedeki yangın duvarı
niteliğinde kapatılması gerekmektedir. Bu sebeple kablo tavaları
ya da demetlerinin mutlaka yangın geciktirici malzemeler ile yangın
izolasyonunun yapılması şarttır.
Buralarda kullanılabilecek malzemeler, geçişin özelliğine göre
değişiklik göstermekle birlikte, sayıları sınırlıdır. Dünyada bu
alanda kullanılan en yaygın ürünler, yangına dayanıklı harç, köpük
veya yangın plakalarıdır.
Yangına dayanıklı harçlar, uygulama kolaylığı ile özellikle geniş
shaftlarda öne çıkmaktadır. Normal harç gibi uygulandığından,
kullanımı ve uygulaması kolay olduğu gibi, özel bir eğitim veya ekip
gerektirmemesi de ayrıca zaman kazandırmaktadır.
Yangına dayanıklı köpükler, genellikle belirli boyutlardaki açıklıklar
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Küçük Oranda: 1-50 mg/g PVC tamamen yanmış
Az Miktarda: < 1 mg/g PVC tamaman yanmış
için tercih edilmektedir. Bu ürünlerin en çok kullanıldığı yerler,
yatay geçişler ve ulaşılması zor olan yerlerdir. Bir avantajı, harç ile
erişilmesi ve tamamının doldurulması zor olan geçişlerde, silikon
tabancası tarzında bir silah ile uygulanarak her türlü dar alana
rahatlıkla uygulanabilir olmasıdır. İşçilik olarak zaman tasarrufu ve
rahat uygulanabilirlik avantajı getirir.
Bir diğer alternatif olan yangın plakaları, taşyüne panelin üzerine
intümesan yangına dayanıklı boya uygulanmış kesitlerdir. Bu
plakalar, geçiş içerisinden geçen tesisatın ölçülerine göre kesilir
ve her iki taraftan olacak şekilde geçişe uygulanır. Bu ürünlerin
uygulandığı geçişin ve kabloların da aynı şekilde intümesan
yangına dayanıklı boya ile boyanması gerekmektedir. Bu sistem
daha fazla işçilik ve zaman gerektirir, fakat diğer sistemlere göre
daha düşük maliyetlidir.
3.2 Mekanik Tesisatlarda Yangın İzolasyonu
Mekanik shaftlar içerisinden sıhhi tesisat, yangın tesisatı, ısıtma
tesisatı gibi farklı özelliklerde ve farklı tiplerde borular ilerlemektedir.
Bu boruların her biri birer potansiyel bacadır; yangın esnasında
özellikle plastik borular çok hızlı bir şekilde erimekte ve ilerlediği
koridorda yangının ilerlemesi için adeta bir kanal hazırlamaktadır.
Bu boruların üzerlerine, yangın duvarlarından geçtiği bölgelerde
yangın yönetmeliğince tanımı yapılan yangın kesicilerin kullanılması
gerekmektedir. Ayrıca borunun etrafında kalan menfezlerinde
yangına dayanıklı malzemeler ile doldurularak yangın duvarı
özelliğinin korunması sağlanmalıdır.
3.2.1 Plastik Borularda Yangın Tehlikesi
Hemen hemen tüm modern binalarda plastik borular çeşitli gaz,
sıvı ve katı maddeleri taşımak için kullanılmaktadır.(Bkz.Tablo2)
Bu amaç için kullanılan tüm plastik malzemeler PVC, PE v.b.
hepsi yukarıda da belirttiğimiz gibi kısa zamanda yanma özelliğine
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Tablo 2. Binalrda Kullanılan Borulardaki Plastikler
Yangını Üzrinde Taşımıyan Plastikler
PVC

Polyvinyl chloride

Yangını Üzerinde Taşıyan Plastikler (Flame Propagation)
PE

Polyethlene

PVC-U

Rigid Polyvinyl chloride unplasticized

HDPE

High Densşty Polyethylene

PVC-C

Polyvinyl chloride chlorinated

LDPE

Low Density Polyethylene

PVC-HI

High impact Polyvinyl chloride

PE-X

Crosslinked Polyethylene

PCVPneumatic Tubes

PP

Polypropylene

PP special

ABS/ASA

Acrylonitrile-butadiene-styrene-acrylic ester copolymer

ABS/ASA/PVC

Acrylonitrile-butadiene-styrene Acrylonitrile-styreneacrylic-ester copolymer/polyvinylchoride

ABS/ASA/PVC MOD

Acrylonitrile-butadiene-styrene Acrylonitrile-styreneacrylic-ester copolymer/polyvinylchoride/modified

PB

Polybutene

Non-propagating Polypropylene

Not: Yangını üzerinde taşımayan plastiklerde yangın sırasınsında büyük tehlike taşırler (Bkz. Resim
2 ve 3)

Resim 1.

Resim 3.

sahiptirler. Bu plastiklerden bazıları mesela PE gibi yangını
üzerlerinde taşıma özelliğine de sahiptirler.

Bu arada sıcaklıkla eriyerek yere düşen plastikler düştükleri yerdeki
komşu yanıcı maddelere bulaşarak onları da tutuşturur ve yangının
daha da büyümesine neden olurlar.

Yani bir PE boru yanmaya başladığında bir odadan diğer bir odaya
veya kata veya zona yangını kolaylıkla üzerinde taşır.
Diğer plastiklerden mesela sert PVC yangını üzerinde taşımamakla
birlikte kısa zamanda yumuşaması ve erimesi ile sıcaklığın
yükselmesine ve doğal olarak yangının kısa zamanda binanın
başka bölümlerine yayılmasına neden olmaktadır.

Resim 2.
Ayrıca eriyen boru parçaları yer yer çatlayarak veya koparak
yangının çıktığı mahalde biriken dumanı ve zehirli gazları bir baca
gibi çalışarak binanın farklı bölgelerine de taşımaktadırlar. Bu
durum tabii ki bina içinde bulunan insanlar için büyük bir tehlike
oluşturmaktadır.
Diğer taraftan bir duvar geçişinde duvarın yangına direk maruz
kalan kısmındaki plastik borunun erimesi ile duvarın diğer
kısmında kalan plastik boru kendiliğinden koparak düşer. Böyle bir
durumda yangın duvar içinde oluşan boşluktan kolaylıkla geçerek
bir bölümden diğer bir bölüme taşınır.

3.2.2 Mekanik Tesisatlar için Önlemler
Boruların yangın zonlarından geçtikleri yerlerde, yangının ilerlemesini
durdurmak amacı ile kullanılabilecek en uygun çözüm yangın kesici
kullanılmasıdır. Yangın kesicilerin içerisindeki özel intümesan katmanı,
sıcaklığın 140°C’yi aşması halinde tepkimeye girerek şişmeye başlar.
Bu şişme sonucunda ortaya çıkan basınç, dışarısındaki metal
kaplaması sayesinde içeriye yöneltilir ve borunun üzerine etki etmeye
başlar. Sıcaklığın artması ile zaten sertliğini yavaş yavaş kaybetmekte
olan plastik boru, bu üzerine uygulanan basınç ile birlikte içe doğru
kapanmaya başlar ve çok kısa bir süre içerisinde boruyu tamamen
kapatarak mühürlenmesini sağlar. Bu sayede dumanın, çevrede
oluşan diğer zehirli gazların ve de yangının 4 saate kadar bir üst ya da
yan bölmeye atlaması engellenmiş olur.
Metal borularda ise bu durum biraz daha farklıdır; metal boruların
erimesi için gereken sıcaklıkların çok yüksek olması sebebi ile, bu
borular yangın esnasında eriyecek kadar bir ısıya maruz kalmazlar.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu boruların etraflarında
alev, duman ve zehirli gazların geçişine izin verecek açıklıkların
kapatılmasıdır. Burada yine yangın kesici monte edilmesi yolu
ile, yada boruların etraflarının intümesan silikon tarzı materyaller
ile kapatılarak, oluşabilecek herhangi bir çatlak ya da boşluğun
yangına dayanıklı bir şekilde izolasyonu yapılabilir.
Mekanik shaftların yangın yalıtımının ikinci kısmı ise, borulardan arta
kalan boşlukların, yangına dayanıklı malzemeler ile yalıtılmasıdır.
Buralarda kullanılmak üzere çok çeşitli ürün tipleri mevcuttur;
yangına dayanıklı harç, mastik, köpük bunlardan bazılarıdır. Dikkat
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edilmesi gereken nokta, kullanılan malzemenin stadartlara uygun
olması ve %100 duman geçirmezliği sağlamasıdır. Yangın sonucu
meydana gelen ölümlerin %95’inin duman zehirlenmesi sebebi ile
gerçekleştiğini düşünürsek, duman yalıtımının önemi bir kez daha
ortaya çıkmaktadır. Bu konu da takip edilmesi gereken en önemli
iki standart şunlardır: “EN 1366-3: Fire resistance tests for service
installations. Penetration seals” ve “DIN 4102: Fire-Resistance
Classes and Fire Resistance Test Methods for the Elements of
Building Construction”. Kullanılacak malzemelerin en az 90 dakika
yangına dayanıklı cinsten olması gerekir. Bu sebeple malzeme
seçimine özen gösterilmesi gerekmektedir.

4.Sonuç
Ülkemizde pasif yangın güvenliği konusunda gerekli adımlar
atılmaya başlanmış fakat istenilen düzeye henüz ulaşılamamıştır.
Geçtiğimiz 10 yıl içinde gösterilen ilerleme ümit vericidir fakat
konuyla ilgili çalışmaların arttırılması ve yangın yönetmeliğinin
hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi sağlanmadığı
müddetçe, istenilen seviyeye ulaşmamız uzun bir süre alacaktır.
Yangın kompartımantasyonunun yapılması ve bu oluşturulan yangın
zonlarının bütünlüğünün sağlanması, proje müellifinden müteahhit
firmaya kadar süreçte yer alan herkesin sorumluluğundadır. Bu
konuya gösterilecek olan ehemmiyet, direkt olarak istatistiklere mal
ve can kayıplarının minimize edilmesi şeklinde yansıyacaktır.
Bu alanda kullanılan ürünler her ne kadar Türkiye için yeni
sayılsa da, dünya standartlarında inşaat projelerine imza atan
firmalarımızın bu ürünlere daha çok özen göstermesi, bu konuda
bir farkındalık yaratılmasına katkıda bulunacaktır.
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USING SENSOR INTEGRATION AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
TO AUTOMATE WIDE AREA SURVEILLANCE AND
PROVIDE SITUATIONAL AWARENESS

Daniel John FLYNN
Honeywell

Abstract
Wide Area Surveillance has typically been labor intensive, with
surveillance provided by security personnel monitoring the site
directly or through CCTV. These methods of surveillance are
expensive and not reliable, as humans fatigue and are not well
suited to monitor a wide area. Sensor technologies such as
electronic fences, microwave sensors, underground sensors, and
infrared sensors have provided some relief, but these systems
demand substantial infrastructure and construction investment,
and have high maintenance costs. The recent introduction of
commercial radar, GPS sensors, and GIS platforms now enable
cost effective automation of wide area surveillance, and also
provide single screen situational awareness. When integrated with
life safety sensors, these systems can automatically monitor and
react to both security and life safety events. This paper explores the
deployment of these technologies using a Radar Video Surveillance
(RVS) system to cost effectively and reliably automate wide area
surveillance.

Sensör Entegrasyonu ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin
Kullanılması ile Geniş Alan İzlemelerinin Otomasyonu
ve Durumsal Farkındalığın Sağlanması

bildiri, sözü geçen teknolojilerin, Radar Video İzlemesi (Radar
Video Surveillance – RVS) sistemi kullanılarak, geniş alanların
güvenlik amaçlı izlenmesi ve otomasyonunun maliyet etkin ve
güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini incelemektedir.

Summary
A single surveillance position manned 24/7/365 with weekends,
vacations, and holidays require five full time personnel. In many
cases, this fact alone makes a compelling case to automate
surveillance with an RVS system, to reduce cost and increase
effectiveness.
Sensors

Geniş alanların güvenlik amaçlı izlenmesi, genellikle emek yoğun
bir iş olmuş ve güvenlik personelinin doğrudan ya da CCTV sistemi
yardımı ile gerçekleştirdiği bir denetimden öteye geçememiştir. Bu
tip izleme metodları hem pahalı, hem de insanın zamanla yorulma
faktörü göz önünde bulundurulduğunda güvenilirliği düşük, geniş
bölgelerin denetimi için uygun olmaktan uzak yöntemlerdir.
Elektronik çitler, mikrodalga sensörleri, yer altında kullanılan
sensörler ve kızılötesi (infrared) sensörleri gibi algılama teknolojileri
bu probleme belli bir seviyede çözüm getirmiş olsalar da, önemli
inşai ve altyapısal maliyetler oluşturmakta ve beraberinde yüksek
bakım maliyetlerine sebep vermektedirler.
Son dönemde, ticari radarlar, GPS (küresel yer belirleme) sensörleri
ve GIS (coğrafi bilgi sistemi) platformunun kullanıma girmesi, geniş
alanların güvenlik amaçlı izlenmesi ve otomasyonunun maliyet
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine ve izlenen bölgede olup
bitenden tek bir ekran üzerinden haberdar olunmasına olanak
sağlamıştır. Can güvenliği sistemlerinde kullanılan sensörler ile
entegrasyonları sağlandığında bu sistemler, hem güvenlik hem de
insan hayatını tehlikeye atan olaylar ile ilgili otomatik olarak izleme
yapma ve bu olaylara reaksiyon verebilme yetisine sahiptirler. Bu
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Figure 1. Wide Area Surveillance is automated by using sensors
to Detect, software to Track, Display, and Prioritize, and cameras
to Respond.
An RVS system receives and processes data from all detection
sensors, and determines when a potential threat may exist based
on user defined rules. All detections are processed and prioritized,
and when a threat’s priority exceeds a database defined threshold,
an alarm is generated and a response occurs. The response is
typically to automatically steer a CCTV camera to the location
of the threat, but may also include shutting down processes,
changing access control options, or initiating an operator response
checklist.
When using an automated wide area surveillance system such
as this, an operator can perform other tasks, only responding to
an event after the software has prioritized it as a potential threat.
These events can be intrusions or life safety alarms, or other
scenarios defined by the user defined rules.
The three components of an RVS system are sensors to detect,
software to track, display, and prioritize, and cameras to respond.
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Detection Sensors
Radar has emerged in the last 5 years as the preferred sensor for
wide area surveillance because of the 360 degree field of view and
long range. CCTV cameras don’t work well for detection because
of the inherent trade off between range and field of view. A 36
degree camera may only be effective at detecting to 100 meters,
and a 6 degree camera only to 800 meters. A radar, on the other
hand, can detect 360 degrees at ranges exceeding 5KM.
Other useful detection sensors are Automatic Identification System
(AIS) and Global Positioning System (GPS). These sensors
require cooperation of the party being detected, as they must carry
transponders to transmit their position and other information. The
RVS system receives this information and uses it to filter out normal
activity in the area of interest, so as not to generate an alarm on
normal commercial traffic or a security vehicle.
Radar sensors are typically categorized as Waterside Surveillance
Radars (WSR) or Ground Surveillance Radars (GSR). Waterside
radars operate in the X Band (9GHz), and can detect small vessels
on the water but not people. Ground radars typically operate in the
Ku or Ka Band (18 or 35GHz), and can detect people on land, but
are not effective on water because the higher frequency reflects off
the water to generate false alarms. Sites that have both waterside
and land perimeters can combine waterside and ground radars for
the best results.

and steered to the event automatically, presenting the operator
with a real time view of the event.
Once the knowledge of camera locations and how to control them
is captured in the platform, it is a simple matter to offer a feature
that selects and points a camera based on an operator mouse click
on the map image. In this case an operator gets a call regarding a
potential situation, but no sensors are driving the cameras to the
event. The operator can click a location on the map and select a
camera to point to that location, and the live CCTV image will come
up on the screen.
S itua tiona l A wa r enes s Dis pla–y B a s ed on a G eogr aphic Infor ma tion S ys tem

F ir e Ic on F r om Integr a ted L ife S a fety
B uilding Ma na gement S ys tem
N or ma l Ma r ine T r a ffic
T r a c k ed by R a da r

L ive V ideo of F ir e S c ene, A utoma tic a lly
C ontr olled a nd P r es ented by S itua tiona l
A wa r enes s S oftwa r e

E mer genc y R es pons e V ehic les
E n R oute to F ir e, tr a c k ed via G P S .
R 22

Situational Awareness Processors
Situational awareness is best delivered with a single view of the
facility or area of interest to the operator. This view can be a GIS
image, either a satellite view for an outside facility, or a CAD floor
plan of a building. GIS systems provide a contextual view of a
facility, which can be a map, a satellite image, a CAD drawing,
or other representation. The key is that the image quickly depicts
the status of the facility and has layers of information that can be
turned on or off by the operator. The layers show the location of
life safety sensors, security system sensors, critical assets, live
video, potential intruders, response vehicles, personnel locations,
and other pertinent information. The objects are displayed in a
geospatially correct location, and when the image is zoomed or
panned, the layers adjust accordingly.
In addition to viewing the pertinent data in a logical way, the
situational awareness software can help operators filter and
correlate the data to prioritize situations and identify patterns that
involve more than one sensor. This is achieved through the use of
User Defined Rules. These rules are configured when the system
is deployed, and can be modified as the system matures to capture
site specific knowledge. For instance, if a fence sensor detects a
disturbance followed by a radar sensor inside the fence line, then
that becomes a very high priority alarm.
Another important feature of a situational awareness platform is
not just to receive, process, and view data from sensors, but to
control the sensors themselves. For instance, if you have many
cameras on a facility, and an operator receives a report of a
suspicious or dangerous situation at a particular location, it often
takes time for the operator to determine which PTZ camera to
use, and which direction to point it to evaluate a situation. In an
advanced situational awareness system, the cameras are selected

R 24

Figure 2. A GIS Based Situational Awareness Platform Provides
an Integrated View of an Entire Facility

Automated Responses
Once the Situational Awareness Processor has identified and
prioritized a threat, an automated response is initiated. This
response typically starts with a CCTV camera being allocated and
pointed to the threat. The pointing is updated as the position data
is refreshed, so that if the threat is moving, the camera will follow it.
Recording is typically started at a higher frame rate when a camera is
allocated. Prerecording is available in digital video managers, which
can record buffered frames that occurred before the threat, and this is
typically most useful for fixed cameras that have a view of the events
leading up to the threat. The CCTV recordings should support a digital
signature feature so they can be used as evidence in court.
Alarms generated into a security platform are usually the second
part of an automated response. The alarms are in the same format
as the other alarms that personnel must deal with, to provide a more
seamless integration between the RVS system and the existing
security system. In this way, the alarms from a radar intrusion look
the same and are managed the same as alarms for an access
control alarm.
In many security platforms, alarms can initiate other responses
such as access control restrictions and process shutdowns. They
can also launch an emergency response checklist that must be
executed by security or safety personnel.

Conclusion
The introduction of commercial radar and GIS systems has enabled
true situational awareness through Radar Video Surveillance
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systems. These systems can provide a complete view of security
and life safety systems on a single GIS map, and can automate
responses based on user defined rules. This integration and
automation provides improved safety and security of a facility at a
much lower cost than traditional methods.
Basic features of a Security Situational Awareness platform:
w Automatic Detection and Tracking
w Integration With CCTV System
w Integration With Security Platforms
w Integration with Life Safety Platforms
w GIS Engine
w User Defined Alarm Zones
w User Defined Rules
w Event Prioritization
w Multiple Configurations
w Point and Click Camera Control
w Event Summary
w Event Detail
w Camera Override
w Open Architecture
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GEÇİŞLER ve PASİF YANGIN YALITIMI

Faruk BİLAL
Himerpa A.Ş.

1. Giriş
Pasif yangın durdurma sistemlerinin amacı yangını çıktığı
bölgede hapsetmek ve yangından kaynaklanan zararın artmasını
engellemektir.Tüm binalarda kondüitler, elektrik kabloları,
haberleşme sistemi, HVAC (ısıtma/havalandırma/soğutma)
sistemi, ve plastik borular duvar ve tavanları delerek geçerler.
Yukarıda tariflenen şekilde bölünen duvar veya tavanın üzerinde
açılan delikler, artık o duvar ya da tavanın yangına dayanıklı olma
özelliğini yitirmesine neden olur. Bu oluşturulan delikler, alev ve
zehirli gazların iletilmesine neden olan en önemli kanal haline gelir.
Bu geçişlerin tamamı, bölmenin orijinal yangına dayanıklılığı ile
orantılı yangın durdurucu malzemeler ile doldurulmalıdır.
1-Kriter→Yangın direnç Süresi→30-240 dakika veya Yalıtım Gereksinimi 2-Kriter→Duvar,Döşeme ,Lineer boşluk 3-Kriter→Hareket→
Titreşim veya Isısal genleşme 4-Kriter→Mekanik Mukavemet→Yük
taşıma
Diğer faktörler : Açıklığın boyutu,Açıklığın esnekliği, ortam şartları,
servislerin değişim frekansı, servislerin penetrasyonu, duman ve gaz
sızdırmazlık, dizayn ömrü, ana yapı
1-Servis tipleri→Hava Kanalı→Yangın dirençli veya damperli
2-Servis tipleri→Elektrik kablosu→tekil kablolar/Demet/Kablo
tavası/Kablo Kanalı 3-Servis tipleri→Borular→ Plastik/ Çelik veya
Dökme/ Demirdışı metaller
Diğer faktörler : Hafif yapı sistemlerinde intumesen sistemler ,
meskun bölgelerde duman veya toksisite, dinamik bariyerlerde
sert yalıtımlar, temiz oda uygulamalarında tozlu veya gevrek
malzemeler, geniş açıklıklar ve ısısal genişleme

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğindeki Derzler,
Boşluklar ve Geçişler
(Düşey iç bölmeler )Bölmelerde delik ve boşluk bulunmayacaktır. Su,
elektrik, ısıtma, havalandırma tesisatının ve benzeri tesisatın yangın
duvarından geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak
şekilde en az yangın duvarı yangın dayanım süresi kadar, yangın
ve duman geçişine karşı yalıtılır.(m.25) Cepheler, düşey dış yangın
bölmeleri niteliğindedir. Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği
boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin
komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın
dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır. (m.27) Bina dilatasyonu
kazan dairesinden geçmez (m.54) ) Bütün bina ve yapılarda elektrik
tesisatının bir yangın bölmesinden diğer bir yangın bölmesine
yatay ve düşey geçişlerinde yangın veya dumanın veyahut her
ikisinin birden geçişini engellemek üzere, bütün açıklıkların yangın
durdurucu harç, yastık, panel ve benzeri malzemelerle kapatılması
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gerekir. (m.69) Havalandırma ve duman tahliye kanallarının, kaçış
merdivenlerinden ve yangın güvenlik hollerinden geçmemesi
asıldır. Ancak, çeşitli sebeplerden dolayı, kanalın bu bölümlerden
geçmesi hâlinde, geçtiği bölümün yapısal olarak yangına dayanım
süresi kadar yangına dayanacak bir malzeme ile kaplanması
şarttır. (m.87-5) (11) Yangının yayılmasında rol oynayan tesisat
bacasının ve kanallarının, yangın kompartımanları hizasında
olması ve kompartımanın yangın dayanımını azaltmayacak şekilde
yalıtılması gerekir. Havalandırma kanal ve bacalarının yangın
kompartımanlarını aşmalarına özel detaylar dışında izin verilmez.
Hava kanallarının, yanmaz malzemeden yapılması veya yanmaz
malzeme ile kaplanması şarttır. (m.87-11) Komşu hacimlere boru
geçişlerinin ve tavan deliklerinin yanıcı olmayan yapı malzemeleri
ile buhar hava karışımı geçmeyecek şekilde tıkanması mecburidir.
(m.118-6)

Boru Kelepçeleri, Sargılar,
Manşetler
Yangına
dayanımlı
yapı
elemanlarından geçen, boru ve
kablo gibi tesisatlarda yangın
durdurucu olarak, intumescent
sargılar ile birlikte standart
olmayan
ölçülerde
manşet
oluşturmak için kullanılırlar. Dışı
galvaniz sacdan içi intumescent malzemeden yapılmış 15 mm’lik
ufak parçalardan oluşur. Boru manşetler metal parçalar ile betona
montaj edilir. Bu malzemenin dışa doğru genleşmesini engellemek
ve içe doğru şişerek olası boşlukları tıkayıp, alev ve duman geçişini
240 dakikaya varan (BS 476 part 20: 1987) bir yangın dayanımı ile
engellemek için kullanılırlar. Malzeme özel olarak şekillendirilmiş
hazır kesimli, galvanize sacdan imal edilmiş, istenen ölçülerde
kesilip kullanılmak üzere hazırdır. Plastik kökenli boruların
yangında yanarak, yangın bölmesinden geçip, yangını ve dumanı
yaymalarını engellemek için kullanılan manşetlerin, intumescent
katmanları ısı tesiri ile şişerek, boruyu keser ve enkesidini %100
dolu gövde haline getirerek duman ve alev yayılımını engeller.

İntumescent veya Silkon
Mastikler
Duvar ve Döşeme Geçişlerinde,
Yangın durdurucu ve duman
kesici olarak kullanılır. İntumesen
veya lateks bazlıdır. El ile kolay
işlenir. Metal, ahşap, tozumayan
tuğla duvar, beton kalsiyum
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silikat levhalar , alçıpano ve kablo ceketlerine çok iyi yapışma
özelliği vardır. Kuruduğunda da esnektir. 240 dakikaya kadar
yangın koruması (BS 476 part 20:1987) sağlar. Mekanik ve Elektrik
servislerin ,yangın dayanımlı camların, çevresindeki boşluklarını
ve döşeme derzlerini ve ara bölme derzlerini yalıtır.

Köpükler
İki bileşenli bir sıvı-silikon elastomerdir. Karmaşık geçişlerin yangın
korumasının yapılmasında kullanılılar. Küçük boşluklarda kolayca
elle karışım yapılarak kullanılabilir. Büyük boşluklarda mekanik
karıştırıcılar yardımı ile uygulanır.

Yangın Bariyeri
Yangın
bariyerleri
yüksek
yoğunluklu taşyünlerinin üstüne
beyaz endotermik, ablasif bir
macun
ile
kaplanmasından
oluşur. Bs476 Part20: 1987 ye
göre 240 dakikaya kadar yangına
dirençlidir.

Spreyler
İnşai derzler ve duvar-tavan birleşim noktaları için geliştirilmiş olan,
spreylenebilir bir yangın durdurucu çok esnek mastiktir. Ekonomik
olması, çabuk ve kolay uygulanması en önemli özelliğidir. Su
bazlıdır. Atmosferde kurur. Çabuk yapışma özelliği ile çok esnek
bir derz oluşumu sağlar. Yüksek örtücülüğü uygulama süresi ve
işçilik maliyetini düşürür. Yüzeyi daha sonra boyanabilir.

Genleşme Derz Şeritleri
Bina taşıyıcısında oluşturulan
hareketli derzlerde kullanılmak
için üretilen genleşme derz
şeritleri yüksek sıkışma ve esnek
özelliklerine sahiptir. Genleşme
derz
şeritleri
BS476
part
20:1987’ye göre 240 dakikaya
kadar yangına dirençli yalıtımlardır.

Yangın süresince, Fire Barrier
Pillows
genleşerek
boşluğu
kapatarak, duman ve zehirli gaz
geçişine, alev geçişine karşı
kilitleyerek, yangın ve etkisinin bir
odadan diğerine veya bir kattan
diğer bir kata geçişini dayanım
periyodu süresince engeller.

Sonuç
Yangın tüm ülkeler için hala çok büyük bir tehlikedir. Önemli
olan yangına dur diyebileceğiniz doğru yöntemleri seçmektir.
Pasif yangın yalıtımı da bu yöntemlerden biridir.Bu yalıtımla
sağlayacağınız faydalar şunlardır: canlıların hayatını korumak, mal
güvenliğini sağlamak, ve iş gücü kaybından kaynaklanan maddi
hasarı engellemek.
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makaleleri vardır. Özellikle Yangın ve Ses yalıtımı konusunda
Mimarlar Odası Makine Mühendisleri Odası’nda sunumlar yaparak
meslektaşlarıyla bilgilerini paylaşmıştır. Yalıtımla ilgili çeşitli
seminer ve sempozyumlarda konuşmacı olmuştur.

Yangın Koruma(Durdurucu) Harcı
Çekmez, çimento bazlı ve
yangına dayanıklı harç. Yangına
dayanıklı olması gereken yangın
damperi,bölgeleri, hava kanalları,
yangına dayanıklı kapılar ve
Boru/kablo
penetrasyonları
için . Hazır karışımlı, torbalar
halindeki
yangın
durdurucu
harçlar, beton,ahşap,plastik,metal ve kablo ceketleri gibi tüm inşai
yüzeylere mükemmel bir aderans sağlar. Yüksek ısı dayanımı ve
yangın korunumu yanında, duman geçirimsiz bir uygulama sağlar.
Eklentiler sonrası tamir edilebilir. Bs 476 part 20: 1987’ye göre 240
dakika yangına dirençlidir.

Yastıklar
Sıklıkla revizyon gören, data kablo rezervasyonlarında, kolay
montaj ve demontaj özelliğinden dolayı tercih edilen, yangın
durdurucu yastıklar içeriğinde intumescent dolgu bulundururlar.
Yangın anında şişerek, duman ve alevin, yangın bölmesinden
geçişini engellerler.
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BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA
MİMARİ KARARLARIN ETKİSİ
Doç. Dr. Figen BEYHAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Özet
Çağımızın getirisi olan büyük ve karmaşık yapılar başta olmak
üzere, yangın riskine karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması
kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu anlamda mimarlara büyük
sorumluluklar düşmekte ve etkin bir çözüm için binaların mimari
tasarımı aşamasından itibaren yangın güvenlik önlemlerinin,
birer tasarım bağlamı olarak mimari kararlarının içerisinde yer
alması gerekmektedir. Ancak çok değişkenli birçok parametrenin
değerlendirilmesi ile zaten karmaşık olan tasarım sürecinde
yangın güvenlik önlemleri tam anlamıyla uygulanamamaktadır. Bu
sorun bağlamında binalarda yangın güvenliğinin sağlanmasında
mimarlara düşen sorumlulukların ortaya konulabilmesi amacıyla
bu çalışmaya gerek duyulmuştur. Çalışma kapsamında binalar
için yangın riski ve bina yangınlarının özellikleri açıklandıktan
sonra, geçmiş yangın örneklerinin irdelenmesi ile yapılan hatalar
ortaya konulmuştur. Sonraki aşamada, bir binada yeterli yangın
güvenlik önlemlerini saptayabilmek için risk değerlendirme
süreci tanımlanmış, işlevsel farklılıkların analizi, kaçış yollarının
planlanması, duman kontrolünün sağlanması ve atrium alanlarının
değerlendirilmesi açıklanmıştır.

Effects Of Architecture Decisions to Provide Fire Safety
In Buildings
Abstract
Today, mainly with the large and complex buildings, the need for
providing safety for our lives and properties against the fire risk
has become inevitable. In this context, architectures have great
responsibilities, and for an effective solution to take place fire safety
precautions must be placed firmly among the architectural decisions
as a design element even from the beginning of the architectural
design. However, due to the existence of various parameters in the
process of design, design process becomes much more complex,
and that is why fire safety precautions are not properly taken. This
study was made in order to examine responsibilities of architects
for providing fire safety in buildings. In this study, first of all, they
have been explaned fire risk for builings and characteristics of
fire events in builings. Then the flaws are displayed by method
of analyzing the past fire incidents. In the later step, process of
risk assessment has been defined to determine effective fire safety
precautions for a building and have been described analysis of
functional differencies, planning the escape routes, providing of
smoke control and evaluating of atrium spaces.

Giriş
Mimarlık çok yönlü bir meslektir ve faaliyet alanından dolayı
doğrudan, insanların yaşamlarını etkilemektedir. İnsana hizmet
veren ve yaşam döngüsü içerisindeki aktivitelerin en sağlıklı biçimde
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yürüyebilmesi amacıyla özel mekânlar tasarlayan mimarların, insan
gereksinimlerini çok iyi saptamaları ve tasarım ölçütlerini buna
göre değerlendirerek uygulamaya koymaları zorunludur. Güvenlik
ise en temel ihtiyaçlardan biridir. Özellikle karmaşık yapıların arttığı
günümüzde çok sayıda insana hizmet veren binalarda, güvenli yapı
tasarımı yaklaşımı temel hedeflerden biri olmak durumundadır.
Yapı yapmak, yeterli teknik bilgi donanımını ve sanatsal
yaratıcılık yeteneğini bir arada barındırması gereken bir zincirdir.
Ve halkalardan hiç birinin zayıf olmamasını gerektirir. Böylece
ayakları zemine sağlam basan ve her türlü ihtiyaca konforlu bir
şekilde yanıt verebilen sanatsal yapıların yükselmesi mümkün
olabilir. Bu nedenle yapılarda yangın güvenliğinin sağlanması
gereği ve bilinci, mimarlık disiplini ile kolaylıkla bütünleşebilecek
bir hale getirilmelidir. Bu amaç doğrultusunda dünyada yapılan ve
mimari kararları doğrudan etkileyen yangın güvenliği çalışmaları
ve proje uygulamaları incelenerek, ülkemizdeki yönetmelik ve
uygulamalarla karşılaştırılmalıdır. Ülkemiz koşulları içerisinde
uygulamaya geçebilecek ve kişileri kısıtlamaktan çok, farklı
çözüm önerileri üretmeye yönlendirebilecek tarzda yaklaşımların
literatüre kazandırılması gerekmektedir. Özellikle kalabalık insan
topluluklarına hizmet veren bina tiplerinde konunun derinlemesine
irdelenmesi zorunludur. Kalabalık insan gruplarını aynı anda,
aynı yerde toplayan kamusal alanlar ya da binalar, düğün
salonları, alışveriş merkezleri, sergi-konser-toplantı salonları
gibi, gerçekleşebilecek bir yangın olayında çok ciddi boyutta
can ve mal kaybına neden olabileceği için, yangın olaylarının
felakete dönüşmemesi amacıyla güvenlik önlemlerinin son
derece önemsenmesini gerektirmektedirler. Tasarımcılara bu gibi
tasarımlarda boyutlandırma, detaylandırma, malzeme seçimi ve
uygulama alanlarında yol gösterebilecek örnek çözüm önerilerinin
ve teknik bilginin sunulması, uygulamacı mimarların konuya bakış
açısını değiştirecek ve pratiğe dökmede isteklerini artıracaktır.
Binaların tasarımı oldukça karmaşık bir süreçtir ve önceden
düşünülerek çözüme kavuşturulması gereken birçok etken
söz konusudur. Bu süreç birçok verinin değerlendirilmesini,
bağlamların göz önünde bulundurulmasını ve var olan yapı
teknolojisinin olanakları içerisinde en uygun seçimleri yapabilmeyi
gerektirmektedir. Sonuç ürüne, yani binaya ulaşırken seçimlerin
egemen olduğu bu süreçte öncelik insana dair ihtiyaçların
karşılanmasına verilmelidir; çünkü binaların gerçekleştirilme
sürecinde yer alan profesyoneller tarafından insanlar için yaşanabilir
mekânlar ve binalar vaat edilmektedir. Güvenlik ise insanların en
temel ihtiyaçlarından biridir.
Seçmeci bir yaklaşım ile ulaşılan sonuç ürün-bina farklı geometrilere,
boyutlara, örgütlenmelere, düzenlenişlere ve konstrüksiyonlara
sahip olarak gerçeğe aktarılır. Her tercih kendi özelliklerini ve
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tabii ki risklerini beraberinde getirir. Bunlara iç mekan örgütlenme
seçimleri, bitiş yüzeylerinin malzemeleri ve işlevsel gereklilikten
kaynaklanan pek çok donatı ve obje eklendiğinde yangınla ilişkili
olan yük her tercihle binadan binaya, mekandan mekana değişiklik
gösterir. Bu seçimler sürecinde alınacak kararların insanlardan
yana olması ise kaçınılmazdır.
Ancak etkili yangın korunumu ve can güvenliği stratejilerini
sağlayacak tasarım çözümlerini ortaya koyarken binaların asıl
işlevlerini, bina kullanıcılarının bina içerisindeki dolaşım haklarını,
binanın mimari bütünlüğünü, tasarımcının ve kullanıcıların estetik
kaygılarını vs. dikkate almak gerekmektedir. Özellikle yönetmelik
maddelerinin getirmiş olduğu zorlayıcı hükümler, tasarım süreci
içerisinde zaman zaman mimari kaygılar ile çatışmalara yol
açabilmektedir.

Binalar İçin Yangın Riski ve Bina Yangınlarının
Özellikleri
Ne zaman bir yangın olayı gerçekleşse toplum, medya, ilgili
kuruluşlar ve hükümet tarafından büyük bir tepki ortaya konur ve
tekrar böyle bir olayın gerçekleşmesine engel olmak adına önemli
bir zaman ve para harcanır. Ama bu tepki çabuk unutulur ve
sürekliliğe dönüşerek kesin bir çözüme ulaşma sürecini başlatmaz.
Son yıllarda ülkemizde gündeme gelen ve yönetmelik olarak
yürürlüğe giren binaların yangından korunmasına dair kaygılar ve
çözüm önerileri, ne yazık ki hala mimari tasarım aşamasında hak
ettiği önemi ve yeri alamamıştır. Bir zorunluluk olarak tüm tasarım
aşamasının en sonunda ele alınan güvenlik önlemleri ise etkin bir
işleyişten yoksun olarak hayata geçirilmektedir.
Binalardaki yangınlar genellikle mobilyalarla tefriş edilmiş ya da
malzemelerin depolandığı özel ve belirli bölgelerde başlar. İlk
tutuşma olur ve ardından çeşitli adımlarla yangın devam eder.
Yangının ilk başlangıç aşamasında bina kullanıcıları yangın ve
duman etkisinden dolayı yaralanma ya da can kaybını önlemek
için derhal binadan uzaklaştırılmalıdır. 52 °C gibi bir sıcaklık
değeri yanan binadan insanların boşaltılmasını engelleyen sınır
değerdir ve 5 ila 11 dakika gibi kısa bir süre içerisinde bu değer
aşılabilmektedir. Bina strüktürleri için ise temel tehlike genellikle
700 °C- 900 °C sıcaklıklara ulaşılan yangının tamamıyla gelişme
aşamasında ortaya çıkar. Bu sıcaklıklarda tutuşabilir olan ya da
olmayan hiçbir yapı malzemesi güvenli değildir.
Binaların yangın riski açısından değerlendirilmesinde binaların
yangın yükleri, tutuşabilir malzemelerin türleri ve bir yangın
olayında yakıt görevi gören malzemelerin mekân içerisindeki
dağılımları büyük önem taşımaktadır. Yangının büyümesi, şiddeti,
süresi ve yangın yan ürünlerinin miktarı ile türleri, özetle bir yangın
olayının felakete dönüşüp dönüşmemesi bu etkenlerle yakından
ilgilidir. Yangın riskinin gerçekleşmesi durumunda sonuçlarını zarar
sınıflarına göre değerlendirmek mümkündür (Tablo 1).
Bir binadaki yangın tehlikesini belirleyici etkenlerden biri binanın
işlevidir. Bunun dışında binanın yüksekliği ve boyutları da risk
tanımlamasında önemli diğer etkenlerdendir. İşlevsel açıdan farklı
kullanıcıların bulunduğu binaların farklı risk seviyelerine sahip
olması ve ona göre değerlendirilmesi ise ayrı bir zorunluluktur.
Hedef kitlelere bağlı olarak strüktürel yangın güvenlik önlemlerinin
alınması gerekmektedir. Kişisel can güvenliğinin yüksek olduğu bir
bina, düşük yangın yükü sınıfında yer alsa bile bazı mekânlarında

Tablo 1. Yangın riskini zarar sınıflarına göre değerlendirmek
1. Can Güvenliği
Riski

Riske maruz kalacak insan sayısı ile ifade edilebilir

2. Mal Kaybı

Zarar sınıflandırması ekipman ve bina zararı yüzdesi
ya da doğrudan parasal değerlerle tanımlanabilir.

3. Üretim
Kaybı-İş
Kesintisi

Sınıflandırma işyerinin kapalı kaldığı gün sayısı,
üretim kaybı yüzdesi(%) ya da doğrudan parasal
değerlerle ifade edilebilir.

4. Çevresel
Zarar

Toksik hava emisyonları, toprak-su kirlilik seviyeleri
(yangın yan ürünlerinden ve söndürme işlemlerinden
dolayı) ile seçilen parasal eşitliklerle nitelendirilebilir.

5. Diğer

Yasal sorumluluklar, yönetmelik cezaları, şirket imajı,
müşteri kaybı; seçilen göstergeye bağlı olarak kullanılan parasal ya da % ifadelerle tanımlanabilir.

farklı yangın güvenlik önlemlerini gerektirebilir. Çökme durumu söz
konusu olmadan binanın yangın şiddeti karşısında ayakta durması
ne kadar önemliyse yangın bölücülerde bu durumlarda o kadar
önemlidir.
İşleve bağlı olarak hizmet verilecek olan hedef kitleler-insan grupları
bir binanın kendi içerisinde bir başka binaymış gibi bölümlerkompartımanlar gerektirirler. Bu yüzden, eğer bir bina yangın
dayanım standartlarına uygun bir şekilde bölmelere ayrılmışsa
her biri kullanımına bağlı olarak ayrı ayrı değerlendirilirler. Hizmet
verecekleri işleve yönelik insan grupları kapsamında işlevsel
olarak ayrılırlar. Bir binada farklı hedef kitlelerine hizmet veren
birçok bölme bulunabilir. Bazı koşullarda farklı bölümlerde farklı
yangın güvenlik seviyeleri için önlemlerin alınmasında bu avantajlı
bir durum yaratabilir. Özellikle büyük ve karmaşık yapılar için bu
büyük önem taşımaktadır.

Binalarda Yangın Güvenliğinin Sağlanması
Binalarda yangın güvenliğinin sağlanmasında mimari kararların
önemi büyüktür. Mimari tasarım sürecinin ilk aşamalarından
itibaren yangın güvenlik önlemlerinin birer tasarım bağlamı ve
değişkeni olarak dikkate alınması zorunludur. Olası herhangi bir
yangın olayında tasarımcıların sahip olması gereken temel kaygılar
şöyle sıralanabilir:
1. Bina kullanıcılarının güvenliği,
2. En kısa ve güvenilir yoldan binadaki insanların boşaltılması,
3. Yangına kolay müdahale olanaklarının sağlanması ve itfaiye
ekiplerinin güvenliği,
4. Mal kaybının en aza indirilmesi.
Yangınla mücadelede mimari tasarımın büyük etkisi vardır. Aynı
anda birçok işlevi bir arada bulundurabilen günümüz yapıları
içerdiği yapı ve tefrişat malzemeleri ile tesisat sistemleri gereği
yangın riskinin gerçekleşmesi, ardından da büyüyüp gelişmesi
açısından zayıf durumdadır. Bu anlamda yangının başlaması veya
gelişim ve yayılma süreçlerinin geciktirilmesi anlamında mimarlara
önemli sorumluluklar düşmektedir. Özellikle riskin tamamen ortadan
kaldırılabilmesi söz konusu olmadığı kabul edildiğine, binalarda
bulunan insanların can güvenliğini sağlamak amaçlı alınacak
önlemlerin büyük çoğunluğu mimari kararların ürünüdür. Günümüz
mimarisinin vazgeçilmezi haline gelen büyük ve karmaşık bina
tasarımlarında ise can güvenliğinin sağlanmasına dair önlemlerin
uygulamaya geçmesi temel koşuldur. Ancak bu tip yapılar için
yangına güvenli yapı tasarımı yaklaşımı anlamında yetkin örneklerin
fazla olmayışı ve zaten yeterince hâkim olunamadığı için yönetmelik
maddelerinin uygulamaya aktarılmasında güçlüklerin yaşanması
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gibi nedenlerle bu temel koşulun pekte fazla sağlandığından söz
edilememektedir. Bu noktada tasarım yaklaşımlarında mimarlara
yol gösterebilmek ve izlenilebilecek bir yöntem ortaya koyabilmek
amacıyla yapılacak olan çalışmalara gerek duyulmaktadır.

cevap vermek durumundadır. Mimari bütünlüğü bozmayacak
şekilde yeterli güvenliğin sağlanmasında ele alınması gereken
konular aşağıdaki şekilde özetlenebilir(Tablo 2).

Değişen dünya ile birlikte insanların beklentileri de değişmektedir.
Solal’a göre; bina kullanıcıları, güçlü duyguları, heyecanları,
büyük yenilikleri ve deneyimleri yaşamak istemektedir. Günümüz
binalarında; mekân içindeki düzenlemeler, aktiviteler, mekânsal
çıkmalar, kat bağlantıları, atriumlar, malzeme-doku-renk,
mobilyalar, aydınlatma gibi kullanımlar, kişilere değişikliği yaratacak
ve algılamayı oluşturacak unsurların en başında gelmektedir. Her
gün binlerce kişinin kullandığı bu binalarda, yeni yapı ve malzeme
teknolojilerinin de katkısıyla gerçekleştirilen mimari uygulamalar,
kişilerin işlevsel ve estetik gereksinimlerine cevap verirken, başa
gelmediğinde kimsenin hatırlamadığı güvenlik gereksinimine de

Değişen yapı teknolojisi olanaklarının getirdiği sistemler, oluşan
yangın olaylarının seyrini de değiştirdiğinden alınması gereken
yangın güvenlik önlemleri de artarak farklılaşmaktadır. Bu değişime
dair en güvenilir bilgiler ise yaşanan yangın olaylarının analizleri
sonucu elde edilmekte ve neyin yanlış olduğu belirlendikten
sonra çözüm yollarının arayışlarına gidilebilmektedir. Sonuçları
ile çok ses getiren 2 yangın olayını, mavi çarşı ve modern çarşı
yangınlarını, bu anlamda analiz etmek anlatılmak istenen konuya
daha biraçıklık getirecektir.

Geçmişte Yaşanan İki Önemli Yangın Olayının Analizi

Tablo 3. Mavi Çarşı yangın olayının analizi
MAVİ ÇARŞI

Bina ve yakın
çevresinin ilişkisi

. Binaya erişim yolları
. Bina ile komşu binalar arasındaki ilişki

Binanın fiziksel
özelliklerinin
saptanması

. Kat yüksekliği/Bina yüksekliği
. Toplam ve taban alanı
. Geometrisi/formu

Binanın işlevsel
analizi

. Binanın genel işlevi ve işlevden kaynaklanan
risklerin değerlendirilmesi
. Bina içerisindeki alt işlevlerin değerlendirilmesi
ve riskli mekânların saptanması

Bina kullanıcılarının
analizi

. Binanın sürekli kullanıcılarının ve binaya
yabancı olan kullanıcıların değerlendirilmesi
. Risk durumunda insan davranışlarının irdelenmesi
. Bina kullanıcılarının fiziksel özelliklerinin
saptanması

Yapı
malzemelerinin
analizi

. Yapı malzemelerinin yanıcılık ve dayanım özellikleri
. Malzemelerin yangın yayılım ve duman açığa
çıkartma özellikleri
. Çatı ve cephe malzemesi özellikleri
. Cephede yangın yayılmasını önleme özellikleri
. İç mekân bitiş yüzeylerinde kullanılan malzemelerin özellikleri (tavan-döşeme ve duvarlar):
Kaplama, boyama ve boya özellikleri

Bina dolaşım
alanlarının analizi

. Normal ve güvenlik-servis yatay dolaşım alanları
. Koridor genişlikleri
. Kaçış mesafeleri
. Havalandırma koşulları
. Normal ve güvenlik-servis düşey dolaşım alanları
(merdivenler-asansörler-rampalar)
. Merdivenlerin fiziksel özellikleri
. Konumları
. Havalandırma koşulları

Kaçış ve binayı boşaltma süresi ile planı
Yangın bölmeleri sınırı/Dayanım süresi
Tefriş malzeme seçimi ve özellikleri
Duman atım sistemi yapılacak alanlar
Otomatik yağmurlama sistemler ile korunacak alanlar

Yapı Niteliği:

---

Yapım Yılı

---

Yer

Göztepe-İstanbul

Yapının İşlevi

Alışveriş

İçeriği:

Kumaş ağırlıklı eşyalar, yanıcı tekstil malzemeleri

Yapı Alanı

---

Acil aydınlatma tasarım ölçütleri
Depo alanları ve işlevleri
İtfaiye erişim olanakları
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Yapı Hacmi

---

Kat Sayısı

6 Kat (1 bodrum kat + Zemin kat + 4 normal kat)

Olay tarihi

13.03.1999 – Saat: 16:20

Olayın Nedeni

Molotof kokteylli terörist saldırı

Zararın Boyutu

. 13 can kaybı
. 3 yaralı
. Maddi kayıp bilinmiyor

Sonuçları

. Maddi kayıp bilinmiyor, ancak bina tümden
zarar görmüş, özellikle giydirme cephe neredeyse tamamıyla kaybedilmiştir ve içindeki
malzeme tamamıyla yanmıştır.
Mimari etkenler:
1. Alışveriş merkezi olarak tasarlanmayan altı dükkân ve
üst katları konut olarak planlanan bir yapının alışveriş
merkezine dönüştürülmesi
2. Bu dönüştürme sırasında yangın riskine ve güvenliğine
dair hiçbir önlemin düşünülmemiş olması: Yangın merdiveni, güvenlik bölgeleri, duman ve alev perdeleri, sabit ya da
sulu hortum sistemi, alev ya da duman bacaları, alternatif
çıkışlar(giriş kapısı binadaki tek kapıdır), kapı yönü vs.
3. Arka cephe hariç diğer 3 cephenin güvenliksiz cam giydirme cephe olması.
4. Binada bulunan tesisat geçiş noktalarının yangın
yalıtımına sahip olmaması.
Diğer etkenler:
1. Binanın kolay yanıcı tekstil malzemeleri ile dolu olması
2. Yangın uyarı ve söndürme sistemlerinin düşünülmemiş
olması.

Algılama ve uyarı sistemleri yapılacak alanlar
Bilgilendirme amaçlı tehlike ve uyarı işaretlemesi ve yönlendirme
işaretleri

. Zemin katı dükkân üst katları konut olarak
tasarlanmış bir apartman bloğundan çevrilen
alışveriş merkezi
. Arka cephesi kâgir olan yapının diğer 3 cephesi giydirme cam cephe olarak inşa edilmiştir.

Mimar

Zararın Boyutunu Artıran Etkenler

Tablo 2. Yeterli yangın güvenliğinin sağlanması için dikkate
alınması gereken konular

Yangına Müdahale

. Saat 16.28 itibarıyla olay yerine ulaşan
itfaiye ekipleri derhal çatıda ve arka cephe
pencerelerinde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarına başlamış ve aynı anda da
cepheden yangına müdahale ederek içeriye
girmeye çalışmışlardır.

Söndürme çalışmalarına katılan ekip ve kullanılan malzemeler:
. İlçe Belediye itfaiyeleri (100 ton su, 220 litre mazot sarfiyatı)
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Tablo 3. Mavi Çarşı yangın olayının analizi (Devam)
Saptanan verilere dayalı yorumlar
İşlevi değiştirilerek herhangi bir risk değerlendirmesi yapılamaksızın
güvenlik önlemlerinin düşünülmediği bir bina olması nedeniyle tedbirsizlik ve ihmallere dayalı olarak facia ile sonuçlanmış bir yangın olayı
örneğidir. İçerisinde bulunan kolay yanabilen malzemeler nedeniyle
yangın kolaylıkla yayılmış ve yangın yan ürünleri olan alev ve duman
kısa süre içerisinde tüm binayı sarmıştır.

Tablo 4. Modern Çarşı yangın olayının analizi
MODERN ÇARŞI
(Ankara Valiliği ve Serbest Tüccarlar Anonim Ortaklığı’nın açtığı sınırlı
ulusal yarışmanın 1. Projesi)
Yapı Niteliği:

- 1950’lerde “Uluslar arası Üslup” olarak adlandırılan
mimari akımın ilk temsilcilerinden olması nedeniyle
önemli bir yapı
- Yürüyen merdivenli ilk yapı

Mimar

Rıza AŞKAN

Yapım Yılı

1956 – 1957

Yer

Ulus – Ankara

Yapının İşlevi

Cam giydirme cephede yer alan camlar içeride oluşan basınç ve alevlerin etkisi altında kırılmıştır. Bu olay yapı çevresinde yürüyen insanları
da risk altında bırakmasının yanı sıra içerde gelişen yangınında artan
oksijen etkisi ile büyümesine yol açmıştır. Kırılan camlardan çevreye
yayılan yoğun duman ise kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerinin işlerini görüş açısı anlamında engellemiştir.

Alışveriş + büro

İçeriği:

928 çalışan
232 işyeri
21 değişik iş kolu:
- Hırdavat, Beyaz ev eşyası, Halı ve diğer zemin
kaplamaları, Ev tefriş ürünleri, Kırtasiye, Ambalaj
malzemeleri, Kaset ve plak satış dükkânları
- Tıbbi araç-gereç depoları (Üst 2 katta),
- Teras çay evi (En üst katta)

Yapı Alanı

17 224,125 m²

Kat Sayısı

7 Kat (2 bodrum kat + Zemin kat + 3 normal kat)

Yapı Hacmi

15 845,6 m³

Olay tarihi

24.12.2003 – Saat: 7:30

Olayın Nedeni

2. bodrum katta plastik malzeme satan bir mağaza
personelinin elektrik kesintisi nedeni ile mağazaya ait
jeneratöre çalışır haldeyken benzin koymak istemesi
sonucu sızan benzinin alev alması

Zararın Boyutu

- 40 trilyon (yaklaşık 400 milyar nakit para-çek-senet)
- 1 can kaybı (Mesai saati öncesi olayın
gerçekleşmesinin verdiği büyük şans)

Sonuçları

- Çoğu caddeye bakan sadece 15 dükkân kurtarılabildi.
- Bina taşıyıcı sistemi kaldı, ancak tüm bina yandı.
- Binanın döşeme tablalarında ciddi anlamda 56
çökme oluştu.
- Aşırı ısınma ve soğumadan dolayı taşıyıcı kolonlardaki demirler zarar gördü.

Zararın Boyutunu Artıran Etkenler

Binada bulunan tek kapı, giriş kapısıdır ve olay anında binada bulunan
insanlar kapının yangın etki alanı içerisinde kalması ile arkada bulunan
kâgir duvar tarafına ve çatıya kaçmışlardır. Ancak 3. ve 4. katlarda birer
kişi dumandan zehirlendikleri için çatıya ulaşamamışlar ve hayatlarını
kaybetmişlerdir. Çatı katına çıkanlar ise güç koşullar altında itfaiye ve
çevre sakinlerinin yardımı ile kurtulabilmişlerdir.

Yapı cephesinde itfaiye aracının yapıya yaklaşımını engelleyecek
konsol vb girinti-çıkıntıların olmaması olumlu bir yaklaşımdı. Köşe
başında yer alan yapı çevresindeki yol genişlikleri de itfaiye araçlarının
hareketi açısından elverişlidir. Ancak bu durum yangın olayının felaketle
sonuçlanmasına engel olamamıştır.
Yangına
Müdahale

Mimari etkenler:
1. Gerçekte 100 yasal işyeri planlanmış olmasına rağmen yangın
merdiveni ve asansör boşluklarının kapatılarak 320 işyeri
oluşturulması ve yangın merdiveninin ortadan kaldırılması
2. Geniş merdiven boşluğu ve avlunun baca etkisi yapması
3. Havalandırma boşluklarının depo haline dönüştürülmüş
olması
4. Dükkânları genişletebilmek için ortadaki kolonların kesilmesi.
5. Tabanda geniş bir alana yayılan binada yangın ve duman
bölmesinin düşünülmemiş olması
Diğer etkenler:
1. Binanın yanıcı, patlayıcı, kimyasal ve uçucu madde satan
işyerleriyle dolu olması
2. Plastik malzemelerin yanı sıra medikal ve tıbbi cihazların
satış yerlerinin olması
3. Elektrik sistemindeki arızanın TEDAŞ’a dilekçe ile
başvurulmasına rağmen 15 gündür düzeltilmemesi
4. Jeneratörün bilinçsizce kullanılması
5. Yanıcı, patlayıcı maddelerin satıldığı bu çarşıdaki yangın
söndürme tüplerinin boş olması
6. Yangın musluklarının kapalı, vanaların ise çalışmaz
durumda olması
7. Binanın altında iki adet fueloil tankının bulunması
8. Yangının kimyasal maddelere ulaşması sebebiyle zaman
zaman patlamalar oluşması ve yangını körüklemesi
9. Artan dükkân sayısına paralel olarak elektrik sisteminin takviye
edilmemesinden dolayı mevcut sistemin yetersiz kalması
10. Ankara itfaiyesinin kimyasal nitelikteki yangınlara karşı
gerekli donanıma sahip olmaması
- Yangın tam olarak sekiz saatte söndürülebildi.
- Kısmen kontrol altına alınası üç saat geçtikten sonra
mümkün oldu; söndürme ve soğutma çalışmaları
3-4 saat sürdü.
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Tablo 4. Modern Çarşı yangın olayının analizi (Devam)
Söndürme çalışmalarına katılan ekip ve kullanılan malzemeler:
- Toplam 16 grup itfaiye ekibi, 450 personel: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İtfaiyesi, İlçe Belediye itfaiyeleri, Genelkurmay Başkanlığı
İtfaiyesi (116 araç, 20 ton kimyasal köpük, 15 000 ton su)
Saptanan verilere dayalı yorumlar
Alışveriş merkezindeki dükkânlarda bulunan boya, plastik, yanıcı ve
uçucu kimyasal malzemeler nedeniyle kamuya açık bu bina yangın yükü
yüksek sınıfına girmesine rağmen güvenliğin sağlanmasına dair alınması
gereken önlemlerden çok uzaktır.

Keza gerçekleşen risk sonucu
maddi boyutu oldukça yüksek
bir kayıp yaşanmış; şans eseri
kullanım saatlerinin dışında riskin
gerçekleşmesi ile 1 kişinin can
kaybı ile sonuçlanmıştır. Ancak
kullanım saatleri içerisinde risk
gerçekleşse idi çok fazla can
kaybının olması ve olayın felakete
dönüşmesi kaçınılmazdı.

Yapının genişliği göz önüne
alındığında boşluk duman
boşaltılması için m² olarak yeterli
kabul edilse bile en az 2 ayrı noktada yer alması gerekirdi. Ayrıca
yangın yan ürünlerini, yani duman
ve alevi kontrol altında tutmak
ve gerektiğinde zapt etmek için
duman perdeleri, yangın bölmeleri
düşünülmeliydi.

Ortadaki galeri boşluğunun (9.3m
x 20m = 186 m²) üzerinde yer
alan ve yangın anında kolaylıkla
açılabilen çatı örtü sistemi bina
içerisinde biriken dumanın
boşaltılmasında baca görevi
görmüştür ve önlem olarak olması
gereken bir düzenektir. Ancak
geniş binanın orta kısmında tek
başına yeterli olmadığı bir kez daha
kanıtlanmıştır.

Yapı cephesinde itfaiye aracının yapıya yaklaşımını engelleyecek konsol
vb girinti-çıkıntıların olmaması olumlu bir yaklaşımdı. Köşe başında yer
alan yapı çevresindeki yol genişlikleri de (15,5 m) itfaiye araçlarının
hareketi açısından elverişlidir. (Yapı yüksekliği h=17,82 m için yaklaşık
yol genişliği 15,5 m.)

Risk Değerlendirmesi
Bir binada yeterli yangın güvenlik önlemlerini saptayabilmek için
öncelikle risk değerlendirmesinin yapılması ve tüm olasılıkların
göz önüne alınması gerekmektedir. Riskin gerçekleşme
olasılığının ötesinde, risk gerçekleştiğinde olayın seyrinin nasıl
olacağını tanımlayabilmek, koşulları saptayabilmek ve bu
koşullar doğrultusunda olabilecek en kötü can ve mal kayıplarının
sonuçlarını tahmin ederek bunları en aza indirebilecek önlemlerin
neler olabileceğine ve nasıl uygulanabileceğine karar vermek
zor, ama önemli bir yaklaşımdır. Gelecekte var olabilecek
olayların belirsizliği ve ulaşılan birbirinden çok farklı tüm verilerin
değerlendirmeye katılması oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu
nedenle risk değerlendirme aşamasında en önemli adım, hangi
parametrelerin değerlendirmeye katılacağı ve önceliklerin ne
olacağının belirlenmesidir.
Bir binanın yangın riski tanımlanırken adım adım giden bir süreci
takip etmek, sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi ve değerlendirilen
risk açısından hiçbir şeyin gözden kaçırılmaması için oldukça
önemlidir. Bu adımlardan en temel olan 5 tanesi aşağıdaki gibidir:
Adım 1.
Binadaki potansiyel yangın riskini-risk bölgelerini tanımlamak
(İşlevsel risk analizi yapılarak işleve bağlı olası risklerin
saptanması):
w Binanın genel işlevi içerisinde yer alan alt işlevler, farklı riskler
ortaya koyabilmektedir. Bu açıdan bina içerisinde işlevsel
analiz yapılarak yüksek risk bölgelerini belirlemek ve bu riskin
gerçekleşmesi durumunda tüm binayı etkisi altına almasını
engelleyecek önlemleri almak gerekmektedir.
w Öte yandan bina içerisindeki farklı işlevlere bağlı olarak,
kullanıcıların bina içerisindeki yoğunluk dağılımı da değişmektedir.
Buda bir risk gerçekleştiğinde tehdit altında kalacak insan sayısı
dikkate alınarak, o bölgelerin kaçış yolları tasarımının daha
dikkatli yapılmasını gerektirmektedir. İşlevsel analizin yapılması
bu açıdan da büyük önem taşımaktadır.
Adım 2.
Tehlike altında kalabilecek bina kullanıcılarını sorgulamak-Bina
kullanıcı profilini belirlemek: Analiz edilen bina tipine bağlı olarak
kullanıcı profili temel olarak 2 grupta incelenebilir;
a. Binada yaşayan ve binayı tanıdığı varsayılan sürekli kullanıcılar
b. Binayı tanımadığı varsayılan geçici kullanıcılar
Binadaki bu 2 grubun varlığının farkındalığı, yangın güvenlik
önlemlerinin doğru planlanmasında çok önemlidir.
1. Grup: Binayı tanıyan kullanıcı
w Binaya giriş-çıkışların yerini bilir, riskin gerçekleşmesi durumunda
kaçacağı yönü daha kolay saptayabilir.
w Normal koşullarda zorunlu olarak önceden hazırlanmış olan
yangın anında kaçış planından haberdardır. Tatbikatlar ya
da öğretilerle tehlike anında yapması gerekenler konusunda
daha bilgilidir. Panik durumunun ortaya çıkmaması için bu çok
önemlidir.

Ancak yapı genişliği ve yüksekliğine bağlı olarak komşu yapılara olan
uzaklığı yönetmelik çerçevesinde olması gerekenden daha azdır. Bu
nedenle itfaiye ekipleri komşu yapıları riskten korumak amacıyla cepheyi
soğutarak müdahaleye başlamışlar, daha sonra iç mekândaki yangınla
mücadele etmişleridir.
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2. Grup: Geçici kullanıcı
w Binayı bilmedikleri için tehlike anında yaşanacak panik durumunu
arttırırlar ve etkin kaçışı engellerler. Bu nedenle iyi planlanmış
bir kaçış yolu sisteminin sağlanması 1. ve temel koşuldur.
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Adım 3.
Tehditten kaynaklanan riskleri saptamak, değerlendirmek ve
mevcut binada riski-tehdidi kontrol altına alabilecek herhangi bir
önlem olup olmadığını değerlendirmek - Yangın ve yan ürünlerinin
bina içerisindeki dağılımını kontrol altına almak: Duman perdeleri,
yangın bölmeleri, duman bacaları, havalandırma koşulları, özellikle
atrium alanları gibi yangın ve yan ürünlerinin katlar boyunca geniş
alanlara yayılması için doğal bir yol hazırlayan alanların bu açıdan
irdelenmesi
Adım 4.
Bulguları kaydetmek ve olması gerekenleri saptamak: Mevcut
koşulların saptanarak eksikliklerin ortaya konması ve yeterli
güvenlik ihtiyacının karşılanması için alınabilecek önlemlerin
belirlenmesi.
Adım 5.
Kaçış yollarının ve güvenlik bölgelerinin tasarlanması. Kaçış
yollarının tasarımı, risk altında kalabilecek bina kullanıcılarının
değerlendirilmesi, binanın geometrisi, işlevi, taşıyıcı sistemi, iç
yüzey bitiş/son kat malzemeleri, tüm donatılar, bina içerisinde
yangın riski yaratabilecek işlevlerin varlığı, yangın güvenlik
sistemlerinin standartları gibi tasarımı etkileyecek ve yönlendirecek
karmaşık bir süreci içerir. Tüm bu etkenler geri besleme sağlayarak
teker teker değerlendirilmek zorundadır.
Uygun bir değerlendirme planı hazırlamak için sistematik ve
uygulanabilir bir yöntem kurgulamak zorunludur. Büyük ve
karmaşık binalardaki risk değerlendirmelerinde, bütünden başlayıp
daha sonra binayı bölümlere ayırarak değerlendirme yapmak daha
etkili ve pratik bir yol olabilmektedir.
Yangın güvenliği açısından işlevi gereği yangın çıkma riski yüksek
olmayan; ancak herhangi bir yangın olayı sırasında risk altında
kalacak olan, değişken özelliklerdeki büyük kalabalıklar ve yangının
daha çok alana, daha kısa zamanda yayılmasına yol açabilecek
yakıt özelliği taşıyabilen malzemelerin çokluğu ile birbirine bağlı
geniş alanlara yayılmış birçok kat nedeniyle risk grubu yükselmesi
gereken yapılar olduğu tasarımcıların dikkatinden kaçmamalıdır.
Bu noktada kaçış yollarının planlanması başta olmak üzere, yangın
bölmelerinin tasarımı, yangına dayanıklı malzemelerin tercih
edilmesi, duman kontrolü ve atrium gibi özel alanların tasarım
ilkeleri bu gibi binalarda öne çıkan konulardır.

Kaçış Yollarının Tasarımı
Bir yangın olayı gerçekleştiği zaman o binada bulunan tüm
insanlar için tehlikeden en kısa sürede ve güven içerisinde
uzaklaşabilecekleri ve tamamıyla güvende olabilecekleri bir
yere ulaşan korunmuş bir kaçış yolu mutlaka tasarlanmalıdır.
Normal koşullarda kullanılan dolaşım alanlarının kaçış yolu
olarak kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılacak
alternatif kaçış yolunun tasarımında binanın ve bina kullanıcılarının
çok iyi değerlendirilmesi, yapılan risk analizi sonucu belirlenen her
türlü tehlikeye karşı gerekli önlemlerin standartlara uygun olarak
yerine getirilmesi, gerek bu yolların işleyişi ve gerekse optimum
çözümlere ulaşılması için büyük önem taşımaktadır.
Yangından kaçış yolu tasarımında yalnızca merdivenlerin ya
da yangın merdivenlerinin yangından korunmuş olması yeterli
değildir; tüm çıkış yolunun yangına dayanıklı ve korunmuş olması

gerekmektedir. Bunun için kaçış yolları kapsamına giren alanların
iyi tanımlanması önemlidir:
1. Odaların ve bağımsız mekânların çıkışları,
2. Her katta bulunan koridor ve geçitler,
3. Kat çıkışları,
4. Zemin kata ulaşan merdivenler,
5. Zemin katta bulunan merdiven ağızlarından bu katta ki çıkışlara
ulaşan yollar,
6. Yangın merdivenleri ve
7. Yapı dışında bulunan güvenlik bölgeleri.
Bu kapsamda kaçış yollarını 3
mümkündür:
1. Yatay kaçış yolları
2. Düşey kaçış yolları
3. Son çıkışlar/Ulaşılan güvenli bölge.

grupta

değerlendirmek

Yatay Kaçış Yolları
Kaçış yolunun başladığı nokta kişinin risk durumunda bulunduğu
yere bağlı olarak değişmekle birlikte korunmamış bir alan olacaktır.
Bu durumda yangın olan binanın herhangi bir yerinde bulunan
her kullanıcı için yangın ve yan ürünlerine maruz kalmamasını
sağlayabilmek amacıyla her noktanın güvenli olan korunmuş
kaçış yollarına ulaşım uzaklığı sınırlandırılmak durumundadır. Bu
genellikle yatay kaçış yollarının tasarımında koridor uzunluklarının
ve standardının belirlenmesinde göz önün alınması zorunlu bir
ölçüttür.
Düşey Kaçış Yolları
Kaçış yolunun ikinci kısmında ise genellikle korunmuş düşey
kaçış yolları yer almaktadır. Bu noktaya ulaşan kişilerin kendilerini
tamamen güvende hissetmeleri sağlanmalı ve güvenli alana
riskten korunmuş olarak ulaşabileceklerine inanan insanların
panik yaşamadan ilerlemeleri gerçekleştirilmelidir. Bunun için,
yangın ürünleri olarak nitelendirilen alev, duman ve zehirli gazlar
yangına dayanımlı konstrüksiyonlar veya etkili kriterlere sahip
duman kontrol elemanları ya da her ikisi bir arada kullanılarak bu
alandan uzaklaştırılmalıdır. Normal koşullarda sürekli kullanılan
korunmamış merdivenlerde bunu sağlamak mümkün değildir.

Son Çıkışlar / Ulaşılan Güvenli Bölge
Yangın merdivenlerinin tehlikeden uzak gerçekten güvenli bir
alana ulaşması zorunludur ya da bunun mümkün olmadığı
durumlarda korunmuş bir koridora ulaşması ve bu koridorunda
güvenli bir alanda sonlanması sağlanmalıdır. Bu alan genellikle
yapıdan insanları uzaklaştıran açık havada bir alan olarak kabul
edilmektedir. Büyük ve karmaşık binalarda bunu sağlamak
oldukça zordur. Bu durumlarda ise uygun planlama ve korunmuş
konstrüksiyon tasarımı ile bu güvenlik alanının yapı içerisinde
sağlanmasına izin verilebilir. Tüm tasarım süreçlerinde olduğu
gibi, güvenli kaçış yollarının tasarımında da adım adım gidilmesi
gereken bir süreç söz konusudur. Tüm etkenlerin değerlendirmeye
alındığı, yorumlandığı ve sonuca götüren bu süreçteki ilkler Tablo
5’deki gibi özetlenebilir.
Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kattaki bütün insanların
binadan uzaklaşmasını sağlayacak sayıda, genişlikte ve
birbirlerinin alternatifi olabilecek şekilde yatay kaçış yolları ve
yangın merdivenleri düzenlemek zorunludur. Kaçış yollarının
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Tablo 5. Kaçış Yolları Tasarımında Temel İlkeler / Sorgulama
Adımları
I. Yatay Kaçış Yolları

Adım 1:
Kaçış yolunu ve
kaçış mesafesini
değerlendirmek

Döşeme planları üzerinden maksimum kaçış mesafesini bulmak:
- Tek yönlü ve çift yönlü koridorların uzunluğunu
saptayarak yönetmelik ve standartlarda verilen
sınırlar çerçevesinde değerlendirmek
- Bu kaçış yollarının gerçekten alternatif olup
olmadığını belirlemek

Adım 2:
Mekân ve/
veya döşeme
çıkışlarının
sayısını ve
genişliklerini
değerlendirmek

Var olan çıkışların sayısının ve genişliklerinin her
kat için saptanan kullanıcı sayısı için yeterli olup
olmadığını kontrol etmek:
- Saptanan kullanıcı sayısı için yeterli sayıda çıkış
sağlandığını kontrol etmek
- Çıkış boyutlarının kullanıcı sayısı için standartlarda
verilen sınırlara uygunluğunu saptamak

Adım 3:
Kaçış yollarının
korunumu için
gerekli önlemleri
belirlemek

Yatay kaçış yollarının binanın diğer kısımlarından
ayrılması ve yangından korunmasını sağlamak
- Çıkmaz bir şekilde sonlanan herhangi bir yatay
kaçış yolu olup olmadığını saptamak
- Yangın yan ürünlerinden etkilenme olasılığı
saptamak

II. Düşey Kaçış Yolları

Adım 1:
Yangın merdiveni tasarımıMerdivenlerin
sayısı

İhtiyaç duyulan merdiven sayısını saptamak:
- Katlardan yeterli çıkış sağlanıyor mu?
- Tek merdiven kabul edilebilir mi ve göz ardı edilebilir bir risk durumumu söz konusu?
- Binada riski fazla olan mekânlar için bağımsız bir
merdiven gerekli mi?
- İtfaiye ekipleri için ayrı bir özel merdivene ihtiyaç
var mı?
- Bodrum katlar için ayrı bir merdiven Var mı?

Adım 2:
Yangın Merdiveni tasarımıMerdiven
boyutları

- Bina işlevi gereği yönetmeliklerde öngörülen boyutlara uyumlu yangın merdivenleri sağlanmış mı?

Adım 3:
Yangın merdiveni tasarımıMerdivenlerin
korunumu

Yangın korunumu için gereken önlemleri saptamak:
- Korunmamış bir yangın merdiveni risk
değerlendirmesi sonucunda kabul edilebilir mi?
- Merdivenkovası korunmuş bir baca ya da yangınla
mücadele bacası şeklinde mi tasarlanıp inşa
edilmiş?
- Merdivenkovalarını korumak için merdiven önü
lobileri, koridorları ya da güvenlik hollerine ihtiyaç
duyulmakta mı?
- Merdivenkovaları kaçış ve güvenli alanlara erişim
dışında herhangi bir amaç için kullanılmakta mı?
- Merdivenkovasının dış duvarları bina içerisinde
oluşacak yangınlardan korunmuş mu?

III. Kaçış Yollarından Çıkışlar

Adım 1:
Son Çıkışlar

Korunmuş merdivenlerden ya da binadan çıkışların
tasarımının kontrol edilmesi:
- Korunmuş yangın merdiveni doğrudan son çıkışa
ulaşıyor mu?
- Son çıkış noktası kullanıcılar tarafından açıkça
görülebiliyor mu?
- Saptanan kullanıcı sayısı için son çıkışın genişliği
yeterli mi?
- Son çıkış noktaları kullanıcıları risk alanından
uzaklaştıracak temiz, net ve güvenli bir konumda
mı?

IV. İleri tasarım kaygıları
Adım 1:
Aydınlatma
koşulları ve
kaçış yollarının
işaretlenmesi
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- Bütün kaçış yolları yeterince aydınlatılmış mı?
- Bütün kaçış yolları acil çıkış işaretleri ile açıkça ve
dikkat çekici bir şekilde işaretlenmiş mi?
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yapı dışında güvenli bir alana ulaşmaları gerekmektedir. Bunun
mümkün olmadığı durumlarda özel olarak tasarlanmış olan yangın
güvenlik bölgeleri oluşturulmak zorundadır. Bunu sağlayabilmek
için yukarıdaki tabloda yer alan adımları içeren kaygılar tasarım
sürecinde etkin olmalıdır. Projesi tamamlanan binaların
doğrulanması içinde tablodaki sorgulama adımları esas alınarak
yangın merdivenleri için detaylı bir analiz tablosu hazırlanmalıdır
(Uyulama örneği sunuda gösterilecektir).

Duman Kontrolü
Kaçış yollarındaki insanların yaralanması ve ölmesindeki en
önemli etken ortama hızla yayılan duman tabakasıdır. Duman 2
bileşenden oluşur:
w Görünen duman
w Görünmeyen duman (yangın gazları)
Görünen duman: Çeşitli kimyasal bileşenlerin özellikleri ve ölçüleri
ile ilişkilidir ve havada asılı kalır. Yeterli yoğunluğa ulaştığında
görüşü engelleyebilir ve insanların dayanım gücüne bağlı olarak
farklı insanlarda farklı etkiler yaratabilir. Duman tanecikleri gözleri
yakar, görüşü azaltır, yön şaşırtma etkisi yapar ve kaçışı güçleştirir.
Burun, ağız ve boğaza bulaşan duman öksürüğe ve nefes darlığına
neden olur. Yutulan duman ise bulantı ve kısmen etkilerine yol
açar.
Görünmeyen duman: Yanan malzemeler özelliklerine bağlı olarak
bazı yan ürünler ortaya çıkarırlar. Tüm tutuşma yan ürünleri zararlı
değildir; ama birbirleriyle etkileşimleri sonucu son derece zararlı
olabilmektedirler. Yangın gazlarının tehlikeleri aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir:
w Tahriş ediciler
Örneğin binalarda çokça kullanılan PVC’nin bir tutuşma ürünü
olan hidrojenclorid gibi bazı yangın gazları burun, ağız ve
boğazdaki nem kanallarını tahriş eder ve öksürüğe neden olur.
Bazı kimyasallar ise gözleri tahriş ederek, görmeyi azaltacak
yoğunluğa ulaşmasalar bile kaçan kişilerin görme yetisini
olumsuz etkileyerek boşaltım sürecini güçleştirirler.
w Uyuşturucu etkisi
Teneffüs edilen bazı yangın gazları tahriş edip, rahatsızlık
vermeyebilirler; ama nefes alma sistemi ile birleştiğinde kana
nüfuz ederek anestezi bir etkisi yaratabilir ve yön karışıklıklarına
ve yön karışıklıklarına ya da bilinç kayıplarına neden olabilirler.
w Kokusuz gazlar
Karbonmonoksit ve nitrojenoksitlerin bazıları kokusuzdur ve kişi
nefes darlığı olana dek bunların varlığını ve etkisini algılayamaz.
Tüm yangınlarda değil ama çoğu yangında ortaya çıkan
karbonmonoksit yangın olaylarındaki can kayıplarının başlıca
nedenidir. Oksijeni tüketir, insanlar normalde hareket ettiklerini
zannederler, ama hareketler çok zayıflar. Bu durum insanların
ısı ve gazlara maruz kalma süresini uzatır.
Bir yangında yükselen dumanın yönetiminde 2 ana faktör
tanımlanır:
1. Çevresindeki havadan daha az yoğunluğa sahip olan sıcak
gazları içeren dumanın hareketi
2. Binanın diğer kısımlarına bazen hızlı, bazen yavaş şekilde
dumanı taşıyabilen normal hava hareketi
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Duman kontrol sistemleri 3 kategoride incelenebilir:
1. Basınç altında tutma sistemleri:
Önceleri biyolojik ve kimyasal kirliliğin yayılmasına karşı
ameliyathanelerde ve laboratuarlarda kullanılan basınç altında
tutma sistemi, 1970’lerden bu yana bina yangınlarında yayılması
olası dumanın kontrol edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Mekanik fanlar kullanılarak uygulanan basınç altında tutma
sistemleri NFPA 92A, 1993’te duman kontrol sistemleri olarak ve
ASSHRAE’de duman kontrol tasarım sistemleri olarak ayrıntılı
şekilde ele alınmıştır. Herhangi bir engelin iki tarafında olan basınç
farkı duman hareketini kontrol edebilir ve engelin düşük basınç
kısmından yüksek basınç kısmına duman sızıntısını önler.

DUMAN
Yüksek Basınç

Düşük Basınç

Şekil 1. Basınç farklılıklarından yararlanarak dumanın kontrol
altında tutulması
Yüksek basınç tarafındaki mekân bir güvenli sığınma bölgesi ya da
çıkış yolu olarak kullanılabilir. Düşük basınç tarafı yangın olayı ile
ortaya çıkan dumanın etkisi altında kalacaktır. Engel içerisinde yer
alan kapının etrafındaki boşluklardan ve konstrüksiyonun birleşim
yerlerinden hava akışı yüksek basınç tarafına duman sızıntısını
önler. Yapılan test çalışmaları sonucu mekânlar arasındaki basınç
farklılıklarının düşük basınç tarafından yüksek basınç tarafına
duman hareketinin engellendiğini ortaya koymuştur. Bu sistemin
etkili olması için, bir duman kontrol sistemi ile yangın koşullarında
gerekli olan tarafta basınç farklılıkları sağlanmalıdır.
2. Duman Engelleri (Perdeleri)
Herhangi bir yapıda yanma sonucu ortaya çıkan dumanın, yapı
içerisinde başka bir bölüme geçmesini engellemek üzere yapılmış
engellerdir. Duvardan duvara, tabandan tavana ya da bir engelden
diğerine sürekli olmalıdır. Duman engelleriüzerinde bulunan kapılar
kendi kendine ya da tehlike anında otomatik olarak kapanmalıdır.
Duman engellerinin dış duvarlarla, diğer duman engelleriyle ya
da yangın duvarlarıyla karşılaştığı yerlerde ki açıklıklar, duman
geçirmeyen malzemelerle kapatılmış olmalıdır.
3. Havalandırma
Dumandan arındırma için, duman çekiş bacaları ve bölmeleri ile
alev yönlendirme bacalarından yararlanılır. Havalandırma bacaları
da duman çekiş bacaları kapsamında ele alınır. Duman bacaları ya
da havalandırma bacalarının görevi, dumanı bir yapı ya da hacim
içerisinde yayılmadan dışarı atmaktır. Galerili ya da kapalı çarşı
tasarımların da özellikle kullanılan ‘‘Atrium’’ gibi yapılarda en üst
noktaya duman alarm sisteminden etkilenerek açılabilen duman
boşaltım bacaları yapılmalıdır.
Dikkate alınması gereken nokta, duman kontrolü sağlamak
amacıyla, ortamı duman yoğunluğundan kurtarmak için içeri alınan
temiz havanın yangın olayının daha da büyümesine yol açabilme

olasılığıdır. Her bina kendi işlevine bağlı olarak bünyesinde yakıt
görevi gören mobilya, duvar, döşeme, tavan kaplamaları, kâğıt
vesaire gibi malzemeleri barındırmakta ve bu malzemelerde
yangın olaylarının büyümesinde önemli rol oynamaktadır. Bunlara
bağlı olarak duman boşaltımı için ortam havasının değiştirilmesi
için açıklıkların yangın olaylarının büyümesini desteklemeyecek
ölçüde yapılmasına dikkat edilmelidir. Yangının bastırılabildiği ya
da ortamdaki yakıt miktarı kontrol altına alınabildiği durumlarda bu
hava değişim açıklıkları daha çok tercih edilebilir.

Atriumlu Yapılarda Yangın Güvenliği
Büyük hacimli mekânlar için fiziksel konfor koşullarının yeterince
sağlanabilmesi, işlevsellik ve estetik kaygılar ile bina tasarımlarında
çokça kullanılan atriumlar, özellikle yangın yan ürünlerinin katlar
boyunca çabuk yayılmasına olanak tanıması nedeniyle çok daha
büyük risk oluşturmaktadırlar. Yangın olayının düşey ve yatayda hızla
yayılması için açık bir yolun bulunması riskin boyutunu artırmaktadır.
Atriumlardaki temel yangın güvenliği problemi atrium çevresinin cam
kaplanması ya da tamamen boş bırakılmasıdır. Bu nedenle duman,
sıcak gazlar ve hatta alevler atrium boşluğu aracılığı ile katlar
arasında kolaylıkla yayılabilmektedir ve kısa sürede birçok mekân
yangın alanına yakın olmasa bile tehlike içerisinde kalabilmektedir.
Yaşanan atriumlu bina yangınlarından edinilen deneyimler zehirli
ve sıcak gazların atrium boşluğunda birikmesinin, katlar boyunca
dağılmasının ve kaçış yollarını etkilemesinin alevlerin dağılımından
daha ciddi bir tehdit oluşturduğunu göstermiştir.
Büyük miktarda yanabilecek malzeme içiren binaların yangın yükü
de büyük olacaktır. Binanın hacmi ne kadar büyük olsa da, yanan
malzemelerin cinsine bağlı olarak birkaç dakika içinde duman
yoğunluğu tehlike sınırlarına gelebilmektedir. Bu durum bina
kullanıcıları için büyük risk oluşturduğu gibi, söndürme ekiplerinin
müdahalesi içinde büyük güçlüklere yol açabilmektedir. Yangın
büyüklüğü sınırlandırılmadan dumanın kontrolünün gerçekleşmesi
mümkün değildir. Savunma sistemlerini aktif hale getirebilmek için
duman detektörleri kullanılmalı, kontrol ve uyarı sitemleri duman
detektörleri ve yağmurlama sistemlerini aracılığı ile harekete
geçirilmelidir. Atriumu çevreleyen mekânların yangına dayanıklı
elemanlardan ya da dirençli cam perdelerden oluşturulması
gerekir. Binadaki mekân kullanımları ise az veya normal tehlike
sınıfında yer almalıdır.
Tasarım aşamasında dikkate alınması gereken bir diğer nokta
kat kenarlıklarını ve açıklıkları özel çözümlerle alevin yayılmasını
engelleyecek detaylarla donatmak gereğidir. Güvenli kaçış
yollarının sağlanmış olması, yangınla mücadele için binaya girişçıkışlarda uygun koşulların yaratılması ve atrium boşluğuna dolan
dumanın görüşü kesmeden ve can güvenliği riskine yol açmadan
en kısa sürede boşaltılması için özel çözümler aranmalıdır.
Binanın yüksekliğine, atrium alanında ve çevresindeki katlarda
otomatik yangın söndürme sistemlerinin kullanılıp kullanılmadığına
ve güvenli kaçış yollarının tasarımına bağlı olarak atrium zemininin
kullanımı denetlenmelidir. Atrium zemininde ya da çevresindeki
mekânlardan birinde yangın olması durumunda duman kontrolünün
sağlanmasına yönelik varsayımların hesaplanması ve buna yönelik
önlemlerin saptanması ilk koşuldur.
Atrium boşluğunda biriken dumanın boşaltılması için çatıda
havalandırma düzeneğinin oluşturulması, gerekiyorsa mekanik

TÜYAK 2009

9

TÜYAK BİLDİRİLER KİTABI
2009 PROCEEDINGS BOOK

havalandırma ile desteklenmesi ve atrium içinde ya da çevresindeki
katlarda bulunan alanlarda atriumun havalanabilmesi için olanak
sağlayacak açıklıkların bırakılması gereklidir.
En uygun çözüm atrium boşluğuna duman girişini mümkün
olduğunca engellemek ve giren dumanında diğer katlara
yayılmadan boşluktan dışarıya atılmasını sağlamaktır. Atrium ve
çevresindeki mekân arasında yangına dayanımlı ve boşluksuz
bir sınır oluşturmak ve atrium zeminini kendi içerisinde bağımsız
işleyecek şekilde düzenlenmek bir çözümdür. Bu çözüm literatürde
“steril tüp” olarak adlandırılmaktadır ve yangın güvenliğinin
öncelikli olduğu binalardaki atrium çözümlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak atrium tasarımlarına ve atrium alanlarının
kullanımına birçok kısıtlama getirdiği için tasarımcılar tarafından
pek tercih edilmemektedir.
Temel ilke yangının başladığı noktada dumanı kontrol altına almak
ve diğer mekânlara geçişini engellemektir. Bunun için duman
boşaltım sistemlerinden yararlanılır ve bu sistem havalandırma
sistemleri ile desteklenir. Eğer bu bölüm bir atrium boşluğu ise,
bu bölüm içerisinde dumanın birikebileceği bir bölüm yaratmak için
bariyerler yerleştirmek ya da benzer bir etki yaratmak için alanın
sınırları boyunca bir oluk oluşturmak gereklidir.

Şekil 2. Bir duman deposu
yaratmak için kullanılan bir
cam perde
Eğer dolaşım amaçlı balkonu olan bir atrium alanı tasarlanmışsa,
bu alan atrium içerisindeki duman akışını önlemek için, atrium
alanındaki balkonun çevresine yerleştirilecek olan bir duman
perdesi oluşturularak ilave bir duman deposu olarak kullanılabilir.
Böylece duman mekanik olarak ya da boşaltım bacaları ile dışarı
çekilebilir ya da atriumun tavanındaki boşlukta depolanabilir.
Ortak balkon deposundan duman boşalırken ve atrium içerisindeki
dumanın geçişini önlemek için sınırlayan perde kullanımı mümkün
değilse, boşaltım sistemini desteklemek için akış yolu uzunluğu
boyunca oluşturulacak bir kanal kullanılabilir. Buna boşaltım kanalı
denilebilir. Benzer şekilde bir kanal boşaltım sistemi bir mekandan
dumanın dışarı akışını engellemek için mekan boşluğu boyunca
oluşturulabilir.
Duman balkon altı gibi herhangi bir alanda kısıtlanmadan akıyorsa,
çevreye doğru yayılacaktır ve atrium alanı içerisinde, yoğun bir
tabaka olarak yükselecektir. Daha sonra duman tabakasının
sıcaklığı düşecek ve atriumun alt kısımlarında duman birikecektir.
Hatta atrium yanındaki alanlarda olabilecek kaçış yollarında ve
atrium zemininde insan boyu sınırlarında duman olabilecektir.
Bunun engellenmesinde dumanın yan kısımlara yayılmasını
engelleyen yönlendirme perdelerinden yararlanılabilmektedir.
Duman tabakasının yüksek sıcaklıklara sahip olması, uzun bir
kaçış yolunda olan insanların duman solurken aynı zamanda
şiddetli ısı radyasyonunun etkisi olmasına da yol açar ki bu da
kaçış yollarının kullanımını olumsuz etkileyecek bir sonuçtur. Bu
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nedenle sıcaklığın tehlike sınırlarını (yaklaşık 200 oC) aşmaması
sağlanmalıdır. Duman tabakasının sıcaklığının düşerek aşağı
kısımlarda birikmesine yol açmamak için de bu sıcaklığı bilinçli bir
şekilde ayarlamak gerekmektedir. Yağmurlama sisteminin varlığı
duman tabakasının sıcaklığını etkileyecektir.

Sonuç
Binaların yangın güvenliğinin sağlanması projelendirme
aşamasında kendine yer bulsa bile, uygulamaya aktarılmasında
pek çok eksiklik söz konusudur. Alınması gereken pasif ya da
aktif yangın güvenlik önlemlerinin gerekliliği konusunda yeterince
oluşmayan bilinç nedeniyle kolaylıkla göz ardı edilebilmektedir.
Bu bilinç eksikliğinin, yangın güvenlik önlemlerinin getireceği alan
kaybı, işlevsel aksaklıklar, maddi külfet, sürekli onarım ve bakım
gerektirmeleri veya kullanımının gerekmeyeceği şeklindeki yanlış
inanış ile desteklenmesi sonucu yanlış veya eksik uygulamalar
ortaya çıkmaktadır. Uygulamaların doğruluğu sağlandığında da ise
kaçış yollarının depo, çöp veya atıl alanlar olarak kullanılması, bir
takım eşyalarla tıkanması gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Yaşanan olaylarının felakete dönüşmemesi için binalarda yangın
güvenliğinin sağlanmasında mimarların sorumluluğu büyüktür.
Tasarıma bir engel olarak katılan çözümler etkili olmaktan uzaktır.
Getirdiği kısıtlamalar nedeniyle tasarımı zorladığı düşünülen
güvenlik önlemleri, sadece yönetmelik kurallarının yerine getirilmiş
olması amacını güden, işlevsellikten uzak, ekleme ve etkisiz
düzenlemeler olarak gerçekleştirileceklerdir. Binanın asıl işlevinin
önüne geçebilecek güvenlik önlemlerinin bir anlamı ve gerçekliği
olamayacağı gibi, işlevden uzak güvenlik önlemlerinin de akılcı
yanı yoktur.
Yangın güvenlik önlemlerinin engel durumundan öte, bir tasarım
değişkeni olarak ele alınması ve böylece alternatif çözüm
arayışlarına yönelinmesi gerekmektedir. Binaların işlevsel
analizleri yapılarak saptanan risk bölgelerinin bağımsız yangın
bölmeleri gibi düşünülmesi ve planlamanın bu doğrultuda
geliştirilmesi tasarımcıları bir anlamda rahatlatacaktır. Alternatif
çözüm arayışları ile saptanan risklerin, var olduğu mekânda
sınırlandırılarak çözümlenmesi yaklaşımı bir projenin tamamında
uygulanabileceği gibi, risk yaratma özelliği olan belli bir kısmında
uygulanabilir. Bu durumda geriye kalan kısım yönetmelik gerekleri
çerçevesinde planlanabilir.
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YANGIN ve İNSAN DAVRANIŞLARI

Prof. Dr. Füsun DEMİREL

Mimar Sevinç ARI

Özet
Yangın sırasında insan davranışlarını tahmin etmek zor olup,
kesin olmayan sonuçları içermektedir. Buna rağmen tasarımcılar,
konuyu her yönüyle ele almak zorundadırlar. Son yıllarda yapılmış
çalışmalar, acil durumlarda kalan insanların davranışlarının pek
çok faktöre bağlı olduğunu göstermektedir. Bina kullanıcılarının
bina içinde tanımlanan rolleri, eğitimin etkisi, binanın tanınıyor
olması, yaş, cinsiyet ve engelli olmak önde gelen faktörlerdir. Bu
doğrultuda bildiride; örnekler eşliğinde, yangın sırasındaki insan
davranışları 5 konu başlığı altında incelenmiştir. Bunlar; kullanıcı
faktörleri, bildiri, karar verme, hareket etme ve çevresel etki’dir.

karşılaşan insan davranışını anlamak, tasarım aşamasında bunu
tahmin etmek gerekir ki bu da yangın güvenliği tasarımının en
karmaşık ve zor alanlarından birisidir [2].

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Yangın, Bina tahliyesi, Bina Tahliye Süresi,
Tatbikat

Fire and Human Behaviors
Abstract
In this study, human behaviors in case of fire are examined by
analyzing previous accidents and experiment. Designers have
to deal with all aspects of the subject because of the difficulties
about prediction of human behaviors in emergency situations, and
its unpredicted results. Researches done in recent years indicate
that the human behaviors on emergency situations depend on
many factors. These factors are related to occupant’s social roles,
education status, familiarity about the building, age factor, gender
and disabilities. According to this notice; human behaviors in fire
are examined with examples, under five topics. These topics are;
occupant factors, notification, decision making, movement and
environmental factors.
Keywords: Fire, Human Behavior, Evacuation of Building,
Evacuation Time, Experiment

1. Giriş
Günümüzde yangın güvenliği tasarımında insan faktörünü ele
alan çalışmalar henüz yeterli düzeye ulaşmamıştır. Geçmişe
bakıldığında yapılan yangın güvenlik tasarımlarının sadece
mühendislik çalışmalarında kaldığı, yangın sırasında insan
davranışlarının göz ardı edildiği görülmektedir. Örneğin; tasarımcı
binadaki kullanıcının alarm sesini duyduğunda binayı hemen terk
edeceğini varsaymaktadır. Ancak, insan davranışları incelendiğinde
olayın bu şekilde gerçekleşmediği görülmektedir [1].
Yangın güvenliği tasarımında bina kullanıcılarının güvenliği birinci
derecede önem taşımasına rağmen, yangın güvenlik tasarımına
insan faktörünü entegre etmek kolay değildir. Bunun için yangınla
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2. Yangın Sırasında İnsan Davranışları
Bu çalışmada; yangınla karşılaşan insanların davranışları, 5 konu
başlığı altında incelenmiştir.
2.1. Kullanıcı Faktörleri
Fiziksel yeterlilik, duyumsal yeterlilik, binayı tanıma, toplumsal
roller, sorumluluk üstlenme, kullanıcı faktörlerinin önde gelenlerini
oluşturmaktadır [1].
Kullanıcı faktörleri, 3 kategoride incelenebilir;
Farkındalık
Yangın durumunun bilgisini, binayı kullananların yangına nasıl
karşılık vereceğini, sosyal rolleri, yangın bilincini ve yangın alarm
sinyallerinin durumunu kapsar.
İnsanların davranışı, ilk olarak yangın belirtileri ortaya çıktığında
önemlidir. İlk yangın belirtisi oluştuğu anda sürdürülmekte olan
eylemler, bu belirtiye verilecek tepkiyi etkilemektedir [2]. Yapılan
birçok tatbikatta, yangın alarm zilini duymalarına rağmen para
ödeme kuyruğundaki insanların sıralarını terk etmek istememeleri
veya lokantada yemek yiyen insanların yemeklerini bırakmak
istememeleri nedeniyle yangın alarm zillerine geç tepki vermeleri,
örnek olarak gösterilebilir.
İnsanların sosyal rolleriyle yangın sırasındaki davranışları
arasındaki ilişki de çoğu araştırmada belirgin bir faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun çıkan bir yangında anne ve
babasını araması ya da işçinin yangın çıktığını fark edince şefine
haber vermesi de bu duruma örnek olarak verilebilir [3].
Yeterlilik
İnsanların hareket eyleminde bulunabilmeleri için gerekli yeterliliğe
sahip olmaları gerekir. Bu faktör, hareket yeterliliği, görme ve
duyma gibi duyumsal yeterlilikleri kapsamaktadır.
Yayılma
Bina içindeki insanların sayı ve konumlarını içermektedir.
2.2. Bildiri
Kullanıcının işareti algılamasından başlayıp, işaretin yangın işareti
olduğunu yorumlamasına ve karar verme aşamasına kadar geçen
zamandır. Başka bir ifade ile bildiri; işareti algılama, işareti tanıma
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ve işareti yorumlama aşamalarından oluşmaktadır. Söz konusu bu
işaretler; yangın alarm sinyalleri, başkalarının uyarmaları ya da
direkt yangın olduğunu hissetmedir.
İşaretin Algılanması: İşaretin duyumsanmasından hissedilmesine
kadar geçen süreyi kapsar. İşaretin algılanması süreci birçok
faktörden etkilenmektedir.
1. Dikkatlilik,
2. Duyumsal yeterlilik,
3. Aşinalık,
4. Sosyal rol,
İşaretin Tanınması
İşaretin tanınmasında daha önce konuyla ilgili eğitim almak etkilidir.
Buna ek olarak, işaretin görülebilir veya duyulabilir olması, işaretin
karakteristiği, işaretin tanınmasında etkindir.
İşaretin Yorumlanması
İşaretin bir yangın belirtisi olduğu bilincine varmaktır. Yangın
sırasında görevli kişilerin insanların güvenli bir alana tahliyeleri
sırasında, merdivenlerden iniş çıkışlarda ve koridorlarda nasıl
hareket etmeleri gerektiği yönündeki uyarıları, kişinin yangın
tehlikesini kavramasında etkilidir. İnsanların yangın tehlikesinin
farkına varabilmeleri için farklı yöntemler bulunmaktadır. Binanın
her yerinde bulunan sesli uyarı sistemleri bunlardan bazılarıdır. Aynı
zamanda, dumanın görülmesi veya kokusu, yangının oluşturduğu
tehlikenin anlaşılmasında etkilidir. Görevli personelin insanlara
tehlikeyi bildirmeleri de diğer uyarı yöntemleriyle birleşmektedir [1].
Çizelge 1’de insanların uyarı sistemlerine verdiği tepkiler
görülmektedir.
Çizelge 1. Yangın Sırasındaki Uyarılar ve İnsanların Tepkisi [4]
Uyarı yöntemleri

Tepki veren
katılımcı sayısı

edeceği varsayımına dayanmaktadır. Duman algılandığında,
görüldüğünde veya alarm sesi duyulduğunda kullanıcının binayı
hemen hızlıca en yakın çıkıştan terk edeceği beklentisi yanlış bir
varsayımdır. Çünkü tahliye etmeye başlamadan önceki davranışlar;
başkalarını aramak veya kişisel eşyalarını toplamak için harcanan
zaman, yangına müdahale etme girişimi, yangına doğru hareket
etme, kullanıcı karakteri (rolü, eğitim durumu vs.), bina tasarımı ve
bina dışındaki hava şartları, gecikmelere neden olmaktadır [2].
İngiltere ve Amerika‘da yangın sırasında insanların binalardan
tahliyeleri ile ilgili yapılan çalışmalarda; katılımcıların benzer
davranışları gösterdikleri görülmüştür (Çizelge 2). Bu çalışmalarda;
insanların cinsiyet farklılıklarına göre davranışlarında farklılıklar
olduğu gözlemlenmiştir (Çizelge 3). Cinsiyet farklılığının yanında
Çizelge 2. Yangın Sırasında İngiliz ve Amerikalı Katılımcıların
Gösterdiği Davranış Farklılıkları [4]
Davranış Biçimi

İngiliz (%)

Amerikan (%)

İnsanların tahliyesi

54,5

80,0

Yangın mahaline geri dönüş

43,0

27,9

Yangınla mücadele

14,7

22,9

Duman içinde hareket kabiliyeti

60,0

62,7

Yön değiştirme

26,0

18,3

Toplam İngiliz katılımcı sayısı

2193

Toplam Amerikan katılımcı sayısı

584

Çizelge 3. Katılımcıların Cinsiyet Farklılıklarına Bağlı Olarak
Yangın Durumuna Karşı Gösterdikleri İlk Davranış Biçimi [4]
İlk davranış biçimi

Bay
% (n=262)

Bayan
% (n=318)

Tehlikeye karşı diğer insanların uyarılması

16,3

13,8

Yangını incelemek

14,9

6,3

Yangınla mücadele edenlere haber verilmesi

6,1

11,4

Duman kokusu

148

Eşyalarını toparlamak

7,3

12,6

İnsanların birbirini uyarması

121

Binayı terk etmek

4,2

10,4

Sesli uyarı

106

Aile bireylerinin birbirini uyarması

3,4

11,0

İnsanların yakınları tarafından uyarılması

76

Yangınla mücadele

5,8

3,8

Dumanı görme

52

Söndürme cihazlarına yönelmek

6,9

2,8

Yangını görme

46

Yangın alanından ayrılmak

4,6

4,1

Patlama

6

Harekete geçmek

3,8

2,5

Hissedilen sıcaklık

4

Hiçbir biçimde davranış göstermemek

2,7

2,8

İtfaiye erlerinin görülmesi veya duyulması

4

Yangına müdahale edenlere haber verdirmek

3,4

1,3

Elektriğin kesilmesi

4

Yangın alanına gitmek

1,9

2,2

Evcil hayvanların davranışlarının incelemek

2

Yanıcı maddeyi uzaklaştırmak

1,1

2,2

Binaya girmek

2,3

0,09

Çıkış kapılarına yönelmek

1,5

1,6

Yangın alarmına doğru yönelmek

1,1

0,19

Diğer insanlara telefon etmek

0,8

1,6

Yangını söndürmeyi denemek

1,9

0,6

Yangın alanının kapılarını kapatmak

0,8

1,3

Yangın ikaz düğmesini kullanmak

1,1

0,6

Söndürme aletleri ile geri dönmek

0,8

0,9

Evcil hayvanları incelemek

0,8

0,9

Diğer davranışlar

6,5

5,02

Toplam

569

2.3. Karar Verme
Bu aşama; yangın işaretini algılayan kullanıcının nasıl davranış
göstereceğini tahmin etmek açısından önemli bir aşamadır. Bu
davranışlar, kullanıcılarda sırasıyla ne olup bittiğini anlamaya
çalışmasından başlayıp, aile bireylerini araması, başkalarını
uyarması, tahliye etmeye başlaması ya da hiç bir şey yapmaması
gibi davranışlardır [1].
Yangın sırasında eğer binayı tahliye etmek gerekliyse kullanıcı buna
hemen karar vermek durumundadır. Bazı bilgisayar simülasyon
programları, insanların güvenli alan aramak için hızlı hareket
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kültürel durumun, grup içi davranışlarında birincil rol oynadığı
saptanmıştır. Yine aynı çalışmalara bakıldığında; erkeklerin
yangınla mücadelede daha etkin davrandıkları, bayanların ise
tehlikeye karşı diğer insanları uyarmada ve onların binadan
tahliyesine yardım etmede daha etkin oldukları görülmüştür.
2.4. Harekete Geçme
İnsanların binayı tahliye etmeye karar vermesinden başlayıp,
güvenli bir yere ulaşıncaya kadar geçen aşamayı içine almaktadır.
Bu aşamada kaçış uzaklığı ve hareket hızı önemli olup, kaçış
uzaklığı, çıkış seçimine bağlı olarak değişebilmektedir.
İnsanların yangın sırasında hangi çıkışı tercih edeceğini
belirleyen faktörler karmaşıktır. Kullanıcıların yapıyı tanımaları,
çıkışların görülebilmesi ve seçilen çıkış yolunun zorluk derecesi,
çıkış tercihlerini etkilemektedir. Bazı çıkışların çok kullanılması
bazılarının ise hiç kullanılmaması, hatta bir çıkışa ulaşabilmek için
kullanıcıların uzun mesafeler yürümesi, çıkışların rahat görülebilir
şekilde tasarlanarak daha dikkat çekici hale getirilmesiyle
önlenmelidir [1].
Yangının bulunduğu yer, bir yangın çıkışını kullanılamaz hale
getirebilir. Dolayısıyla, insanlar kendilerine en yakın çıkışı seçme
veya yangın çıkışlarını genişliklerine göre tercih etme durumunda
olmayabilirler. Bu nedenle en kötü durumlar için alternatif yangın
çıkışlarının düşünülmesi gerekmektedir [2].
Yangın sırasında kullanıcılar hızlı hareket etmek zorundadırlar.
Ancak her insan aynı hızda hareket edemez. Gençler, yaşlılardan
ve çocuklardan, erkekler, kadınlardan daha hızlıdır. Normal
durumlarda insanlar rahatça yürüyebilir, ancak kalabalık arttıkça
hareket hızı yavaşlar, hatta belli bir noktada durur. Genelde tahliye
sırasında varsayılan ortalama hareket hızı 1,2 m/sn olarak kabul
edilmektedir [2]. Ancak dumanın varlığı, kullanıcının hareket
yeteneği, kullanıcı yoğunluğu, aydınlatma seviyesi, merdiven
tasarımı, koridorların ve kapıların genişliği, yürünen yüzeyin
kalitesi, kullanıcıların tahliye konusunda eğitimli olmaları ve eğitimli
çalışanların tahliye sırasında rehberlik etmeleri, hareket hızını
etkileyen faktörlerdir [1].
İnsanlar düz zemine oranla bir kapıdan geçerken daha yavaştır.
Çünkü kapının çerçevelerine temas etmekten kaçınırlar. Bir
kapının önünde kuyruk oluştuğu zaman insanların kapıdan
geçme süresi, odadaki herhangi bir noktadan kuyruğa katılma
süresinden daha fazladır. Bu durumda kaçış zamanı daha çok
kapılardan geçiş zamanına bağlıdır. İnsanlar merdivende de
düz zeminde olduğundan daha yavaş hareket ederler. Çünkü
doğal tempolarında adım atamamalarının yanında, merdivenin
geometrisi onları kısıtlamaktadır. Ayrıca, düşme riskine karşı
insanlar güvenli adımlarla ilerlemek isterler. Bir diğer faktörde
merdivenden inip çıkmanın yorucu olmasıdır. Bu nedenle, insanlar
enerjilerini korumak için daha yavaş hareket ederler ve dinlenmek
için dururlar. Merdiven boyunca insanların tahliye hızı ortalama 0,5
m/sn olarak kabul edilmektedir [2].
2.5. Çevresel Etki
Yangın durumunda insanlar yangında çıkan duman, kıvılcım,
tahriş edici gaz ve yayılan ısıdan etkilenmektedirler. Hem kalabalık
hem de dumanın tahriş edici özelliği, kullanıcının hareket hızını
belirlemektedir [1].
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Yangın sırasında üç durum birbiriyle etkileşim halindedir. Bunlar;
ortam sıcaklığının yükselmesi, zehirli gazlar ve insanların psikolojik
özelliklerdir [4].
Çocuklar ve yaşlı insanlar, yangının etkilerine karşı daha
hassastırlar. Yangında ölümle sonuçlanan kaza istatistiklerine
bakıldığı zaman bu iki yaş grubunun ölüm oranının yüksek
olduğu görülmektedir. İri insanlar, yangın sırasında malzemelerin
çıkardıkları zehirli etkilere karşı daha dayanıklıdırlar. Bununla
beraber iri vücut yapısı, fiziksel kondisyon yetersizliğinden dolayı
olumsuz bir etken de olabilmektedir [4].
Duman, görüşü azaltması, korkuya neden olması, solunması
ile tahriş edici ve zehirli olması gibi özellikleriyle birçok olumsuz
etkiye sahiptir. Yangınlarda ölümlerin önemli bir bölümü dumanın
solunması sonucunda gerçekleşmektedir. Duman içindeki toksik
ürünler insanlarda ölümlere varan sonuçlara neden olmaktadır.
Duman faktörü açısından; yangında insanların kaçışı için iki
varsayım söz konusudur. Birincisi; insanların dumanda hareket
edip edemeyecekleri, hareket edebilmeleri halinde ise kaçmak
için bir yol bulup bulamayacaklarıdır. Çünkü genellikle, dumanda
hareketin durduğu varsayılmaktadır. İkincisi ise; hareket hızının
düştüğü, görüş mesafesi azaldıkça insanların daha yavaş hareket
etmeleridir [2]. Dolayısıyla insanların tahliyesini kolaylaştırmak için
kaçış yollarında duman çıkartmayan malzemelerin kullanılması
gerekmektedir.

3.Örnekler ve Yangın Sırasında İnsan Davranışlarının
Analizi
3.1. Dünya Ticaret Merkezinden Tahliye
11 Eylül 2001 sabah saat 8.46’da Dünya Ticaret Merkezi 1 (DTM
1) binasına Boeing 767- 200 EUR tipi uçağın çarpmasıyla başlayan
saldırı, saat 9.02’de aynı tip uçağın Dünya Ticaret Merkezi 2
(DTM 2) binasına çarpmasıyla devam etmiştir (Şekil 1). DTM 2,
saldırıdan 56 dakika sonra saat 9.58’de, DTM 1 ise, 102 dakika
sonra saat 10.28’de yıkılmıştır. Bu saldırıda birçok insan hayatını
kaybetmiş, birçok insan da yaralanmıştır. Saldırı sırasında DTM
1 ve DTM 2’de bulunan insan sayısı tam olarak bilinmemektedir
[5]. Çizelge 4’de 11 Eylül 2001 günü DTM 1 ve DTM 2’de bulunan
tahmini insan sayıları görülmektedir.

Şekil 1. Olayın meydana gelişi [5]
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Çizelge 4. 11 Eylül 2001’de DTM 1 ve DTM 2’de Bulunan
Tahmini İnsan Sayıları [5]
DTM 1
(1. Kule)

DTM 2
(2. Kule)

Toplam

7,470

7,940

15,410

1,462- 1,533

630- 701

2,146-2,163

8,960

8,600

17,560

Tahmini kurtulan sayısı
Tahmini kayıp sayısı
Tahmini binada bulunan
insan sayısı

Çizelge 7. DTM 1’de Bulunan İnsanların Tahliye Etmeye
Başlamadan Önce Gözlemledikleri Durumlar ve Oransal
Dağılımları [5]
Gözlenen durumlar

Farkındalık

Duman

% 10

Uçağın yakıt kokusu

%8

Tavan kaplamalarının düşmesi

% 17

Elektriğin gidip gelmesi

% 17

Yangın alarmı

%8

Duvar çökmesi

%6

Yangın

%3

Diğer olaylar

% 45

Not: Oranların toplamı % 100‘ü geçmektedir. Çünkü ankete katılanlar birden çok
seçenek işaretlemişlerdir.

Çizelge 8. DTM 1’de Bulunan İnsanların Tahliye Öncesi
Davranışları [5]
Yüzde
(n=440)

Tahliye öncesi davranışlar

Resim 1. John Labriola tarafından çekilmiş Dünya Ticaret
Merkezinden tahliye
NIST araştırma grubu tarafından yapılan çalışmada; insanların
olay sırasında nasıl davrandıklarını anlamak amacıyla bir anket
hazırlanmış ve olay sırasında DTM 1 ve DTM 2’de bulunan insanlara
ulaşılarak bu anket sorularını yanıtlamaları istenmiştir. Daha sonra,
insanların hazırlanan bu anketlere verdikleri yanıtlar esas alınarak
istatistiksel analizler yapılmıştır. Uygulanan anketlerin derlenmesi ve
her soruya verilen “Evet” ve “Hayır” yanıtlarının konu başlıklarına
göre düzenlenmesi ile aşağıdaki tablo ve grafikler elde edilmiştir [5].
Çizelge 5. 11 Eylül 2001 Tarihinde DTM 1’de Bulunan
İnsanların Algıladıkları İlk İşaretler ve Oransal Dağılımları [5]
İşaret

Yüzde
(n=440)

Bir şeyler hissedenler (Binanın hareket ettiği, darbe, sallantı)

% 63

Bir şeyler duyanlar (Patlama, çarpma, gürültü)

% 30

Diğer (Uçağı görenler, uçak yakıtı kokusu alanlar, düşenler,
başkaları tarafından uyarılanlar)

%7

Başkalarıyla konuşmak

% 70

Kişisel eşyaları toparlamak

% 46

Başkalarına yardım etmek

% 30

Başkalarını aramak

% 23

Telefonda konuşmak

% 16

Katlar arasında hareket etmek

%8

Yangın ya da dumanla mücadele etmek

%6

Bilgisayarları kapatmak

%6

Çalışmaya devam etmek

%3

Diğer davranışlar

% 25

Not: Oranların toplamı % 100‘ü geçmektedir. Çünkü ankete katılanlar birden çok
seçenek işaretlemişlerdir.

Çizelge 9. DTM 1’in Tahliye Edilmesi İçin Gösterilen Sebepler
[5]
Yüzde
(n=440)

Sebepler

Çizelge 6. 11 Eylül 2001’de DTM 1’de Bulunan İnsanların
Bazı Şeylerin Yanlış Gittiğini Fark Etmelerini Sağlayan İlk
Gözlemler ve Oransal Dağılımları [5]
Gözlemler

Yüzde (n=440)

Bina hareketi

% 20

Korku/tehlike hissi

% 20

Tahliye edilmesinin söylenmesi

% 14

Tavan kaplamalarının düşmesi

% 17

Elektriğin gidip gelmesi

% 17

İş arkadaşlarının tahliye etmeleri

%9

Duman

% 10

Çökmeleri görme

%6

Uçağın yakıtının yayılması

%8

Yangın Alarmları

%8

Dumanı görme

%5

Diğer (Yangın, yaralı insanlar, yangın sprinklerinin
çalışması, aşırı sıcak, çöküntüler)

% 45

Diğer (yangını görmek, 1993 deneyimi, uçağı görmek/
duymak, insanların paniklemesi yangın alarmının
başlaması)

% 26

Not: Oranların toplamı % 100‘ü geçmektedir. Çünkü ankete katılanlar birden çok
seçenek işaretlemişlerdir.

Kaynak: NIST- DTM telefon anket bilgisi
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Çizelge 10. DTM 1’in Tahliyesinde Merdiven Seçimi ve Seçim
Sebepleri [5]
Tahliye için kullanılan merdiven

Çizelge 13. DTM 2’nin Tahliye Edilmesi İçin Gösterilen
Sebepler [5]

Yüzde

Yüzde
(n=363)

Sebepler

Merdiven A (Şekil 1 )

% 17

DTM 1‘deki gözlemleri

% 28

Merdiven B (Şekil 1 )

% 25

Tahliye edilmesinin söylenmesi

% 23

Merdiven C (Şekil 1 )

% 19

Korku/tehlike hissi

% 19

Merdiven A ve C (Şekil 1 )

% 10

Arkadaşlarının/iş arkadaşlarının tahliye etmesi

% 11

Bilinmiyor

% 17

1993 deneyimi (patlama olduğunu düşünme)

%6

Diğer (asansör kullanımı)

% 12

DTM 2 binasına çarpma

%6

Diğer (uçağı görmek/ duymak, bilgi almak, tahliye
etmenin doğru olduğunu düşünmek)

%7

Merdiven seçim sebebi
Yakın olması

% 66

Diğerlerini izlemek

% 17

Daha önceden söylenmiş olması

% 12

Diğer çıkışların kapalı olması

%6

Diğer ( bilmiyorum, daha evvel kullandım, en iyi seçim)

% 18

Not: Oranların toplamı % 100’ü geçmektedir. Çünkü ankete katılanlar merdiven
seçim sebebi için birden çok seçenek işaretlemişlerdir.

Çizelge 11. 11 Eylül 2001 Tarihinde DTM 2’de Bulunan
İnsanların Algıladıkları İlk İşaretler ve Oransal Dağılımları [5]
İşaret

Yüzde
(n=363)

Bir şeyler duyanlar (patlama, çarpma, gürültü)

% 51

Bir şeyler görenler (duman ya da alev, uçak, çöküntü)

% 19

Çevredekiler tarafından uyarılma

% 13

Bir şeyler hissedenler (binanın hareket ettiği, darbe,
sallantı)

% 11

Diğer (uçak görenler, uçak yakıtı kokusu alanlar,
düşenler)

%7

Not: Oranların toplamı % 100’ü geçmektedir. Çünkü ankete katılanlar
birden çok seçenek işaretlemişlerdir.

Çizelge 12. DTM 2’de Bulunan İnsanların Tahliye Öncesi
Davranışları [5]
Tahliye öncesi davranışlar

Yüzde
(n=363)

Başkalarıyla konuşmak

% 75

Kişisel eşyaları toparlamak

% 57

Başkalarına yardım etmek

% 34

Başkalarını aramak

% 32

Telefonda konuşmak

% 16

Katlar arasında hareket etmek

%8

Bilgisayarları kapatmak

%7

Çalışmaya devam etmek

%6

Çizelge 14. DTM 2’nin Tahliyesinde Merdiven Seçimi ve
Seçim Sebepleri [5]
Tahliye için kullanılan merdiven

Yüzde

Merdiven A (Şekil 1)

% 18

Merdiven B (Şekil 1)

% 18

Merdiven C (Şekil 1)

% 14

Merdiven A ve C (Şekil 1)

% 10

Bilinmiyor

% 14

Diğer (asansör kullanımı)

% 27

Merdiven seçim sebebi
Yakın olması

% 63

Diğerlerini izlemek

% 20

Daha önceden söylenmiş olması

% 10

Diğer çıkışların kapalı olması

%4

Diğer (bilmiyorum, daha evvel kullandım, en iyi seçim)

% 13

Not: Oranların toplamı % 100’ü geçmektedir. Çünkü ankete katılanlar
merdiven seçimi için birden çok seçenek işaretlemişlerdir.

Çizelge 15. DTM 1 ve DTM 2’deki İnsanların Tahmini Tahliye
Zamanları [5]
DTM 1 (n=440)

DTM 2 (n=363)

Tahliye
Etmeye Başlama

Tahliye
Etmeye Başlama

Uçağın DTM 2’ye
çarpmasından önce

% 91

% 87

Uçağın DTM 2’ye
çarpmasından sonra, fakat
DTM 2’nin çökmesinden önce

%7

% 13

%0

-

Yangın ya da duman görmek

%1

DTM 2’nin çökmesinden sonra

Diğer davranışlar

% 20

Not: Oranların toplamı % 100’e ulaşmamaktadır. Çünkü ankete
katılanlardan bazıları tahliye etmeye ne zaman başladıklarından veya ne
zaman binadan çıktılarından emin değillerdir.

Not: Oranların toplamı % 100‘ü geçmektedir. Çünkü ankete katılanlar birden çok
seçenek işaretlemişlerdir.
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Çizelge 16. Tahliye Sırasında DTM 1 ve
DTM 2’de Gözlemlenen Durumlar [5]
Gözlemler

DTM 1 (n=440)

DTM 2 (n=363)

Duman

% 57

% 21

Sprinkler/Su

% 55

%3

Yaralanmış insanlar

% 41

%8

Elektriğin gidip gelmesi

% 37

% 29

Uçak yakıtı kokusu

% 31

% 21

Tavan kaplamalarının dökülmesi

% 29

% 12

Yangın Alarmı

% 26

% 19

Çökmüş duvarlar

% 25

% 11

Aşırı Sıcak

%10

%7

Yangın

%9

%4

Ateş topları

%3

%2

Not: Oranlar toplamı % 100’ü geçmektedir. Çünkü ankete katılanlar
birden çok seçenek işaretlemişlerdir.

3.2. Gothenburg’da Bir Dans Partisinden Tahliye
İsveç-Gothenburg‘da, 1998 yılında, 12 ile 25 yaşları arasında
210’u erkek, 165‘i ise kız olmak üzere 375 genç insanın bulunduğu
bir dans salonunda meydana gelen yangında, 34’ü erkek, 29’u kız
olmak üzere 63 kişi hayatını kaybetmiştir.
Dans partisinin yapıldığı salon daha önce hobi aktiviteleri için
kullanılan salon olup, dans pistini düzenlemek amacıyla masa ve
sandalyeler yangın merdivenine taşınmıştır (Şekil 2). Yangın ise
ne yazık ki, yangın merdivenine taşınan masa ve sandalyelerin
tutuşmasıyla başlamıştır [6].

Şekil 3. Dans partisin yapıldığı yer ve girişe konulan bilet masası
[6].
Çizelge 17. Yangının Fark Edildiği Sırada İnsanların
Bulundukları Yerler [6]
Yangının ilk fark edildiği anda
insanların bulundukları yerler

İnsan sayısı

Yüzde

5

% 1,6

Dans salonu çevresinde

197

% 61,6

Kafede

32

% 11,9

Koridorda

20

% 6,4

Mutfak veya bar çevresinde

20

% 6,4

Giriş Kapısında

15

% 4,8

Vestiyerde

3

% 0,90

Kayıp

20

% 6,4

Toplam

312

% 100

Sahnede

Çizelge 18. Yangının İlk Belirtileri [6]
Yangının ilk belirtileri

Şekil 2. Yangın merdivenine taşınan masa ve sandalyeler [6]

İnsan sayısı

Yüzde

Patlama duyma veya müzik
cihazlarından gelen gürültü

10

% 3,2

Diskjokey tarafından uyarılmak

64

% 20,5

Başkaları tarafından uyarılmak

39

% 12,5

Koku

38

% 12,2

Dumanı Görme

13

% 4,2

Alevi görme

0

0

Başkalarının salonu tahliye
ettiğini görmek

19

% 6,1

Sahne ışığının çevresinde
dumanı görmek

8

% 0,6

Müziğin kesilmesi

2

% 0,6

Çeşitli uyarılar

99

% 31,7

Kayıp

20

% 8,4

Toplam

312

% 100
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Yangının Fark Edilmesi
Gençler tarafından ifade edilen yangının ilk belirtisi, hoş olmayan
bir koku olmuştur. Bu koku, saat 23.30 civarında fark edilmiştir.
Kokunun algılanmasından sonra duman gözlemlenmiş ancak,
duman makinesinden geldiği sanılmıştır. Diskjokeyin, herkesin
binayı tahliye etmesi gerektiği ikazından sonra gençler, çıkışa
doğru yönelmişlerdir. [6]
Çizelge 19’da görüldüğü gibi insanların ancak % 33’ü binayı hemen
tahliye etmeye başlamıştır. Belirsiz ve çelişkili yangın işaretleri
genç insanların durumun ciddiyeti ile ilgili kafalarını karıştırmış ve
binayı terk etmelerini geciktirmiştir.
Çizelge 19. İlk Davranış Biçimleri [6]
İlk davranış biçimi

İnsan sayısı

Yüzde

Tahliye etmeye başlamak

104

% 33

Eşyalarını toparlamak

15

% 4,8

Hiçbir şey yapmamak

95

% 30,4

Yangına bakmaya gitmek

13

% 4,3

Başkası tarafından girişe doğru
iteklenmek

2

% 0,7

Yerini değiştirmek

27

% 8,7

Arkadaşını aramak

2

% 0,7

Vestiyere gitmek

4

% 1,4

Kayıp

50

% 16

Toplam

312

% 100

Tahliye
Dans salonundaki insanların tahliyesinde 229 kişi giriş kapısından
çıkmıştır. Sözü edilen 229 kişiden 100 - 150 kadarı, çok fazla
zorlukla karşılaşmadan tahliye olabilmişlerdir. Fakat daha sonra
gerek girişe konulan bilet masası, gerekse yere düşen gençler ve
arkadakilerin öndekileri iteklemesinden dolayı tam bir karmaşa
yaşanmış, çıkış yolu tıkanmış ve yardımsız çıkış yapmak imkânsız
hale gelmiştir. Dolayısıyla, giriş kapısı önünde gerçekleşen büyük
karmaşa birçok gencin ezilmesine neden olmuştur. Tahliye
edenlerden 37 kişi, pencerelerin yerden yüksekliğinin 2.2 metre
olması sebebiyle pencerelerden atlayarak kurtulabilmiş, 11 kişi ise
binadan nasıl çıktığını hatırlayamamıştır [6].
Çizelge 20. Gençlerin Binayı Tahliye Ederken Kullandıkları
Çıkışlar [6]
Çıkış yerleri

İnsan sayısı

Yüzde

Girişi kapısından

229

% 73,4

Pencerelerden

37

% 11,9

Hatırlamayanlar

11

% 3,5

Kayıp

35

% 11,2

Toplam

312

% 100

3.3 Metrodan Tahliye (Tatbikat)
Bu tatbikat; tünel içinde durmuş bir trenden kurtulma olanaklarını
görebilmek amacıyla yapılmıştır. Tatbikatta trenin yangından
dolayı tünel içinde durduğu varsayılmıştır. Bu çalışmada; yolcuların
treni boşaltması, uygun bir yön seçip güvenli bölgeye ulaşmaları
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beklenmiştir. Tatbikat; 4 farklı ışık seviyesinde ve 143 insan ile
gerçekleştirilmiştir. Tatbikatı gerçekleştiren insanların çoğu tünel
ortamını bilen işçilerden seçilmiştir. Bu tatbikatta; insanların
davranışlarını gözlemlemek amacıyla tünelin ve trenin değişik
yerlerine kameralar konulmuştur.
Bu çalışma sonunda;
w Tüneldeki insanların hızlı tahliye yapabilmeleri için acil
aydınlatmaların gerekli ve önemli olduğu,
w Operatörün acil bir durumda insanlara ne yapmaları gerektiğini
bildirirken, çok açık ve net konuşması gerektiği ortaya çıkmıştır
[7].
3.4. Sinemadan Tahliye (Tatbikat)
Bu tatbikatta; 6 farklı alarm zilinin, ilk harekete geçme zamanını nasıl
etkilediği ölçülmek istenmiştir. Bu amaçla bir sinema, 18 kez farklı
kullanıcılar tarafından tahliye edilmiş ve aşağıda belirtilen her bir zil
3 kez denenmiştir. Bu tatbikatta en iyi performansı gösteren, alarm
zili ile kolay görülebilen uyarı işaretleri kombinasyonu olmuştur.
Fakat diğerleri de ilk hareket zamanını kısa sürede sağlamada
başarılı olmuşlardır. Kullanıcıların %90’ı kendi yollarındaki çıkışları
40 sn içinde bulmuşlardır [7].
w
w
w
w
w
w

Alarm zili
Siren
Alarm zili ve kolay görülebilen uyarı işaretleri
Alarm zili ve kırmızı/beyaz parlayan ışık
Sesli uyarı mesajı (erkek sesi)
Sesli uyarı mesajı (kadın sesi)

4. Sonuç
Yangın sırasında insan davranışlarının incelendiği bu çalışma
sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Yangın çıkışlarının düzenlenmesi: Bina kullanıcılarının yaş,
cinsiyet, fiziksel aktivite ve sosyal farklılıklar gibi özelliklerinin,
yangın sırasında farklı davranışlara neden olduğu görülmektedir.
Bu durum yangın çıkışlarının düzenlenmesinde göz önünde
bulundurulması gereken hususlardan biridir. İnsanlar, bir yangın
sırasında en yakın çıkışı kullanmak yerine bildikleri çıkışa doğru
yönelmektedirler. İnsanların bu eğilimi, binayı tahliye etmek için
zaman kaybına neden olmaktadır. Bu durumun önlenmesi için
tüm çıkışlar, binayı kullanan insanların konumları ve yoğunluğu
düşünülerek kolay görülebilir şekilde tasarlanmalı ve çıkışlara
giden yönler, ışıklandırılmış uygun işaretlerle ifade edilmelidir.
Acil durum aydınlatmalarının yapılması: Acil durum aydınlatmaları
insanların yangın sırasında hızlı hareket edebilmeleri ve yönlerini
kolayca bulabilmeleri için gerekli ve önemlidir.
Organizasyonun sağlanması: Binalarda yangın konusunda eğitimli
personelin, binayı tanımayan insanlara tahliye sırasında rehberlik
etmesi önemli bir unsurdur. Bunun için, binalarda acil durumlarda,
insanları doğru yönlendirecek eğitimli bir personelin bulundurulması
gerekmektedir.
Her düzeyde bilgilenmenin sağlanması: Herkesin yangın sırasında
hangi koşullarla karşılaşacağını ve ne yapması gerektiğini bilmesi
son derece önemlidir. O nedenle, her düzeyde bilgilenme şarttır.
Bu da ancak, etkin bir eğitimle mümkün olabilecektir.
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Tatbikatların yapılması: Binayı kullanan insanların yangın sırasında
kendilerine en uygun yangın çıkışını öğrenmeleri, yangın tatbikatları
ile sağlanabilir. Bunun için özellikle çok sayıda insanı barındıran
binalarda mutlaka belli aralıklarla yangın tatbikatları yapılmalı ve
bina kullanıcılarına binayı en kısa yoldan ve en kısa sürede tahliye
etmeleri öğretilmelidir.
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ACİL DURUM EYLEM PLANI VE ACİL DURUM
EKİPLERİNİN EĞİTİMİ

Hasan Hüseyin TOKGÖZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı

Özet
19 Aralık 2007 de 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” e uygun
olarak İşletmelerde Acil Durum Planı ve Ekipleri’nin eğitilmesinde
dikkat edilecek hususlar ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Acil durum Planı, Acil Durum Ekipleri, İlk
gören davranışı

EMERGENCY ACTION PLAN AND TRAINING OF
EMERGECNY TEAMS
Abstract
In line with the “Bylaw for Protection of Buildings Against Fire” that
became effective after being released in the official paper dated
19 December 2007 and numbered 26735, Emergency Plan in
Industrial Establishments and the issues related to the training of
Emergency Teams have been covered.
Key Words: Emergency Action Plan, Emergency Teams, First
witness behavior

1. Giriş
Dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve bizim dışımızda gelişebilen
deprem, sel, yıldırım gibi doğa olayların yol açtığı, hemen müdahale
gerektiren tüm durum ve hallere acil durum adı verilir.
Yasal Dayanak
19 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ‘e göre Acil Durum
Eylem Planı Hazırlamak yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.
Acil durum eylem planı ve acil durum ekiplerinin eğitim Yapı
yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50
kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada,
tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde
aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.
Tanımlar ve Amaç
Acil durum ekipleri; söndürme ekibi, kurtarma ekibi, emniyet
ekibi ve ilkyardım ekibi başta olmak üzere yangın, deprem ve
benzeri afetlerde, binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya
ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme olaylarına
katılan ekiptir.
Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3’er kişiden; koruma ve ilk
yardım ekipleri ise, en az 2’şer kişiden oluşur.
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Acil durum eylem planının amacı; işletmelerde meydana
gelebilecek acil durumlarda, olayı ilk gören kişilerin ve acil
durum ekiplerinde görevli olan personelin göstereceği standart
davranışların oluşturulmasını sağlamaktır.
Acil durumlarda görevli olmayan personel ve ziyaretçilerin işletmeyi
terk edecekleri kaçış yollarının ve toplanma alanlarındaki standart
davranış şekillerinin geliştirilmesi.
Ekiplerin Görevleri
Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde
kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.
Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek
yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,
Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal
kurtarma işlerini yapmak,
Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak,
yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı
önlemek,
İlk yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan
kişilere ilk yardım yapmak.
Ekiplerin Çalışma Esasları
Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı
yardımlaşmada bulunmaları esastır.
Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç
düzenlemeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir.
Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, bu
ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girerler.
Bina sahibi ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapılarda
meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve kurtarma
işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri
bulundurmak zorundadırlar. Yapının büyüklüğüne, kullanım
amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip
özelliklerine göre, mahalli itfaiye teşkilatı ve sivil savunma
müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs
cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler
bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teşkilatında
kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve
malzemenin bakımı ve korunması, iç düzenlemeyi uygulamakla
görevli amirin sorumluluğu altında görevliler tarafından yapılır.
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Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç
ve malzemelerini alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay
yerinde;
Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki
odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye
ve söndürmeye çalışırlar.
Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk
kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, olay yerinde bulunanların
da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse
çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir.
Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın
henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın
genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya
en büyük mülki amirin emriyle başlanır.
Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina
yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın
söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder.
İlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk
yardım hizmeti verir.
Yangından haberdar olan bina sahibi, yöneticisi, amiri ile acil durum
ekipleri en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma,
koruma ve ilk yardım işlerini yürütmek zorundadır.

Sonuç
Acil durum planı ve acil durum ekip eğitimleri ile, işletmelerde
meydana gelebilecek acil durumlarda acil durum servisleri (İtfaiye,
112 vb.) gelene kadar can ve mal kayıplarını en aza indirecektir.
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FIRE PUMP INSTALLATION COMMON MISTAKES

Hatem Ezzat KHEIR
Kheir Group Egypt

Abstract
The performance of fire pump depend not only on how you design,
or test the pump, but also on the way and rules of installation, many
consultants, and user think that NFPA20, the most famous code
for fire pumps, is related only to the pump way of manufacture, but
actually it is “Installation of Stationary Pumps for Fire Protection”
as the installation is one of the main factor of assuring that the fire
pump will perform as required.
There are many common mistakes we can do during the installation
based on common knowledge of installation normal water pump,
which can effect badly the fire pump performance, and some time
result of failure, or short life of the pump.

When you have the pump room on the same level of the tank, or
below the tank, you can use the centrifugal (horizontal, end suction,
or inline), but when the pump room is above the water level of the
fire water tank, you don’t have another choose, you need to go
to vertical turbine pumps, you can’t use self priming type pump,
fire pump stand still for more than a week before the weekly test,
so you are subject of losing you water inside the suction line, or
even inside the casing of self priming pump, and as most of the
fire pump are automatic operation, you can’t stop the pump till you
prime the pump.

Yangın Pompası Kurulumu İle İlgili Sık Olarak Yapılan
Hatalar
Özet
Yangın pompasının performansı sadece pompayı nasıl tasarlayıp
test ettiğinize değil aynı zamanda, kurulum şekli ve kurallarına
da bağlıdır. Pek çok danışman ve kullanıcı, yangın pompaları
ile ilgili en ünlü mevzuat olan NFPA 20’nin, sadece pompanın
nasıl üretildiği ile ilgili olduğunu düşünürler ancak gerçekte, en
önemli mevzuat, “Yangından Korumaya Yönelik Sabit Pompaların
Kurulumu” başlıklı mevzuattır, çünkü, yangın pompasının istenen
şekilde performans sergilemesini garantileyecek en önemli faktör
kurulumudur.
Yangın pompası kurulumu sırasında pek çok hata yapılmaktadır
ve bu hatalar, normal su pompalarının kurulumu ile ilgili sahip
olduğumuz genel bilgiden kaynaklanmaktadır. Bu hatalar,
pompa performansını olumsuz etkileyebilir ve bazen pompanın
bozulmasına veya kısa ömürlü olmasına sebep olabilir.

1. The Main Factors
Suction
I personally believe that suction side of the fire pump is more than
80% of good or bad fire pump, if you have proper suction conditions
you achieved the 80% of required pump performance.
1.1.Tank:
Many users don’t take in consideration that “centrifugal pumps
shall not be used where a static lift is required”
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Figure 1. Horizontal Split-Case Fire Pump Installation with Water Supply
under a Positive Head.

1.2.Vortex Plate:
One of the most important part of suction line for centrifugal
pump, many users think that as long they have positive suction
level in the fire water tank, he don’t need to have vortex plate, fluid
calculations, and experience shows that even with positive water
level, in certain water level you will have vortex which will result of
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1.3. Suction Gate Valve
NFPA strongly recommended using OS&Y listed gate valve in
suction line, few users use butterfly valve which effect the stream
of water in suction line, and to avoid suction effect, you need to
have at least 15.3 meter between butterfly valve and pump suction
flange.
1.4. Strain Relief:
“Where the pump and its suction supply are on separate foundations
with rigid interconnecting pipe the pipe shall be provided with strain
relief” many users forget this fitting, which can lead to breaking
the pump flange, in the same time many use it in rubber material,
which is not design to be subject to vacuum, and change of weather
temperature for long time.
Figure 2. Vertical Shaft Turbine–Type Pump Installation in a Wet Pit.

air pockets sucking inside the suction line, and going to the pump,
which can have a major impact of the pump discharge.
2 Entance elbow and square steel vortex
plate with dimensions at least twice the
diameter of the suction pipe. Distance
above the bottom of tank is one-half
the diameter of the suction pipe with
minimum of 6 in. (152 mm)
3. Suction pipe

Figure 4.

Best type either “dresser type coupling”, or SS type with tie rods.
1.5. Suction Header:
Refer to NFPA20, table

Figure 3.

Table 5.25 (a) Summary of Centrifugal Fire Pump Data (U.S. Customary)
Minimum Pipe Sizes (Nominal)

Pump Rating
(gpm)

Suction *†
(in)

Dicharge*
(in.)

Relief Valve
(in.)

Relief Valve
Discharge (in.)

Meter Device
(in.)

Number and Size of Hose
Valves (in.)

Hose Header
Supply (in.)

25

1

1

¾

1

1¼

1....1½

1

50

1½

1¼

1¼

1½

2

1....1½

1½

100

2

2

1½

2

2½

1....2½

2½

150

2½

2½

2

2½

3

1....2½

2½

200

3

3

2

2½

3

1....2½

2½

250

3½

3

2

2½

3½

1....2½

3

300

4

4

2½

3½

3½

1....2½

3

400

4

4

3

5

4

2....2½

4

450

5

5

3

5

4

2....2½

4

500

5

5

3

5

5

2....2½

4

750

6

6

4

6

5

3....2½

6

1,000

8

6

4

8

6

4....2½

6

1,250

8

8

6

8

6

6....2½

8

1,500

8

8

6

8

8

6....2½

8

2,000

10

10

6

10

8

6....2½

8

2,500

10

10

6

10

8

8....2½

10

3,000

12

12

8

12

8

12....2½

10

3,500

12

12

8

12

10

12....2½

12

4,000

14

12

8

14

10

16....2½

12

4,500

16

14

8

14

10

16....2½

12

5,000

16

14

8

14

10

20....2½

12

* Actual diameter of pump flage iş permitted to be different from pipe diameter.
† Applies only to that protion of suction pipe specified in 5.14.3.4.
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You need to use above table as your reference for design of the
suction header, or suction line for the fire pump, as example for two
pumps each 1000 USGPM, and there is chance That both pumps
will operate together, it is recommended to use 2000 USGPM
guide fitting for the main suction, or discharge header.
1.6. Suction Line to The Pump:
We see many mistakes, which can strongly affect the pump
performance, mainly entering air pockets, or un-balance of flow,
pump bearing failure, as per the following drawings.

Figure 5.

Figure 8.

1.7. Foundation
The foundation should be sufficiently substantial to absorb
vibrations and rigid enough to avoid any twisting or misalignment.
As a rough guide it should be 300mm wider on all sides with the
weight at least 1-1.5 times as heavy as the pump set. Depth should
be sufficient to achieve the necessary weight and deep enough to
accommodate drilling pockets for fixing bolts.

Figure 6.

Figure 7.
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Some users don’t use sufficient length Anchor bolts, they use 7-10
cm bolts, the min required must be 15-50 cm depend on pump
power, weight…etc.
Also don’t try to lift the pump to match suction line using steel
sheets, or bars, or welding metal bars under the pump base, this
can lead to high vibration.
In all times must use Grout materials after finishing installation, this
will reduce any vibration.

1.11. Fuel Tank
Some client use galvanized steel, or copper pipes, which lead to
having abrasive partials in the fuel, and can affect the fuel pump
performance, only black steel pipes is recommended.
Also height of the fuel tank, few users either will put it under the
base, which lead to risk of entering air inside the fuel intake, or high
level than enough, which lead to fuel leakage out of the engine fuel
nozzle, NFPA state clearly the height of the tank.

1.8. Discharge Line
Many users use the pump discharge flange as guide to the
discharge line, without taking of consideration NFPA min. pipe
size, which can result of losing the getting water up to 150% of
listing capacity.
1.9. Relief Valve
Many users have three mistakes, using relief valve with electric
fire pump, which is bad design, because this mean using the relief
valve as pressure control valve, second mistake using the relief
valve with diesel engine while the pump shut-off pressure X1.22,
plus suction pressure is less than system working pressure, as this
mean spending money, you don’t need to spend, third installation
the relief valve in wrong location like on the system piping, which
lead that the relief valve will be most of the time subject to system
pressure which lead to losing the sensitivity of the valve, the right
location if after the pump discharge flange, and before the checkvalve.
1.10. Flow Meter
Many users don’t follow the NFPA20 guide of the location of flow
meter, or forget to add. Control valve after the flow meter to control
the flow to take the measurement at different flow/head points.
Preferred Arrangement for Measuring Fire Pump Water Flow with
Meter for Multiple Pumps and Water Supplies. Water is permitted
to discharge to a drain or to the fire pump water source.

Figure 10.

Figure 11.

1.12. Sensing Lines
One of the common mistakes using plastic, black steel or
galvanized steel pipes, while the only approve is brass, or stainless
steel tubes.
Other mistakes, mixing materials, like using brass tubes, with SS
fittings.
Common mistake putting valve between the discharge line, and
sensing line for service purpose, which some time lead to closing
the valve, and forget, which lead that the pump will not start.
Or using one line to supply the pressure to all pressure switches,
NFPA required one sensing line for each pump.

Figure 12.
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1.13. Supports
Many contractors do not consider the right type of supports,
numbers, and locations, and some time piping weight, or fittings
will be supported on the pump flange, which can lead to piping
movement, or breaking pump flange, supports, with considering
seismic calculation in some countries of the world, need to look to
it very carefully.
1.14. Going Though Walls
Many contractors will put piping through walls, not considering
required space as per NFPA, which lead to stress on piping,
specially in case of earth quake.
1.15. Suction Strainer
NFPA required only suction strainer for vertical turbine pumps, or
inline fire pumps, many wrong use it for end suction, or split case,
and even forget to make space for cleaning.
1.16.Exhaust Piping Length
Over 4 meter length, you need to go back to engine manufacture to
get the right exhaust pipe size, we see clients going 90 meters with
small size, facing chance of back pressure on the engine power.
1.17. Wiring
Many mistakes as follows:w Selecting wrong CB for power supply to electric fire pump.
w Using fire controller as junction box to another pump, like jockey
pump.
w Using wrong cable gland size.
w Connecting Fire pump transfer switch, to the building transfer
switch.
w Not securing the cables supplying power to fire pump room from
fire hazard.
w Not connecting the fire pump remote connections to building
alarm panel.
w Going to the controller from bottom, and going inside the panel
from bottom to top, forcing many components under cable
weight.
w Using bigger cable to enter controller gland, and remove few
wires to accommodate the smaller gland.
1.18.Common mistakes:
w Tank overflow pipe inside the pump room, to pit, losing power at
night, the submersible pump is not working, water level go higher
till submersible pump starter, power back, short at submersible
pump panel, room flood by water.
w Short length fuel tank vent pipe, which lead to fuel gas inside the
room.
w Bad ventilation or no ventilation.
w Discharge test head inside the pump room.
w Using wrong size air vent valve.
w Forget to install casing relief valve on electric fire pump, or
radiator cool diesel engine fire pump.
w Connecting many other pumps on the same fire pumps header.
w Using wrong or smaller size batteries, especially at replacement
of original batteries.
w No emergency lighting inside the fire pump room.
w Putting valve on the supply on the sensing line.
w Using butterfly valve or suction reducing valve on distance less
than 15 meter from pump flange.
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w Using wrong fuel grade.
w Forget to make sump inside the pump room for water leakage, or
engine heat-exchanger outlet.
w Returning the outlet of heat-exchanger to the tank, or suction
line.
w Return the relief valve outlet to the suction line, or to the flow
meter discharge line.
w Mixing between raised face flange, and flat face flange.
w Using non-OS&Y gate valves.
w Install sensing line check valve in wrong direction.
w Not follow the NFPA example, and rules of setting the pressure
switches of the controllers.

2. Conclusion
Fire pump is very critical equipment, and life of many people
depend on how you select, install, operate, and maint it, special
consideration need to be taking during installation process, it is
not normal pump, not like others, please look to NFPA code before
starting the design of the installation work, check with manufacture
representative, it is your rights to ask for his help as the pump
performance depend on how you going to install it.
Get the pump manufacture representative, engine manufacture
representative, and controller representative to inspect the
installation, attend the start-up.
Ask now, clarify any misunderstanding, it is better to others question
you after fire loss.

3. References
1. NFPA20
2. NFPA 70, section 695.
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SEYYAR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

Hikmet AKIN

Akın Yangınla Mücadele Eğitim ve
Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Özet
Her yangının başlangıcında ilk kullanılmak istenen ve kullanılması
gereken aygıt, seyyar yangın söndürücüdür. Bu kadar yaygın bir
kullanımı söz konusu olunca, bu aygıtlar hakkında tüketicilerin
bilmesi gereken önemli konuları şöyle özetleyebiliriz; seyyar
yangın söndürücülerin özellikleri, yangın sınıflarına göre etkileri,
nerede nasıl kullanılır ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler,
servis hizmetlerinde uyulması gereken hususlar nelerdir. Bununla
birlikte henüz ülkemizde uygulamaya geçmemiş ancak AB uyum
standartları kapsamında gelecekte uygulanacak bazı standartların
şimdiden bilinmesinde fayda bulunmaktadır.

PORTABLE FIRE EXTINGUISHER
Summary
The equipment that people tend to use and that has to be used at
the start of every fire is the portable fire extinguisher. When such
wide spread usage is the case, the issues that the consumers
should take into account can be summarized as follows; properties
of portable fire extinguishers, their impact based on fire class, how
and where they can be used and issues to be considered when
using them, and issues to be considered when servicing such
equipment. Also, it is helpful to create awareness in advance, as
to certain standards that have not been enforced in our country yet
but will be in force as part of the EU harmonization process.

1. Giriş
Seyyar yangın söndürücülerle ilgili ilk standart 1985 yılında TS-862
mecburi standart olarak yayınlanmıştır. Bu geçen yıllar içersinde
yayınlanan standart ve yönetmeliklerde seyyar yangın söndürücülerle
ilgili birçok iyileştirme ve yenilikler sağlanmıştır. Üretici firmaların
sahip olması gereken üretim koşulları dışında, çevre koşullarına
uyum, tüketici memnuniyeti, organizasyon ve yönetim standartlarına
sahip olması gibi koşullar da söz konusudur. İlk çıkan standartta göre
üreticilerin sahip olması gereken sadece TSE Uygunluk Belgesi ve
İmalat Yeterlilik Belgesi iken, bu günün standardı olan TS 862-7 EN
3-7 Avrupa Birliği uyum yasalarının karşılar niteliktedir.

2. Terimler ve Tarifler
Yangın söndürme cihazı-YSC. İç basıncın etkisi ile dışarı atılabilen
ve bir yangın üzerine doğrultulabilen, bir yangın söndürme maddesi
ihtiva eden cihaz.
Seyyar yangın söndürücü: Çalışma sırasında 20 kg’ dan
daha fazla olmayan bir ağırlığa sahip,el ile taşınabilecek ve
çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmış bir yangın söndürücü.
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Gövde
Bütün veya kısmen pres altında sıvanmış ve ya bütün kaynak
yapılmış parçaları takılmış ancak, aksesuarları takılmamış yangın
söndürücünün dış kısmı.
Yangın söndürme maddesi
Yangın söndürücü içinde bulunan, yangının sönmesine neden olan
madde.
Doluluk miktarı
Yangın söndürücü içinde depolanan yangın söndürme maddesinin,
su bazlı yangın söndürücüler için hacim(L) ve diğer söndürücüler
için kütle(KG) cinsinden ifade edilen kütle veya hacim.
Su bazlı yangın söndürücü
Su veya katkılarla birlikte su ihtiva eden yangın söndürücü. Köpüklü
söndürücüler de dahildir.
Tozlu yangın söndürücü
Yangın söndürme maddesi kuru kimyevi toz (KKT) olan söndürücü.
Karbondioksitli yangın söndürücü
Karbondioksit (CO2) ihtiva eden söndürücü.
Halon alternatifi seyyar yangın söndürücü
Halon gazlarının alternatifini ihtiva eden yangın söndürücü.
N2 Azot
Bazı tip seyyar
kullanılmaktadır.

yangın

söndürücülerde

itici

gaz

olarak

3. Seyyar Yangın Söndürücünün Tanımı
Bir seyyar yangın söndürücü ihtiva ettiği yangın söndürme
maddesinin tipi ile tanımlanır. Bu göre de tipler şöyledir:
w
w
w
w
w

Su bazlı, köpüklü yangın söndürücüler
Tozlu yangın söndürücüler
Karbondioksit gaz tipi yangın söndürücüler
Halon alternatifi gaz ihtiva eden söndürücüler
Leke bırakmayan modelli yangın söndürücüler

Seyyar bir yangın söndürücü aşağıdaki bileşenler oluşur.
w Gövde
w Kontrol cihazı-tetik, boşaltmanın kontrol tertibatı
w Manometre
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w Hortum takımı ve/veya ağızlar ve/veya püskürtme memeleri
w Yangın söndürme maddesi

Sürekli basınçlı yangın söndürme cihazı

İtici gazın bulunduğu duruma göre seyyar yangın söndürücüler
w Sürekli basınçlı: söndürücü madde ile itici gaz aynı kapta
w Kartuşlu: söndürücü madde ile itici gaz ayrı kaplarda

4. Seyyar Yangın Söndürücü Tipleri
4.1 Su Bazlı Ve Köpüklü Seyyar Yangın Söndürme Cihazları
Sulu Yangın Söndürücü

w Su ve su çözeltili – A ve F sınıfı yangınlara
w Su ve köpük karışımlı % 93 su, %7 köpük konsantresi ( AFFF) A
ve B sınıfı yangınlara
Her iki tipte de gövdenin korozyona karşı korunmuş olması, ya
da paslanmaz malzemeden üretilmiş olması gerekmektedir. İtici
gaz olarak sürekli basınçlılarda azot (N2,) kartuşlu tiplerde CO2
gazı kullanılmaktadır. Söndürücü maddenin sadece su ihtiva
etmesi halinde işaretleme etiket uyarılarına dikkat edilmelidir.
Yangın söndürme sınıfı A olduğu unutulmamalı, yanabilen sıvıların
söndürülmesinde ve bazı kimyasal maddelere müdahalede( su ile
tepkimeye girebilen maddeler) ve açık elektrik enerjisi olan hatların
yangınlarında müdahale mesafelerine dikkat edilmelidir.
w Su ve su çözeltili – A ve F sınıfı yangınlara
w Su ve köpük karışımlı % 93 su, %7 köpük konsantresi ( AFFF) A
ve B sınıfı yangınlara
Her iki tipte de gövdenin korozyona karşı korunmuş olması, ya da
paslanmaz malzemeden üretilmiş olması gerekmektedir. İtici gaz
olarak sürekli basınçlılarda azot (N2,) kartuşlu tiplerde CO2gazı
kullanılmaktadır. Söndürücü maddenin sadece su ihtiva etmesi
halinde işaretleme etiket uyarılarına dikkat edilmelidir. Yangın
söndürme sınıfı A olduğu unutulmamalı, yanabilen sıvıların
söndürülmesinde ve bazı kimyasal maddelere müdahalede( su ile
tepkimeye girebilen maddeler) ve açık elektrik enerjisi olan hatların
yangınlarında müdahale mesafelerine dikkat edilmelidir.
Köpüklü seyyar yangın söndürücülerde su ile birlikte karışık
bulunan köpük maddesi müsaade edilen köpük türü AFFF
olmalıdır(AFFF- yanan yüzeyde örtücü zar-sulu film tabakası
oluşturur). Ancak etkili bir söndürme yüzeyi oluşabilmesi için özel
köpük lansı kullanılmalıdır. Son yıllarda çevreye olan duyarlılığının
yansımasına yangın sektörünün de katıldığı görülmektedir. Bu
anlamda su en çevreci söndürücü madde olarak kabul edilirse,
suyunun seyyar yangın söndürücülerde daha etkin kullanımı ile
geliştirilen tekniklerde kabul görmektedir. Suyun de-minarilize
halinde kullanımı, yüksek basınç altında sis halinde kullanımı
gibi teknikler yaygınlaşmaktadır. Mutfak yangınlarında öngörülen
yeni yangın sınıfı F devreye girmesiyle su çözeltili söndürücülerin
kullanımı yaygın hale gelmektedir.
Sulu ve köpüklü söndürücülerin olumlu özellikleri:

Köpüklü Yangın Söndürücü
w Sulu seyyar yangın söndürücüler, söndürmede en ucuz maddeyi
kullanırlar.
w Sulu seyyar yangın söndürücüler, yangını soğutarak söndürür.
w Sulu seyyar yangın söndürücüler en çevreci söndürme maddesini
kullanırlar.
w Sulu seyyar yangın söndürücüler özellikle A sınıfı ( tekstil, ağaç,
kağıt vs.)yangınlarında en etkili söndürücü maddedir.
w Köpüklü seyyar yangın söndürücüler, büyük sıvı yakıt yangınlarda
çok etkili bir söndürme yaparlar.
w Köpüklü seyyar yangın söndürücüler, yangını boğarak ve
soğutarak söndürürler.
w Köpüklü seyyar yangın söndürücüler, çevreye zararları oldukça
düşüktür.
w Köpüklü seyyar yangın söndürücüler, yanan dikey yüzeylerde
bile kalıcı söndürme yapabilirler.
w Köpüklü seyyar yangın söndürücüler A ve B sınıfı yangınların
etkili söndürücü maddesidir.
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Sulu ve köpüklü söndürücülerin olumsuz özellikleri:
w Isıların 0° altına düşmesi halinde donabilirler
w Açık elektrik akımı üzerine uygulamalarda minimum mesafelere
uyulmalıdır.
w Bazı kimyasal madde yangınlarında kullanılması sakıncalıdır.
w Metal yangınlarında kullanılması sakıncalıdır.
w C sınıfı gaz yangınlarında bir fayda sağlamazlar.
w Hassas aygıtlara zarar verebilirler.
w Korozyona neden olabilirler.
w Bazı hammaddelere zarar verebilirler( selüloz, tekstil, kağıt)
w Üretim boyutları 2,3,6 ve 9 litre.
4.2 Tozlu Seyyar Yangın Söndürme Cihazları
w A, B ve C sınıfı yangınlara etkili söndürücü madde ihtiva edeN
w B ve C sınıfı yangınlara etkili söndürücü madde ihtiva eden
w D sınıfı yangınlara etkili söndürücü madde ihtiva eden

w Düşük basınçlı tüplerle kullanabilirler.
w Elektrik yangınları açısında yalıtkan özelliğe sahip, ancak seyyar
söndürücülerde yaklaşma mesafelerine dikkat edilmelidir. (1000v
kadar -1 m )
w Kolay dolum ve düşük maliyetlidir.
w Çeşitli üretim boyutları mevcuttur.
Kuru kimyevi tozlu söndürücülerin olumsuz özellikleri:
w Kapalı ortamlarda ciddi toz bulutu oluşturur.
w Hassas aygıtlara bıraktığı atık sebebiyle zarar verebilir.
w Tekrar dolum ve bakımları diğer seyyar söndürücülere nispeten
zordur.
w Ömürlü bir kullanımı ve periyodik bakımları ihmal edilmemelidir.
Kuru kimyevi tozlu seyyar söndürücüler 1, 2, 3, 4, 6, 9 ve 12 kg
olarak üretilmektedir.
4.3 Karbondioksit Gazlı Seyyar Yangın Söndürme Cihazları

Konvansiyonel bir söndürücü olarak kabul edilen tozlu
söndürücüler, geniş kullanım alanının olması nedenleri başlıca;
kolay ve hızlı kullanım imkanı sağlaması, yangın üzerinde boğucu
etki göstermesi, yanma reaksiyonunu kırması, kimyasal tepkimeye
girmemesi, elektriğe yalıtkan olması, uzun ömürlü olması gibi
nedenlerdir.
Her üç sınıf için sürekli basınçlı(basınç göstergeli) ve kartuşlu tipler
üretilmektedir. Su ve köpüklü seyyar yangın söndürücülerde de
olduğu gibi sürekli basınçlılarda itici gaz olarak azot(N2), kartuşlu
tiplerde ise CO2 gazı kullanılmaktadır. Söndürücü maddesi ABC
olan seyyar söndürücülerde Mono Amonyum Fosfat(NH4H2PO4),
söndürme maddesi BC olan seyyar söndürücülerde- Sodyum
Bikarbonat (NAHCO3), Potasyum Bikarbonat (KHCO3), Söndürme
maddesi D olan seyyar söndürücülerde ise Potasyum Klorür(KCl),
Sodyum Klorür(NaCl) ve bunlara ilave edilmiş grafit tozları
kullanılmaktadır. D sınıfı yangınlarda toz halindeki metallerin
sıçramaması ve dağılmaması için özel düşük debili – süzgeç,
püskürtme nozulu tavsiye edilmektedir.
Kuru kimyevi tozlu söndürücülerin olumlu özellikleri:
w Birçok yangın türünde kullanılabilirler.
w Büyük sıvı yangınlarında etkili kullanılabilirler.
w Yangın köpükleri ile birlikte kullanılabilirler.
w Zehirleme etkileri yoktur.
Sürekli Basınçlı
Yangın Söndürme Cihazı
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Karbondioksitli Yangın Söndürücü

CO2 gazı birçok alanda kullanıldığı gibi yangın söndürmenin
etkin söndürücü maddelerindedir. Gazın sıvı hale getirilmesi ve
daha küçük ve çelik kaplarda depolanması yangın sektöründe
kullanımını kolaylaştırmıştır. Tüplere 20 °C ve 57 bar basınçta
doldurulur. Boğma etkisi ve kısmen de soğutma etkisi ile yangını
söndürmektedir. Söndürme maddesi dışında itici gaz olarak da
kullanılan CO2 gazının yoğunluğu 1.52kg/m³ olup havadan ağırdır.

İçten İtici KKT’li
Yangın Söndürme Cihazı

Dıştan İtici KKT’li
Yangın Söndürme Cihazı
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CO2 gazının kritik basıncı 31ºC olup, bu sıcaklığın üzerinde gaz
halinde bulunmaktadır. Gazın ısısı 65 ºC ulaşması halinden basınç
250 bar olur, ancak aşırı basınç emniyet valf inin açılma basıncı
190 bar olacaktır.

şüphe ile karşılanmıştır. Üreticiler açısından da bakıldığında ise,
bu gazların kullanılanımı söz konusu olan seyyar söndürücülerin
bazı ekipmanların da değişiklikler ve ekstra maliyetlere neden
olmuştur ve tercihte alt seviyede kalmıştır.

Karbondioksit gazının olumlu özellikleri şöyledir:
w Kapalı ortamlarda hızlı etki yaparak söndürür
w Elektrik akımı açısından yalıtkan özelliğe sahip ancak seyyar
söndürücülerde yaklaşma mesafelerine uyulmalıdır. (1000v
altında – 1m ;1000v üzeri 5m)
w Diğer söndürme gazlarına göre daha ucuzdur.
w Doldurma işlemi daha kolaydır, itici bir gaz ile basınçlandırma
gerekmez.
w Temiz bir söndürücü maddedir. Tahriş ve pas etkisi düşüktür.

TS 862-7 EN3-7 standartlarının 4.1.1 maddesinde belirtilen hususa
dikkat çekilmiştir ve “Halonlarının kullanımı ile ilgili European
Council Regulation 2037/2000 göz önünde bulundurulmalıdır”
ifadesi yer almaktadır

Karbondioksit gazının olumsuz özellikleri şöyledir:
w Yüksek yoğunlukta boğucu özelliğine dikkat edilmelidir.
w Kritik sıcaklığı nedeniyle sıcak ortamlarda tüp basıncı artarak
emniyet valfinden tahliye olur.
w -78 ºC derece boşalan gazın temas ettiği canlı yüzeylerde soğuk
yanıklara neden olur.
w Tüplerin yüksek basınçlı olması nedeniyle diğer seyyar
söndürücülere nazaran daha ağırdır.
w Açık alanlarda yoğunluğu hızla düşmesi neticesinden yangın
üzerinde etkisi zayıflar.
4.4 Halon Alternatifi Gaz İçeren Seyyar
Yangın Söndürme Cihazları

Söndürücü Madde

Sürekli basınçlı yangın söndürme cihazı

Halon 1211 gazının yasaklanması ve özel müsaade edilen alanlar
dışında seyyar yangın söndürücülerinde kullanımı durdurulmuştur.
Yerine üretilen ve alternatif olarak bildirilen gazların kullanımı
yeterince kabul görmemiştir. Tüm alternatiflerin müsaade edilen
sınırlı kullanım süreleri bulunması, sektörün ve tüketicilerin çevreye
olan duyarlılığı nedeniyle ülkemizdeki kullanımı da çok yaygın
olmamıştır. AB ülkelerin birçoğunda ise üretilmemektedir. İhtiyaç
olan alanlarda CO2 gazı ve de-mineralize su ihtiva eden seyyar
söndürücüler tercih edilmektedir.
Seyyar söndürücülerde Halon-1211 kullanımı durması ile
ülkemizde NAF-PIII ve NAF-PIV, Halotron-1 FE-36 gibi alternatifler
ilk aşamada benimsenmesine rağmen, uzun vadede tercih
edilmemiştir. Bu tür alternatiflerin kaynağının kesin belli olmaması,
ayrıca yangın deneylerinde iyi performans sağlamaması ve
fiyatlarının da belirli bir düzeyde kalmaması tüketiciler tarafından

5. Seyyar Yangın Söndürücülerin Yerleşimi
Yangınlarla mücadelede, seyyar yangın söndürücülerin ihtiyaç
alanlarında yerleşimini belirleyen standart TS ISO-11602-1 olup,
henüz TSE tarafından yayınlanmamıştır. Bu nedenle Türkiye
Yangından Korunma Yönetmeliği- 2007 Md. 99 esas alınması
halinde düzenleme buna göre yapılmalıdır.
“ Taşınabilir söndürme cihazları
MADDE 99- (1) Taşınabilir söndürme cihazları tipi ve sayısı,
mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;
a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok
maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,
b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru
kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,
c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru
kimyevi tozlu veya karbondioksitli,
ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru
metal tozlu,
söndürme cihazları bulundurulur. Hastanelerde, huzur evlerinde,
ana okullarında ve benzeri yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme
cihazlarının tercih edilmesi gerekir.
(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek
tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak
üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri
gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri
yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması
mecburidir.
(4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının
yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde
işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın
dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme
cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. Söndürme
cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı
dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması
ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması
gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının
doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde,
yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.
(5) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara
bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek
şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif
olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi
aşmayacak şekilde montaj yapılır.
(6) Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer
taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite
belgeli olması şarttır.
(7) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS
ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının
bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve
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servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren
firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek
zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen
hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri
yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri
yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Dolum için cihazlar
alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike
altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları
yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü
cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın
söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.
(8) Binalara konulacak yangın söndürme cihazlarının cinsi, miktarı
ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye
teşkilatının görüşü alınabilir.”

6. Seyyar Yangın Söndürücülerin Periyodik Kontrol ve
Bakımları
Seyyar yangın söndürücülerde dolum bakımlarında, Avrupa Birliği
ülkelerinin kullandığı standartlara geçilmiştir. TS ISO 11602-2
stardartları 8 Şubat 2005 tarihi ile yayınlamış ve bu tarihten sonra
uygulamaya başlamiştır.
Bu standartın muayene, bakım, dolum, hidrostatik test hakkında
bir çok konu ile ilgili detaylı açıklamalar içermektedir. Bu konuda
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği- 2007 Md. 99/7 de bu
hususlara yer verilmiştir. Bu maddeye göre:
“Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO
11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını
yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik
belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde
müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme
cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda
bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda
içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.
Dolum için cihazlar alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları
yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar,
bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları
söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır
yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.”
6.1. Her yıl seyyar söndürücüler üzerinde yapılacak çalışmalar
A. Düşük basınçlı gövdelerde uygulanacak çalışmalar.
(KKT, köpüklü , su’lu vb. ürünler )
B. Yüksek basınçlı gövdelerde uygulanacak çalışmalar.
(CO2 karbondioktli ürünler )
A) Düşük basınçlı gövdelerde , uygulanacak çalışmalar;
(KKT, köpüklü , su’lu vb. ürünler )
A1. Kuru Kimyevi Tozlu Söndürücüler
w Gövde içindeki basınç ve söndürme maddesi kapalı güvenli bir
kap içine boşaltılır.
w Söndürücü içinde ve dışında darbe, paslanma, çürüme olup
olmadığı, ekipmanlar ile kontrol edilir.
w Söndürme maddesinde, taşlanma, topaklanma veya bozulma
göstermesi durumunda, söndürme maddesine test yapılır.
w Söndürücü üzeinde bulunan bütün aksam ve parçalar, basınçlı
hava kontrolu ile temizlenirler.(Valf, manometre, sifon, hortum,
çıkış nozzlu vs.)
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w Valf yayı temizlenir ve yağlanır.
w Söndürücü maddesi kapaklı kap içinden alınarak, tekrar makine
ile söndürücü içine doldurulur.
w Valf o-ring contası ve hortum nozulunun o-ring contası yenisi ile
değiştirilir.
w Valf, manometre, hortum ve diğer aksam parçalar söndürücü
üzerine takılır.
w Söndürücü N2 ( Azot) gazı ile tekrar basınçlandırılır.
w Söndürücü basınç kaçak test aletine girer ve kaçak kontrol
yapılır.
w Söndürücü gövdesine dolum, kontrol etiketi ve valf üzerine ayarlı
mühür takılarak, muayene ve kontrol işlemleri bitmiş, teslimata
hazır hale getirilir.
A2. Köpüklü Söndürücüler
Köpüklü söndürücüler su + köpük maddesi ile şarj edilirler,düşük
basınçlı sönüdürücüler kapsamında yer alan A1’ deki hususlar
geçerli olup ek olarak şunlar yapılmalıdır:
w Bu söndürücülerde iç yüzey kaplaması yapılmış olmalıdır. İç
yüzey kaplaması olmayan söndürücüler, iptal edilir ve kullanım
dışı etiket vurulur.
w İç kaplama yapılmış ise kaplamanın tam kaplanıp kaplanmadığı
kontrol edilir. Kaplama üzerinde delikler ve bozukluklar var ise
di-elektrik test aletinde kontroleri yapılarak uygunluğu tespit
edilmektedir.
A.3 Sulu + Katkılı Söndürücüler
A1 ve A2 uygulanan tüm aşamlardan geçerler.
B. Yüksek basınçlı gövdelerde , uygulanacak çalışmalar
( CO2 karbondioktsitli ürünler )
B1. Karbondioksitli ( CO2) Söndürücüler ;
w Karbondioksitli Söndürücüler Yüksek basınçlı söndürücüler olup,
yıllık muayenlerde, üzerindeki yazılı gazın dolu ve boş ağırlıkları
hesaplanarak tartıya girerler.
Gazda azalma olması durumunda , dijital ölçüm aletine girer ve
terar kontrol edilir.
w Söndürücü üzerindeki Lans ve hortum sökülüp, basınçlı hava ile
temizliği yapılır.
w Söndürücü üzerindeki valf sigortası kontrol edilir.
w Söndürücü basınç kaçak test aletine girer ve kaçak kontrol
yapılır.
w Söndürücü gövdesine dolum, kontrol etiketi ve valf üzerine ayarlı
mühür takılarak, muayene ve kontrol işlemleri bitmiş, teslimata
hazır hale gelir.
Bütün bu işlemler, her bir söndürücüye tek tek uygulanır ve TS ISO
11602-2 standartlarına göre yapılan uygulamalar ve çalışmalar
standart maddelerinde daha teknik ve kapsamlı yazılmıştır.Her
yapılacak muayene ve kontrollerde bu işlemler yapılacaktır.

7. Sonuç
Taşınabilir yangın söndürücülerde kullanılan söndürücü maddelerin
özellikleri ve söndürme performansları, kullanma talimatlarında
mutlaka yer almalıdır. Kullanıcı (tüketici) bulundurduğu taşınabilir
söndürücünün özelliklerini, söndürebileceği yangının büyüklüğünü
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önceden bilmelidir. Muhtemel yangınlarda sağlayacağı faydanın
bu işaretlerde, tanımlamalarda ifade edilmektedir. Söndürücü
maddenin miktarı, kullanabileceği yangın türlerine etkisi, elektrik
akımında uyulması gereken mesafeler, saklama ve garanti koşulları
gibi, önemli ve uyulması gereken bilgilerdir. Servis hizmetlerini
yapabilen yetkilendirilmiş kurumlar dışında yaptırmamaları, yangın
güvenliği açısından önemlidir.

Kaynaklar
w Türkiye Yangından Korunma Yönetmelikleri-2007
Türk Standardı-TS 862-7 EN 3-7
w Türk Standardı –TS ISO 11602-1
w Türk Standardı- TS ISO 11602-2
w Yangınla Mücadele Eğitim Ders kitbı-İtfaiye Eğitim Merkezi
w Alarm Yangın Söndürme Cihazları San.Tic.Ltd.Şti. yayınları.

Özgeçmiş
1978 yılında DHMİ-Yeşilköy Havalimanı İtfaiye Müdürlüğü’nde işe
başlamıştır. Takip eden yıllarda İCAO –Eğitim merkezinde Uçak
Yangınları ve Sıvı yakıt yangınları eğitimi, DHMİ Eğitim Merkeziİtfaiyecilik Eğitimi, DHMİ- Hava Trafik ve Hava Muhabere eğitimlerine
katılmıştır.Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi’nde
–Sivil Savunma Arama-Kurtarma Eğitimini tamamlamıştır. 1986 yılı
itibariyle yangın sektöründe sırasıyla; Kalafatoğlu Yangın Sanayi
A.Ş.- Satış ve Proje Müdürü, Aksay Yangın ve Güvenlik Sistemleri
San.Tic. Ltd. Şti. –Genel Müdür, 2007 itibariyle de Akın-Yangınla
Mücadele, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri San.Tic.Ltd. Şti.
Genel Müdürü olarak devam etmektedir. TÜYAK Vakfı ve Derneği
üyesidir.
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SPRİNKLER BAĞLANTI HORTUM VE SETİ

Hikmet TEMEL

Hacı Ayvaz End. Mamüller San Tic. AŞ.

Özet
Bir yangın çıktığında kendiliğinden devreye giren ve alevlerin üzerine
su sıkarak yangını söndüren veya yayılmasını önleyen sistemlerdir.
Sprinkler hortum ve bağlantı setleri ise yangın hatlarıyla sprinklerin
bağlantısını sağlayan esnek bağlantı elemanlarıdır. Esnek yapıları
sayesinde her türlü sismik hareketi sönümleme kabiliyetine sahip
olup; zaman bağlı işçilik giderlerini de azaltmaktadır.

Sprinkler Connection Hoose And Kit
Abstract
These are the systems that become activated automatically in case
of fire and prevent fire by sprinkling water on flames. Sprinkler hose
and connection sets, on the other hand, are flexible connection
elements that connect the fire lines and sprinklers. Thanks to their
flexible structures, they are able to extinct all kinds of seismic
movement and decrease time-dependent labor costs.

Giriş
Sprinkler hortum ve bağlantı setleri, yangın güvenlik sistemlerinin
kurulumlarını kolaylaştırmaktadır. Sistemlerde genellikle kullanılan
rijit boru bağlantıları yerine sprinkler kafalarını, hatta bağlamak
için esnek paslanmaz çelik hortum kullanılması esasına
dayanır. Rijit boru kullanımının aldığı sürenin dörtte biri kadar
bir sürede, bir sprinkler kafasını hem ilk denemesinde; hem
de yeniden yerleştirmek istediğinizde tam olması gerektiği gibi
yerleştirebilirsiniz. Boru hattı ile kafa arasında sert hiçbir bağlantıya
sahip olmayan esnek bağlantı , sismik olarak aktif bölgelerde bile
bina hareketlerinden hiç etkilenmemektedir.En kötü koşullar altında
bile tamamen sızdırmaz niteliğini muhafaza eder.

Sprinkler Hortum ve Bağlantı Seti’nin Kurulumu
Sprinkler bağlantı hortumu, bağlantı seti ile birlikte kullanılmaktadır.
Bağlantı seti, tavan rayına sabitlenir. 1” nipel bağlantı ile hatta
bağlanan esnek hortum ucundaki soket, bağlantı setine monte
edilir. Rijit boru tesisatı ile saatler harcamaya, projeler üzerinde
değişiklik yapma gerekliliğine, sert boru bağlantılarında sıkça
rastlanan sızıntı ve diğer problemlere gerek kalmayan emniyetli bir
bağlantı çeşididir.
Sprinkler Hortum ve Bağlantı Seti’nin Faydaları
1. Dar yerlere sahip binalarda hızlı ve güvenli montaj
2. Daha az işgücü ve daha düşük işçilik maliyeti
3. Binalara taşınmayı hızlandıran hızlı montaj
4. Yarı gömülü , tam asılı veya tamamen gömülü sprinkler kafasının
kolay kurulumu
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5- Zaman ve programa uygunluk öngörülebilir planlama
6- Basınç yükselmelerine karşı mükemmel koruma sağlayan esnek
örgülü hortum avantajı
Sprinkler Hortum ve Bağlantı Seti’nin Malzeme Yapısı
Hortum Malzemesi: AISI N316 Paslanmaz Çelik
Örgü Teli Malzemesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Boru Bağlantısı: 1” Nipel
Sprinkler Bağlantısı: ½”
İşletme Basıncı: 25 Bar
Hortum Boyları: 500mm – 700mm – 1000mm – 1200mm – 1500mm
– 2000mm

Sonuç
Sprinkler bağlantı hortum ve setleri, mimarlara, mühendislere
ve nihai kullanıcılara, geleneksel sert boru tertibatlarla sahip
olamayacakları ölçüde kullanım özgürlüğü sağlamaktadır. Bu
bağlantı yönetimi ile en sıkıntılı mekanlarda bile birkaç dakikada
montaj yapılabilmektedir. Bu sistemler sayesinde oteller, tiyatrolar,
sinemalar, kütüphaneler, üniversiteler, spor salonları, okullar, iş
merkezleri, alışveriş merkezleri, yüksek katlı yapılar, havaalanları,
kısaca tüm yapılar da can güvenliği sağlanmaktadır.

Kaynaklar
[1.] Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği , 2007
[2.] Hacı Ayvaz Endüstriyel Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Sprinkler
Hortum ve Bağlantı Seti Föyü , 2007

Özgeçmiş
Hikmet Temel 1970 Ardahan doğumlu.İlk, orta, lise eğitimini
Ardahan’da tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine
Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.
1996 yılında, Hacı Ayvaz End. Mamüller San. ve Tic.A.Ş. firmasında
Ankara Bölge Müdürü olarak göreve başlamıştır. 2003 yılında ise
Satış ve Pazarlama Müdürü olmuştur. Evli ve bir çocuk babası olan
Hikmet Temel, halen bu görevi sürdürmektedir.
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YANGIN GÜVENLİĞİ VE ÜRÜN MEVZUATI UYGULAMALARI

İlker İBİK

Özet
Ülkemizde gerekli ihtiyacı karşılayacak laboratuar ve teknik
altyapının oluşması ile birlikte, bakanlıklar ve yetkili kurumlar
tarafından yayınlanmış yönetmelikler ve teknik mevzuatlar da
zorunlu hale gelmeye başlamıştır. Bunlardan, 2002 yılında
yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 2007 yılı başından
itibaren zorunlu hale gelmiştir ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
piyasa gözetim denetimlerine başlamıştır.
Bina güvenliği ile ilgili olarak yayınlanan bir diğer yönetmelik ise 19
Aralık 2007 yayın tarihli “Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik” tir. İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından ortak yayınlanan bu yönetmelik de yayın tarihi itibari ile
uygulamaya geçmiştir.
“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği”ne göre artık CE markalama,
Yapı Malzemeleri üreticileri için zorunlu hale gelmiş, “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile de, binalarda
kullanılan malzemelerin yangın testleri gereklilik haline gelmiş
bulunmaktadır. Bu yangın testleri “Yangına Karşı Tepki” ve
“Yangına Karşı Direnç” olarak karşımıza çıkmaktadır.

of Public Works and Settlement, has been taken into mandatory
application by the issue date.
CE marking has been obligation for Construction Products
manufacturers according to “Construction Products Directive”
so far. In addition, fire testing of construction products, used in
construction works, has been a requirement according to “Building
Fire Safety Directive”. There are two types of fire tests defined in
this directive, “Reaction to fire” and “Resistance to Fire”.
Materials which are “F class” of Reaction to Fire characteristic,
are not allowed to be used at any construction works according
to “Building Fire Safety Directive”. Furthermore, the load bearing
materials, used in construction works, should possess “Resistance
to Fire” characteristic between 30 minutes-120 minutes according
to their intended use.
Keywords: Reaction to fire, resistance to fire, legislation, public
works and settlement, internal affairs, directive, CE.

1. Giriş

Legislations and Technical Regulations, which have been issued
by the Ministries and Authorized Departments, have begun to
be mandatory, after the set-up of the required laboratories and
technical infrastructure in our country. One of these legislations,
“Construction Products Directive”, has been issued in 2002 and
became mandatory at the beginning of 2007. In addition, Ministry
of Public Works and Settlement of Turkish Republic has begun
market observation and inspections.

“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği”’nin 8 Eylül 2002 tarihli ve
24870 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasının üzerinden 7 yıl,
yönetmeliğin 1 Ocak 2007 tarihinde zorunlu uygulamaya girişinin
üzerinden ise 3 yıla yakın bir zaman geçmiş bulunuyor. Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanarak uygulamaya konan
yönetmelik, TS EN 13501 serisine göre yapı malzemelerinin
“Yangına Karşı Tepkisi” ve yapı elemanlarının “Yangın Dayanımı”
kavramlarını sanayi ve ticaret hayatımıza, bir daha çıkmamak üzere
sokan temel mevzuat olmuştur. Ancak, her mevzuat için geçerli
olduğu üzere, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin de uygulama
sürecini ve denetim sürecini destekleyecek bazı pratik kuralları için
ek mevzuata ihtiyacı bulunmaktaydı. Yönetmeliğin yapı malzemesi
için tanımladığı 6 temel güvenlik ve performans kriterinden 5’i
için gerekli bulunan uygulama pratiği yine aynı yönetmelik için
yayımlanmış olan rehber dökümanlarda yer bulmaktayken,
temel güvenlik kriteri olan yangın güvenliği hususu için Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği’ne uyumlu bir milli mevzuat ihtiyacı
kendini hissettirmekteydi. 19 Aralık 2007’de İçişleri Bakanlığı ile
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ortak yayınlanan ve
yayın tarihinde uygulamaya giren “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik”, bu ihtiyacı karşılamak için, nihai olmasa da,
çok önemli bir gelişmedir.

Another legislation about safety of buildings is “Building Fire Safety
Directive” which has been issued on 19th December of 2007. This
legislation, issued by the Ministry of Internal Affairs and Ministry

2. Binaların Yangından Korunması
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” içeriğine
baktığımızda, binaların kullanım amaçlarına ve alanlarına göre

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” esasınca,
“Yangına Tepki Sınıfı” F olan malzemelerin, hiçbir inşaat-yapım
işinde kendi başlarına kullanılamayacağı belirtilmiştir. Bunun
yanında inşaat-yapım işlerinde özellikle taşıyıcı olarak kullanılan
malzemelerde ise kullanım amacına göre 30 dakika ile 120 dakika
arasında değişen “Yangın Dayanımı” kıstası belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yangına karşı tepki, yangın dayanımı,
mevzuat, bayındırlık, içişleri, yönetmelik, CE.

Fire Safety And Product Legislation
Abstract
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yangın tehlikesi açısından sınıflandırıldıklarını ve tüm sınıflar için
geçerli ortak yangın güvenliği gereksinimleri ve ilaveten her bir sınıf
için, ilgili sınıfa özel olarak verilen gereksinimleri görmekteyiz. Ortak
yangın güvenliği kriterleri içerisinde, kullanılan yapı malzemeleri ile
ilgili kriterler, bina yerleşimi ve ulaşım yolları, bina taşıyıcı sisteminin
stabilitesi, yangın bölmeleri, duvarlar, döşemeler, cepheler ve çatılar
ile ilgili yangın güvenliği kriterleri tanımlanmaktadır. Yönetmelik
tüm kaçış yöntemlerini kapsayacak şekilde kaçış güvenliği ile
ilgili hususları ayrı bir kısım halinde vermekte; yine sırasıyla bina
bölüm ve tesisleri, elektrik tesisatı, duman kontrol sistemleri,
yangın söndürme sistemleri, tehlikeli maddelerin kullanılması ve
depolanması ile ilgili hususları ayrı kısımlarda, hem tüm binalar için
genel kriterleri, hem de bina kullanım tiplerine ve tehlike sınıflarına
özgü gereksinimleri ayrı ayrı tanımlamaktadır. Burada, örneğin
95/16/AT Asansörler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen
asansörlerin yangın güvenliği için kuralları bulmak, veya 92/42/
AT “Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği” kapsamında bulunan
kazanlar ile ilgili yangın güvenliği kriterlerine ulaşmak mümkündür.
Yönetmelik, kamusal alanda ve özel sektörde yangın güvenliği
sorumluluğu, yangın güvenliği ekipleri ve eğitimleri, yönetmeliğe
uygunluğun denetimi, kamu kurumları arasında yönetmeliğin
uygulanması amacıyla işbirliği yöntemleri v.b. düzenlemeleri de
ortaya koyduktan sonra, mevcut binalarda ilgili tüm gereksinimlerin
uygulama kurallarını da tanımlamakta ve bu halde Binalarda Yangın
Güvenliği konusunun temel prensipleri belirlemiş bulunmaktadır.
Yönetmeliğin ikinci kısım, dördüncü bölümü altında, tüm binalarda
kullanılacak yapı malzemeleri için geçerli olan “Yangın Güvenliği”
gereksinimlerini görüyoruz. Burada “yapı malzemeleri” tanımı; “bina
ve diğer inşaat işleri de dâhil olmak üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı
olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeler” olarak
verilmekte; yani binayı oluşturmak için kullanılan her malzeme,
yapı malzemesidir. Yapı malzemeleri ile ilgili yönetmeliğin temel
beklentisi, “kolay alevlenen” malzemelerin tek başına yapıda
kullanılmaması, yalnızca bir kompozit malzeme içeresinde,
kompozit malzemenin toplam yangın tepkisinin “normal alevlenen”
sınıfına tekabül etmesi şartıyla kullanılabilmesidir.
Yönetmelik, EK 2Ç’sinde yapı malzemelerinin TS EN 13501-1’e
göre yanıcılık (veya yangına tepki) sınıflarını şöyle tanımlıyor:
Hiç Yanmaz: A1; döşemelerde A1fl
Zor Yanıcı: A2 - s1,d0; döşemelerde A2fls1
Zor Alevlenici: Yukarıdaki hariç tüm diğer A2 sınıfları, tüm B ve C
sınıfları; döşemelerde Bfl - s1 ve Cfl - s1
Normal Alevlenici: Tüm D ve E sınıfları; döşemelerde yukarıdakiler
hariç tüm diğer A2fl, Bfl, C2fl, Dfl ve Efl sınıfları.
Kolay Alevlenici: F; döşemelerde Ffl
Bu durumda, EN 13501-1’de tanımlı yangına tepki sınıfı F (veya
döşemeler için Ffl) olan malzemelerin, hiçbir inşaat-yapım işinde
kendi başlarına kullanılamayacağını, ancak bir kompozit malzeme
içerisinde olmak ve kompozitin yangına tepki sınıfının da bir üst
seviye olan Normal Alevlenici kriterlerini sağlaması koşulu ile
kullanılabileceğini Yönetmelik açık olarak belirtmiş bulunmaktadır.
EN 13501-1 incelendiğinde, bir ürün 2 şekilde F (Kolay Alevlenici)
olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlardan birincisi, EN 11925-2 Küçük
Alev testinde başarısız olup, E sınıfı içerisine girememek; diğeri
ise üreticinin yangına karşı tepki testi yapmayarak ürününü F veya
NPD – “Performans belirtilmemiştir” şeklinde sınıflandırmasıdır.

Birinci yöntem, yani ürünün EN 11925-2’de tanımlanan 15 saniye
süre ile yanma kabininde aleve maruz bırakılması sonucunda,
alev çekildikten sonraki 20 saniye içinde alevin 150 mm’den
fazla yayılması ve böylece sonucun E sınıfı kriterini sağlamaması
durumu; yangına tepki performansı bu seviyede olan ürün
üreticisine, mecburen ürün tasarım ve üretimi sürecini değiştirmeyi
mecbur kılmaktadır. Başka bir deyişle, nihayet ülkemizde “Yangın
Güvenliği” ile ilgili bir yönetmelik, tüm yapı malzemeleri için sadece
ve sadece akredite test ile kanıtlanabilecek bir minimum yangın
güvenliği kriteri belirlemiş ve bunu zorunlu hale getirmiştir. Bu
halde, artık hiçbir yapı malzemesi üreticisinin ürettiği ürün için F“performans belirtilmedi” beyanında bulunarak ile yangına karşı
tepki hususundaki “güvenli ürün” sorumluluğundan kurtulması
mümkün olmayacaktır, çünkü yönetmelik yangına karşı tepki
performansı F olarak beyan edilen ürünlerin hiçbir yapım ve inşaat
işinde tek başına kullanılmasına müsaade etmemektedir.
Yine aynı yönetmeliğin aynı maddesinin alt başlıklarını
incelediğimizde, “Duvarlarda iç kaplamalar ile ısı ve ses yalıtımları;
en az normal alevlenici, yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden
fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde
ise en az zor alevlenici malzemeden yapılır. Dış kaplamalar, 2 kata
kadar olan binalarda en az normal alevlenici, yüksek bina sınıfına
girmeyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda ise zor yanıcı
malzemeden yapılır ” kuralı karşımıza çıkmaktadır. Bu kritere göre;
eğer binanın kot alım noktası ile saçak noktası arasındaki bina
yüksekliği 21.5 metre’den yüksek veya 7 kattan fazla; ya da tüm yapı
yüksekliği 30.5 metre’den yüksek veya 10 kattan fazla ise, yani bina
“yüksek bina” olarak tanımlanan bina sınıfına dahil ise, iç kaplamaları
en az zor alevlenici, yani en az EN 13501-1’e göre A2, B veya C
sınıflarına uygun; dış kaplamaları ise en az normal alevlenici, yani
en az EN 13501-1’e göre D veya E sınıflarına uygun malzemelerden
seçilmelidir. Bu kural, yükseklik farkı gözetmeksizin tüm 100 kişiden
fazla kapasiteli toplantı yerlerinde de geçerlidir. Dış kaplamalar ise, 2
kata kadar olan binalarda en az normal alevlenici (D veya E), yüksek
bina sınıfına girmeyen binalarda zor alevlenici (A2, B veya C) ve
yüksek binalarda ise zor yanıcı (A2 - s1,d0) malzemeden olmalıdır.
Aynı şekilde, tanımını yaptığımız yüksek binalarda, “ıslak hacimden
geçen branşman boruları” hariç, tüm tesisat borularının da en az zor
alevlenici olması (A2, B veya C) olması zorunluluğu bulunmaktadır.
Yapı malzemelerinin Yangına Karşı Tepki özelliğinin belirlenmesi,
ya malzemenin yönetmeliğin “Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 Olan Yapı
Malzemeleri” başlığında sıraladığı ve test gerektirmeksizin yangına
karşı tepki sınıfının A1 olarak beyan edilebileceği malzemelerden
biri olması, ya da TS EN 13501-1 standardına göre TÜRK
Akreditasyon kurumu tarafından veya TÜRKAK’ın eşlenik kabul
ettiği bir yabancı akreditasyon kurumu tarafından akredite olmuş
bir laboratuarda ilgili testin gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Birinci
duruma, yani yangına karşı tepki gerekmeksizin sınıfı A1 olarak
beyan edilebilecek ürünlere baktığımızda şu ürünler karşımıza
çıkmaktadır:
Genleşmiş kil, genleşmiş perlit ve genleşmiş vermikülit, mineral
yün, selüler cam, beton, gaz beton, çimento, kireç, uçucu kül,
mineral agregalar, alçı ve alçı bazlı sıvalar, inorganik bağlayıcılı
harçlar, killi malzemeler, kalsiyum silikat birimler, doğaltaş ve
arduvaz birimler, alçı birimler, cam, cam seramik ve seramik.
Ancak, EK-2/C tablosu altında verilmiş dikkate değer bir kural
sözkonusudur; “Tablodaki malzemelerden hiçbirisinin, bünyesinde
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ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise), %
1.0’dan fazla homojen dağılımlı organik madde içermesine izin
verilmez.”
Bu kuralın uygulanması sonucu, örneğin %3 ile %10 arası organik
reçine içerikli bağlayıcıları cam yünü veya taş yünü gibi mineral
yünler, organik madde miktarları %1’in üzerinde olduğunda, test
yapılmaksızın A1 olarak sınıflandırılamazlar.
Gerçekten de dünyaca ünlü bazı mineral yün üreticilerinin mineral
yün gruplarının A1, A2, B ve hatta C yangına tepki sınıflarında
olabildiğini görmekteyiz. Bu durum, bir çok organik madde katkılı
beton, gazbeton, alçı, inorganik bağlayıcılı harç.. yani tabloda
verilen ürünlerin büyük bir kısmı için de geçerlidir. Bu nedenle, yapı
malzemelerinin çoğunluğunda akredite bir Yangına Tepki Test
Raporu ile kanıtlanmış bir yangına tepki sınıfı beyanı, yönetmeliğin
temel şartlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.
Aynı şekilde, yapı elemanlarının yangın dayanım gereksinimleri
ile ilgili olarak da yönetmelik bazı temel şartları açık olarak ifade
etmektedir. Yönetmelik maddelerinin bir çoğunda ve özet tablo
halinde yönetmeliğin EK-3/B ve EK-3/C altında verilen bu şartlara
göre örneğin Taşıyıcı çerçeve, kiriş ve kolonlar, yük taşıyıcı duvarlar,
dış duvarlar, döşemeler, çatılar, yangın bölme duvarları, korunumlu
şaftlar, yangın merdiveni yuvaları, acil durum asansör kuyuları,
yangın güvenlik holleri, asma tavanlar, ve yangın kesici yüzeyler
için, konutlardan otoparklara, sanayi tesislerinden depolama amaçlı
binalara kadar farklı kullanım amaçlarına göre yapılarda 30 dakika
ile 120 dakika arasında Yangın Dayanımı Kriteri belirlenmiştir. Bu
kriter bazı ürünler için yük taşıma kapasitesi, bütünlük ve yalıtım
gereksinimlerinin tamamını içerirken (REI), bazı ürünlerde ise
sadece son ikisini (EI) içermektedir.

3. Sonuç
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (19.12.2007
tarihli, 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan) ile sadece
ülkemiz yangın mevzuatına kavuşmakla kalmamış, aynı zamanda
89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği de temel güvenlik
kriteri olan yangın güvenliğinde yasal uygulama gereksinimlerinin
pratiğine kavuşmuştur.
Ülkemiz, hali hazırda akredite ulusal Yangına Karşı Tepki
test laboratuarlarına sahiptir ve böylece Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik kurallarının uygulanması ve yetkili
kurumlarca denetlenmesi mümkün bulunmaktadır. Fakat ne yazık
ki henüz yönetmeliğin Yangın Dayanımı konusundaki prensip ve
kurallarının test ve kontrol ile doğrulanabileceği bir yangın dayanım
laboratuarımız mevcut değildir.
Sadece yapı malzemeleri sektörünün değil, gemi inşa sanayinin,
otomotiv sanayinin ve hatta savunma sanayinin de temel
gereksinimlerinden olan yangın dayanımı konusunda, ürünlerin
taşıma kapasitesi, bütünlük ve yalıtım özelliklerini test edebilecek
ve REI 30 dk., 60 dk., 90 dk. ve 120 dk. testlerini gerçekleştirerek,
tüm bu sanayi sektörlerinde üretim gerçekleştiren üreticilerimizin
yabancı laboratuarlarda çok olumsuz maddi koşullar altında yangın
dayanımı testleri yaptırmalarının önüne geçebilecek bir milli yangın
dayanım laboratuarı kurulması, mutlaka ve acilen üzerine eğilmek
gereken bir öncelik olmalıdır.
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Integration – Just Another Buzz Word Or An Intelligent
Solution To Fire Safety?
John Paul BATESON
Honeywell

Abstract
Life safety systems have typically been interfaced into other
building systems by means of simple relays and inputs. This
session will address whether integrating intelligently through the
use of software really can increase the level of cover afforded for
life and property, whilst at the same time, afford increased levels of
security and protection from terrorist attack.
The vast majority of buildings and sites have a number of systems
that operate independently of each other: fire alarm detection,
intrusion, closed circuit television (CCTV), access control, heating,
lighting, ventilation and air conditioning. All of these functions
could be deemed to be the core sensing and control components
of today’s buildings. Whilst effective in their own right, the ability to
integrate these systems raises the question of whether they are as
effective as they could be and indeed should be. This session will
also address this question.

Entegrasyon – Bir Diğer Moda Terim mi Yoksa
Yangın Güvenliği Konusunda Akıllı Bir Çözüm
mü?
Özet

Can güvenliği (yangın, gaz algılama ve uyarı vb) sistemleri,
genellikle binalardaki diğer sistemlerle, röle ve izleme modülleri
kullanılarak entegre edilmektedirler. Bu bildiri, yazılım bazında
gerçekleştirilen akıllı entegrasyon uygulamalarının, can ve mal
güvenliğinin korunma seviyesini arttırırken aynı zamanda düzeyi
arttırılmış bir güvenlik sistemine ve terörist saldırılara karşı
daha korunaklı bir yapıya olanak verip veremeyecekleri üzerinde
durulacaktır.
Bina ve tesislerin büyük çoğunluğunda, birbirlerinden bağımsız
olarak çalışan bir çok sistem mevcuttur: Yangın algılama ve ihbar,
hırsız alarm, kapalı devre televizyon (CCTV), kartlı geçiş, ısıtma,
aydınlatma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri gibi. Tüm bu
işlevler, günümüz binalarının temel algılama ve kontrol bileşenleri
olarak varsayılabilir. Her ne kadar kendi başlarına belli bir
verimliliğe sahip olsalar da, bu sistemleri birbirleri arasında entegre
edebilme olanağı, ne kadar etkin oldukları ve aslında ne kadar
etkin olabilecekleri konusunda bir soruyu gündeme getirmektedir.
Bu bildiride aynı zamanda bu sorunun da yanıtı aranacaktır.

1. Summary
Integration can be as straight forward as linking multiple systems
together with something as simple as a relay, but this begs the
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question of whether this does the term
‘integration’ any justice. In addition,
what protection of life and property
does this method of connectivity bring
in comparison to that of a truly intelligent
approach to building integration? This is
considered below with regards to a fire
scenario, using a partially integrated
approach and a smart alternative.
1.1. Fire scenario: A partially integrated approach
When a fire system activates, alarms sound, certain doors close to
help contain the possible fire and others open to allow occupants
out of the building. There may be a link to a Building Management
System (BMS) that shuts down air conditioning and intake into the
building. It all seems straightforward enough on the surface and is
quite typical of a great many installations in use today. However,
it is important to look at what is actually happening beneath the
surface.
The fire alarm control panel will, if it is capable, identify the point
source of the activation. If the system is monitored, the Fire Brigade
will be called. In most cases, the occupants will be required to file
out of the building in accordance with the evacuation plan.
With regards to how the building/facility managers know whether a
genuine fire has caused the activation or a false alarm, the answer
is that they don’t. Unless someone is tasked with investigating the
activation, there is no way of telling. This means that the Brigade
will be called out to attend yet another unwanted activation. Some
might argue it is better that they attend than not at all. However, it
would be preferred if they only came when actually needed. The
human nose may be a good ‘detector’, but do we really need to
burn the nose to spite the system?
Assuming the fire alarm system has operated as intended and
the occupants are now evacuating the building through the doors
that have now failed safe, allowing them to escape, the very same
doors that are letting people out are also letting people in. With
regards to how do the building/facility managers know that the
system hasn’t been maliciously activated to provide thieves with an
opportunity to take the laptops that have been left behind, again,
the answer is they don’t. The person who is checking to see if the
fire is genuine can’t be replied upon to stop them. This scenario
raises the question of whether building/facility managers can be
selective about how the security systems operate in the event of
a fire condition.
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The BMS will slow the spread of fire as the entire air handling
system has been shut down. That’s good news for preventing
the spread of fire, but bad news for business, particularly if the
computer room that houses all the customer records is now
starting to overheat because the feed for the air conditioning has
been cut off.

1.3. How Is Intelligent Integration Achieved?
Systems can be integrated by using a hardware or software
solution. The hardware solution is often very limited in the amount
of control and information that can be shared between systems,
especially those that are already established in a building.

Once the all-clear has been given to go back into the building, the
employees may find that they have no work to go back to. The
servers have shut down (if they are lucky) or they have overheated
and critical business information is inaccessible whilst the IT
manager implements the disaster recovery procedure to bring
online yesterday’s back-ups. This is not a good situation for today’s
customers - all for the sake of intelligent control.
1.2. The Smart Option
Here the same scenario
is assessed, but using the
intelligent approach. The
fire alarm has operated,
and this time it is possible
to tell if it is a false alarm.
In the event of a fire alarm
activation,
the
same
CCTV cameras used
to protect people and
property against theft and
vandalism can now be automatically coordinated to check for the
presence of a fire. Now the Brigade only needs to attend when
the operator sees the tell-tale signs on their monitor – a confirmed
response. In addition, the CCTV recording system will archive the
images taken from the cameras closest to the fire in the minutes
before the alarm, providing important information on the cause of
the blaze (or the false alarm).
The access control system responds to the alarm, allowing quick
and easy egress from the building, whilst also preventing access
by those without appropriate access rights to important areas
unaffected by the fire. As the fire spreads, the access control
system adjusts in accordance with the needs of the occupants and
the applications within the building.
In addition to the security benefits that truly intelligent integration
brings, the access control system also provides a muster report of
personnel locations, based on where they were last logged inside
or outside the building. This provides an accurate picture for the
emergency services to work with in a rescue scenario and increases
the chances of a successful resolution whilst also reducing the risk
posed to rescue staff.
The BMS will control air handling units, switching them on or off
in conjunction with the spread of fire and intelligently selecting
the areas of the building to isolate whilst other systems continue
to function normally. This avoids unnecessary loss of business
without sacrificing speed of response. It’s not just the fire system
that senses the effects of heat. The BMS could be used to report
temperature changes in the areas identified by the fire alarm,
helping to support, albeit with secondary information, confirmation
of a genuine fire condition. This illustrates how a little more
intelligence goes a very long way.

It is similar to getting something to work on a PC. Hardware
solutions are designed to meet certain defacto standards and if
the building user’s system is in some way different, it won’t do all
that is required. A significant amount of time might be spent liaising
with different manufacturers when something does not work.
Meanwhile, the building is not fully provided for.
The software solution on the other hand is very flexible, particularly
if used with the manufacturer’s entire building solution. This
approach can grow with the building, making use of new software
releases and will readily share information between systems for
display and control from one common platform.
Systems can be added as and when required and the software
solution is not reliant upon components being in place from the
beginning. Specific modules can be introduced and engineered
to take care of their respective application. A life safety module,
for example, will provide the interface between the fire system and
the integration package, providing visual representation of cause
and effect.
In this way, an entire enterprise or building can be fully integrated
over a period of time, reducing the impact of cost whilst maximising
the effect on reducing risk. If all of the system components come
from one manufacturer, the likelihood of a compatibility issue is
reduced to zero, as the manufacturer takes total responsibility for
the entire system.
With the emphasis across Europe on risk management and control,
an intelligent approach can really help a user to manage their risks
and to comply with local requirements.

3. Conclusion
In answer to the question, is integration a buzz word, it’s certainly
a much mis-used term within the industry. However, a smart, truly
intelligent approach to integration offers so much more. It not only
makes sense with regard to safety and security, but can safeguard
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the business as well, enabling building operators to:
w Maintain cost-effective control over increasingly complex
facilities
w Respond faster and more effectively to emergencies
w Enhance life safety
w Ensure business continuity
w Minimize all kinds of cost associated with emergencies and their
aftermath
Typical features of an Enterprise Building Integration software
platform:
w Simple, single-workstation management of HVAC, energy
usage, utilities, security, digital video and life safety applications,
including multiple views, which assist with energy management
as well as life safety
w Quicker, more informed decision-making with advanced data
mining and integration with enterprise databases
w Improved operator control with an easy, Web-based user
interface that reduces training time and is simple to use and
control
w Supports OPC, LON, BACnet®, ODBC, Web-based Ethernet,
HTML, Adv.DDE, SINEC H1, Modbus® and most industry
standards (interface technical terms)
w Productivity packages
w Maintenance management
w Time and attendance tracking
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ACİL AYDINLATMA TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER
VE OTOMATİK SELF TEST

Kevork BENLİOĞLU
EEC Elektrik

Özet
Acil aydınlatma bir binada can emniyeti sağlayan önemli unsurlardan
birisi olduğu halde normal şartlarda ihtiyaç duyulan bir aydınlatma türü değildir. Acil bir durumun ne zaman ortaya çıkacağı belli
olmadığı için her an gerektiği gibi çalışacak şekilde hazır olması
gerekmektedir. Acil aydınlatmaya ihtiyaç duyulmaması istendiği
halde bir acil durum oluştuğu an acil aydınlatma sistemi binada
gerektiği şekilde çalışmalı ve can ve mal kurtarma görevini eksiksiz
bir şekilde yerine getirmelidir.
Acil aydınlatma sisteminin gerçek performansı sadece sistematik
test ve bakım yapmak suretiyle garanti altına alınabilir. Test yapmak
için kullanılan klasik teknikler güvenilir olmasına rağmen, pratikte
insan faktörü dolayısıyla ihmal edilmekte yada yapılamamaktadır.
Klasik tekniklerde yaşanan bu problemler, Otomatik Test işlemi
ile kolayca önlenebilir. Bu sayede Acil aydınlatma armatürlerinde
oluşacak bir arıza yada performans kaybı zamanında tespit edilerek
erken müdahale ile sistemin gerçek performansında çalışması
garanti altına alınabilir.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de topluma
açık binalarda acil aydınlatma sisteminin kurulması yasa ve
yönetmeliklerle güvence altına alınmıştır.

Sınıflandırma
Acil aydınlatma normal aydınlatmanın sağlandığı kaynaktan
bağımsız olarak beslenecek biçimde tesis edilmelidir. Bazen
şebeke gerilimi tamamen kesilmeden normal sınırlarının altına
düşebilir, ortamda floresan veya deşarj lambaları varsa aydınlatma
devre dışı kalabilir ve ortam karanlık bir hale gelebilir. Acil
aydınlatma sistemi şebeke gerilimini izleyerek normal olmayan bu
tür gerilim düşümlerini bir hata olarak değerlendirmeli ve derhal
devreye girmelidir.
EN 1838 standardı
sınıflandırmaktadır.

acil

aydınlatmayı

aşağıdaki

gibi

Binaları giderek daha nitelikli hale gelmesi, güvenlikten ödün
vermeden insan faktörünün, dolayısıyla maliyetlerin azaltılması
isteği ancak otomatik test özellikli acil aydınlatma ürünlerinin daha
fazla tanınması ile sağlanacaktır.
Bu bildiride acil aydınlatma sistemi ve otomatik self test özelliği
anlatılmaktadır.
Acil Aydınlatma (Emergency Lighting) : Normal aydınlatma
sistemi beslemesinde bir hata durumunda öngörülen
aydınlatmadır.

1. Giriş
Acil aydınlatma, bir binada aydınlatma sistemi yangın, deprem,
terör, afet vb. nedenlerle devre dışı kaldığı durumlarda, derhal
devreye girerek yeterli düzeyde aydınlatma sağlayarak, binada
bulunan kimselerin hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliye edilmesine
imkan veren, bir müdahale durumunu kolaylaştıran, kısaca can ve
mal kayıplarını önleyen ikincil bir aydınlatma türüdür.
Acil aydınlatma sistemi, insanların binadan sendelemeden,
tökezlemeden, engellere takılmadan, yerlere düşmeden,
yaralanmadan, ezilmeden, izdihama girmeden ve paniğe
kapılmadan hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliye edilmesini sağlar,
riskli alanlarda oluşabilecek kazaları önler, yangın alarm ve
söndürme cihazları ile ilkyardım donanımına kolay erişilmesini
sağlar.
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Acil Kaçış Aydınlatması (Emergency Escape Lighting) : Acil bir
durumda insanların binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini
sağlarken potansiyel tehlikelere müdahale ve ilkyardım yapılmasına
imkan sağlayan acil aydınlatma türüdür.
Yedek Amaçlı Acil Aydınlatma (Standby Lighting) : Normal
çalışmaların önemli bir değişiklik olmaksızın, devamı için öngörülen
acil aydınlatma türüdür. Acil durum kaçış aydınlatma senaryolarına
dahil edilmez, eğer acil kaçış aydınlatması için düşünülüyorsa
devreye girme süresi ve tesisat şartları gibi ilgili bütün şartları
yerine getirmelidir.
Kaçış Yönlendirme Aydınlatması (Escape Route Lighting) :
Acil bir durumda, kaçış yollarını aydınlatarak ilgili alanın güvenli
bir şekilde boşalması amacıyla kaçış yönünü açıkça göstererek
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insanların binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan
acil aydınlatma türüdür.
Açık Alan Aydınlatması (Open AreaLighting, Anti-Panic
Lighting) : Acil bir durumda, tanımlanmış olan kaçış yollarına
ulaşılmasını sağlayan diğer bölümler, 60m²’den büyük bölgeler
veya toplanma bölgeleri için öngörülen aydınlatmadır.
Yüksek Riskli Çalışma Alanı Aydınlatması (High Risk Task
Area Lighting) : Acil bir durumda, tehlikeli bir işlem veya durumun
oluşabileceği yerlerde bulunan kimselerin güvenliği için yapılan
ve bazı sistemler için kullanıcılarına uygun devreden çıkarma
işlemlerine olanak tanıyan aydınlatmadır.

Acil Durum Aydınlatma Sisteminde Bulunan Cihazlar
Acil Durumda Aydınlatma Sağlayan Cihazlar :
Çıkışlara doğru yönlendirilen insanların - kaçış yolları, açık alanlar,
riskli bölgeler gibi - bulunabileceği ve geçebilecekleri yerleri
aydınlatan cihazlardır.
Acil Aydınlatma Armatürleri
İçinde lamba bulunan ışıklı cihazlardır. Duvara,
tavana veya asma tavana monte edilir. Tij,
zincir, askı teli vb. elemanlarla sarkıtılarak da
asılabilir. Montaj yükseklikleri 2 ile 4.5 metre
arasında olmalıdır.
Oynar Başlıklı Acil Aydınlatma Armatürleri
Genellikle duvara monte edilirler. Oynar başlıklı
spotları yönlendirilerek istenen doğrultuya
ayarlanabilir. Fabrika, garaj, spor salonu vb.
geniş hacimli alanlar ile yüksek seviyede
aydınlatma gereken ortamlar için uygundur.
Acil Aydınlatma Dönüştürme Kitleri
Ortamdaki seçilen armatürlerin içine veya
yakınına monte edilir.
Normal şartlarda armatür diğer aydınlatma
armatürleri gibi istendiğinde açılıp kapatılabilir.
Acil durumda armatürde bulunan lambalardan
birisi gerekli olan acil aydınlatma seviyesinde
yanarak acil aydınlatma sağlar.

Acil Durumda Yönlendirme Sağlayan Cihazlar :
İnsanları çıkışlara doğru yönlendiren duvara, tavana, asma tavana,
doğrudan veya tij, zincir vb. bir askı elemanı ile asılarak monte
edilebilen yönlendirme cihazlarıdır.
Acil Durum Yönlendirme Armatürleri
İçinde lamba bulunan ışıklı cihazlardır. Tek
veya çift yüzlü olabilir. Üzerlerinde yönlendirme
işaretleri bulunmaktadır. Duvara, tavana veya
asma tavana monte edilir. Tij, zincir, askı teli
vb. elemanlarla sarkıtılarak da asılabilir. Montaj
yükseklikleri 2 ile 2.5 metre arasında olmalıdır.
Harici Olarak Aydınlatılan Yönlendirme ve
Güvenlik İşaretleri
Işıksız
yönlendirme,
ilkyardım,
yangın

söndürme tüpü, yangın dolabı vb. güvenlik ve işaret levhaları
içindir. Monte edildiği yerde 2.1 maddesinde açıklanan cihazlardan
birisi ile aydınlatılarak yönlendirme sağlarlar. Montaj yükseklikleri
2-2.5 metre arasında olmalıdır.

Acil Durum
Esasları

Aydınlatma

Sisteminde

Yerleştirme

Çıkış Kapısının Üzerinde
Ana çıkış kapısının üzerinde yönlendirme
işareti olmalıdır. Çıkış yolu üzerinde bulunan
diğer kapıların üzerinde de yönlendirme
işareti olmalıdır. Montaj yükseklikleri en fazla
2.5 metre olmalıdır.
Son Çıkış Kapısının Dışında
Tahliyenin yavaşlamaması ve binadan
çıkanların dışarıda karanlıkta kalmaması
açısından son çıkış kapısının dışında bir
aydınlatma cihazı bulunmalıdır.
Koridorlarlarda Aydınlatma, Sonunda
Yönlendirme
Koridorların tahliye açısından aydınlatılmış
olması gerekir. Koridorun sonunda bulunan
kapı üzerinde bir yönlendirme işareti
bulunmalıdır. Kapı çıkışında başka bir
yönlendirme işareti görülmelidir.
Dönüş Noktalarında
Tahliye sırasında yön değişimi gerekiyorsa
burada tahliye hızını aksatmamak için
aydınlatma cihazı ve yönlendirme işareti
olmalıdır.
Koridorların Kesişme Noktalarında
Koridorların kesişme noktasında farklı
yönlerden gelen kimselerin çarpışmadan
doğru yöne devam etmeleri açısından
aydınlatma cihazı olmalı bu noktaya ulaşınca
bir yönlendirme işareti görülmelidir.
Her
Işıksız
Yönlendirme
İşaretinin
Yanında
Dışarıdan aydınlatılan ışıksız yönlendirme
işaretleri 5.1 maddesindeki bir cihaz ile
aydınlatılmalıdır.
Aydınlatma
cihazının
işarete yatay düzlemde uzaklığı en fazla 2
metre olmalıdır.
Döşeme Seviyesinin Değiştiği Yerlerde
İnsanların
tahliye
sırasında
takılıp
yuvarlanmaması için döşeme seviyesinin
değiştiği yerlerde bir aydınlatma cihazı
bulunmalıdır. Buraya takılıp yuvarlanan bir
kişi arkadan gelenlere engel olabileceği
gibi kendisinin de ezilme ve yaralanma riski
vardır. Acil aydınlatma cihazı, basamağın gölgesi oluşmayacak
şekilde, düşük seviyeli kısmın tarafına yerleştirilmelidir.
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Merdivenlerde
Bir önceki maddedeki gibi merdivenlerde de bir acil
aydınlatma cihazı bulunmalıdır. Acil aydınlatma
cihazı, merdivenlerin gölgesi oluşmayacak
şekilde, merdivenin alt kısmına yakın bir yere
yerleştirilmelidir. Yangın merdivenleri de bu
kapsamda değerlendirilmeli ve aydınlatılmalıdır.
Yürüyen Merdivenlerde
Elektrik kesintisinde yürüyen merdivenler normal
merdivene dönüşür. Bir önceki maddedeki
gibi buralarda da bir acil aydınlatma cihazı
bulunmalıdır. Acil aydınlatma cihazı, merdivenlerin
gölgesi oluşmayacak şekilde, merdivenin alt
kısmına yakın bir yere yerleştirilmelidir.
Yangın Söndürme Cihazının Bulunduğu
Yerlerde
Yangın durumunda yangına acil müdahale
edilmesi açısından yangın söndürme tüplerinin
ve yangın dolabının görünür durumda olması
gerekmektedir. Bu açıdan bu tür noktalarda bir acil
aydınlatma cihazı bulunmalı, yangın söndürme
cihazına yatay düzlemde uzaklığı en fazla 2 metre olmalıdır.
Yangın Alarm Butonunun Bulunduğu
Yerlerde
Ani bir sebeple binanın derhal tahliye
edilmesi gerekebilir, alarm sistemini devreye
sokarak tahliyeyi başlatmak açısından yangın
alarm butonlarının görünür durumda olması
gerekmektedir. Bu açıdan bu tür noktalarda bir
acil aydınlatma cihazı bulunmalı, yangın alarm butonlarına yatay
düzlemde uzaklığı en fazla 2 metre olmalıdır.

Asansörlerde
Asansörlerin içinde de acil aydınlatma cihazı
bulunmalıdır.

Engelli Tuvaletleri İle 8m²’den Büyük
Tuvaletlerde
Bu tür yerlerde karanlıkta kapının bulunması
çok zordur karanlıkta panik, düşme ve
yaralanmalar olabilir. İnsanların bu tür yerlerden
yaralanmadan çıkabilmesi için içeride acil
aydınlatma cihazı bulunmalıdır.
Tehlike Riski Yüksek Hareketli Makine veya
Kimyasal Banyoların Bulunduğu Alanlarda
Tehlike riski yüksek mahallerde kazaların
oluşmaması
acil
aydınlatma
cihazı
bulunmalıdır.

Jeneratör Odalarında
Elektrik üretim mahallerinde gerektiğinde
elektrik sistemine kontrol ve kumanda edilmesi
açısından acil aydınlatma cihazı bulunmalıdır.
Tehlikeli alan olarak değerlendirilmeli ve buna
göre acil aydınlatma yapılmalıdır.
Elektrik ve Kumanda Odalarında
Elektrik dağıtım mahallerinde gerektiğinde
elektrik sistemine kontrol ve kumanda edilmesi
açısından acil aydınlatma cihazı bulunmalıdır.
Tehlikeli alan olarak değerlendirilmeli ve buna
göre acil aydınlatma yapılmalıdır.

İlkyardım
Malzemelerinin
Bulunduğu
Yerlerde
Acil durumlarda yaralanan kimselere ilkyardım
yapılarak derhal müdahale edilmesi açısından
ilkyardım teçhizatının görünür durumda olması
gerekmektedir.

Garajlarda ve Yaya Yollarında
Bina içinde bulunan kapalı garajlarda ve yaya
yollarında risksiz bir tahliye için acil aydınlatma
cihazı bulunmalıdır.

Bu açıdan bu tür noktalarda bir acil aydınlatma
cihazı bulunmalı, ilkyardım teçhizatına yatay düzlemde uzaklığı en
fazla 2 metre olmalıdır.

Toplu Yerleşim Örnekleri

İlkyardım Odalarında
Acil durumlarda yaralanan kimselere ilkyardım
yapılarak acil müdahale edilmesi açısından
ilkyardım odalarının görünür durumda olması
gerekmektedir. Ayrıca oda içinde acil aydınlatma
da yapılmalıdır.
Bina
Yerleşim
Şemasının
Bulunduğu
Yerlerde
Bina yerleşim ve tahliye planını gösteren şemaların
bulunduğu noktaların görünür durumda olması
gerekmektedir. Bu açıdan bu tür noktalarda yatay
düzlemde uzaklığı en fazla 2 metre olan bir acil
aydınlatma cihazı bulunmalıdır.
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a- Merdivenlerde ve
yürüyen merdivenlerde:
Basamaklar aydınlanacak
ve gölge oluşmayacak
şekilde acil aydınlatma
armatürü yerleştirilmeli,
montaj yüksekliği 4.5 metreyi
geçmemelidir.
b- Döşeme seviyesinin
değiştiği yerlerde:
Döşemede gölge
oluşmayacak şekilde
acil aydınlatma armatürü
yerleştirilmeli, montaj
yüksekliği 4.5 metreyi
geçmemelidir.
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c- Dönüş
noktalarında :
Tahliye hızını
aksatmamak ve
karşı duvarın
fark edilmesini
sağlamak için
acil aydınlatma
armatürü
yerleştirilmeli,
montaj yüksekliği
4.5 metreyi
geçmemelidir.

d- Çıkış kapısının
üzerinde:
En fazla 2.5 metre
yüksekliğine monte
edilmiş harici
olarak aydınlatılan
(ışıksız)
yönlendirme işareti
için tavandan onu
aydınlatan ve yatay
düzlemde en fazla 2 metre uzaklığında olan acil aydınlatma
armatürü yerleştirilmelidir.
e/f- Yangın söndürme tüpleri, yangın dolabı, yangın ihbar
butonunun bulunduğu yerlerde:
Bu noktaların yatay düzlemde en fazla 2 metre uzaklığına acil
aydınlatma armatürü olmalı, montaj yüksekliği 4.5 metreyi
geçmemelidir.
g- Son çıkış kapısında:
Kapı içine en fazla 2.5 metre yüksekliğine monte edilmiş
yönlendirme cihazı, kapı dışına ise en fazla 4.5 metre yüksekliğe
monte edilmiş bir acil aydınlatma cihazı yerleştirilmelidir.
g- İlkyardım teçhizatının bulunduğu yerlerde:
Bu noktaların yatay düzlemde en fazla 2 metre uzaklığına
acil aydınlatma armatürü yerleştirilmeli, montaj yüksekliği 4.5
metreyi geçmemelidir.
h- Koridorların kesişme noktalarında:
Farklı yönlerden gelen kimselerin çarpışmadan doğru yöne
devam etmeleri açısından en fazla 4.5 metre yüksekliğe monte
edilmiş acil aydınlatma armatürü yerleştirilmeli bu noktaya
ulaşınca en fazla 2.5 metre yüksekliğe monte edilmiş bir
yönlendirme işareti görülmelidir.

Kaçış Yollarında Acil Durum Aydınlatması
Acil bir durum oluştuğunda tahliye için belirlenmiş olan yola
kaçış yolu denir. Gerçek bir kaçış yolu, bir yapının herhangi bir
noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve
engellenmemiş kaçış yolunun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına
bir bütün olarak; oda ve diğer bağımsız mekanlardan çıkışlar, her
kattaki koridor ve benzeri geçitler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan
merdivenler, zemin katta merdiven başından aynı kattaki binanın
son çıkışına götüren yollar ve son çıkış, dahildir. Asansörler kaçış

yolu olarak kabul edilemez. Yangın merdivenleri de kaçış yolunun
bir bölümüdür.
2 metre genişliğine kadar olan kaçış yollarında, kaçış yolunun
merkez hattı boyunca, döşeme seviyesi üzerinde, herhangi bir
noktada acil aydınlatma seviyesi en az 1 lux olmalıdır. Kaçış
yolu genişliğinin yarısından az olmaması gereken orta bant ise
bu değerin en az %50’si ile aydınlatılmalıdır. 2 metreden geniş
kaçış yolları yan yana 2 metrelik kaçış yolları veya açık alan olarak
tasarlanmalıdır.

Kaçış yolunun merkez hattı boyunca en az ve en fazla aydınlatılan
noktalar arasındaki oran 40:1’den daha fazla olmamalıdır. Mesela
en az aydınlatılan nokta 1 lux ise, en fazla aydınlatılan nokta 40 lux
seviyesini aşmamalıdır. Acil aydınlatma seviyesi açısından olması
gereken değerin %50’si 5 saniye içinde, tamamı ise 60 saniye
içinde sağlanmalıdır. Tahliye amaçlı acil aydınlatma süresi en az
1 saat olmalıdır.
Aşağıda 8W floresan lambaya göre genel olarak kullanılabilecek
bir örnek yerleşim tablosu bulunmaktadır. (Bu değerler örnek
olması amacıyla verilmiş olup asıl değerler için üretici firmaya
başvurulmalıdır) 4W ve 6W floresan lamba için bu değerler 0.75
ile çarpılarak hesaplanmalıdır. Tablodan görüleceği gibi armatür
yüksekliği 4 metreyi aşmamalıdır.

1.5
-

5

4,5

4

1

3,8
-

3,6
-

3,4
-

-

Açık Alanlarda Acil Aydınlatma
Kaçış yollarına ulaşılmasını sağlayan alanlar, 60m²’den daha
büyük alanlar ve toplanma bölgeleri açık alan sınıfına girer. Açık
alan aydınlatması bazı ülkelerde “anti-panic lighting” olarak da
bilinir.
Açık
alanlarda,
döşeme
seviyesi
üzerinde aydınlatma
şiddeti en az 0.5 Lux
olmalıdır. Alanın 0.5
metre çevre kenarları
bu kapsama dahil
değildir.
Açık
alanlarda en fazla

Açık
akan
0.5
metre

Acil
aydınlatma
gereken
alan
0,5 Lux
olmalı
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ve en az aydınlatılan noktalar arasındaki oran 40:1’den daha fazla
olmamalıdır.
Acil aydınlatma seviyesi açısından olması gereken değerin %50’si
5 saniye içinde, tamamı ise 60 saniye içinde sağlanmalıdır. Tahliye
amaçlı acil aydınlatma süresi en az 1 saat olmalıdır.
0,5 Lux aydınlatma seviyesine göre ara mesafeler (metre)

estetik kaygılardan dolayı bu armatür 10 cm işaret yüksekliğinde
seçilmişse, koridorun başından görülemez bu nedenle koridorun
ortasına da bir tane ilave edilerek iki adet kullanılması gerekir.
Azami Görüş Uzaklıkları
İçeriden Aydınlatılan İşaretler
(İşaret Yüksekliğinin 200 katıdır)

Montaj
Yüksekliği
2,5 Metre

1,8

5,5

4 Metre

1,3

5

6 Metre

-

-

Yüksek Riskli - Tehlikeli Alanlarda Acil Aydınlatma
Elektrik kesildiğinde kapatılarak devreden çıkarılması gereken
cihazlar, enerji dağıtım, üretim ve endüstriyel proses kontrol odaları
veya kazan, kimyasal banyo, hareketli makine, elektrik kesildiğinde
derhal durmayan bir konveyör vb. yerler yüksek riskli ve tehlikeli
alan sınıfına girerler.
Tehlike riski yüksek alanlarda acil aydınlatma seviyesi çalışma
alanında en az 15 lux olmak üzere, normal aydınlatma seviyesinin
%10’undan az olmamalıdır. Ayrıca hareketli makinelerin (örneğin
pervane, torna vb.) duruyormuş gibi görünmesine yol açan
stroboskobik etki oluşmamalıdır. Mesela normal şartlarda 250 Lux
ile aydınlatılan bir alanın acil durumda aydınlatma seviyesi 25 Lux
olmalıdır. Bu değer döşeme seviyesinde değil çalışma alanında
olması gereken değerdir. Tehlike riski yüksek olan bölgelerde
en az ve en fazla aydınlatılan noktalar arasındaki oran 10’dan
daha büyük olmamalıdır. Tehlike riski yüksek olan bölgelerde acil
aydınlatma seviyesi açısından olması gereken değer 0.5 saniye
içinde sağlanmalı ve risk devam ettiği sürece acil aydınlatma
devam etmelidir.
Genellikle civa buharlı veya metal halide vb. deşarj lambalar ile
aydınlatılan alanlarda elektrik kesilip tekrar geldiği zaman bu
lambalar rejime geç girdikleri (tekrar devreye girerek normal
çalışmaya başlaması birkaç dakika sürdüğü) için hemen aydınlatma
sağlamazlar dolayısıyla ortam karanlıkta kalabilir. Bu açıdan bu
ortamlarda bulunan acil aydınlatma armatürleri elektrikler geldikten
belli bir süre sonra gecikmeli olarak (10-15 dakika) devreden
çıkmalıdır.

Azami Görüş Uzaklıkları
Acil aydınlatmada kullanılan yönlendirme işaretleri madde 5.2’de
anlatıldığı gibi içeriden veya dışarıdan aydınlatılan tipte seçilebilir.
Azami Görüş Uzaklığı, içeriden aydınlatılan işaretler için işaret
yüksekliğinin 200 katı iken, dışarıdan aydınlatılan işaretler için 100
katıdır.
Acil Aydınlatma Sisteminde cihazların yerleşimleri yapılırken işaret
yüksekliği ve kaçış mesafeleri bu açıdan önem kazanmaktadır.
Mesela 30 metre uzunluğundaki bir koridorun sonuna işaret
yüksekliği en az 15cm olan içeriden aydınlatılan tipte acil
durum yönlendirme armatürü yerleştirilmelidir. Eğer mimari/
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Dışarıdan Aydınlatılan İşaretlerde
(İşaret Yüksekliğinin 100 katıdır)

Çalışma Süresi Seçimi
Şebeke geriliminin normal sınırlarının altına düşmesi veya
kesilmesi durumunda acil aydınlatma devreye girmeli ve beyan
çalışma süresi boyunca beyan lümen çıkışı sağlanmalıdır.
Kaçış yollarında ve açık alanlarda, tahliye amaçlı acil aydınlatma
süresi en az 1 saat olmalıdır. Tehlike riski yüksek olan bölgelerde,
risk devam ettiği sürece acil aydınlatma sağlanmalıdır.
Kullanıcı yükü 500’den fazla olan binalarda acil aydınlatma süresi
en az 2 saat olmalıdır. Sağlık hizmeti amaçlı (hastane, huzurevi,
vb.) binalarda, engelli eğitimi amaçlı eğitim kurumlarında vb.
şekilde tahliyenin normal hızda olamayacağı belli olan binalarda
acil aydınlatma süresi 2 veya 3 saat seçilmelidir.
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Çalışma Modu Seçimi
Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri yaygın olarak iki değişik
tipte çalışırlar.
Kesintide Yanan (Non-maintained) : Yaygın olarak kullanılır, bu
tip cihazlarda lamba şebeke gerilimi normal durumda iken sönük
olup, şebeke arızası durumunda yanmaya başlar. Binayı hep aynı
kimseler kullanıyorsa yani kullanıcılar binaya yabancı değilse bu
tip seçilebilir.
Sürekli Yanan (Maintained) : Yaygın olarak kullanılır, bu tip
cihazlarda lamba şebeke gerilimi normal durumda iken yanar,
şebeke arızası durumunda lamba yanmaya devam eder. Bazı
versiyonlarında lamba harici bir anahtar takılarak istendiğinde
söndürülebilir. Bu özelliğinden dolayı bazı lamba gündüz
söndürülür, gece güvenlik aydınlatması maksadı ile kullanılır.
Topluma açık çarşı, alışveriş merkezi, otel vb. binalarla sinema,
tiyatro, eğlence merkezi vb. yoğun kullanımı olan mekanlarda bu
tür çalışma modu seçilmelidir.

arızanın uzaktan gösterimini otomatik olarak veren karşılaştırmalı
bir hata göstergesi.bulunmaktadır.
P, ER ve PER ATS tipleri olması durumunda, ATS’ye ait deney dizisi
sürecindeki herhangi bir arıza uzaktaki panoda gösterilmelidir.
Fonksiyon Testi : Cihaz içinde bulunan lambanın ve bataryanın
doğru çalıştığını kontrol etmek için yapılan testtir. Fonksiyon Testi
ayda en az bir kere yapılmalı, testin süresi, lamba aydınlatma
çıkışının kontrol edilmesi açısından yeteri kadar uzun fakat acil
aydınlatma sistemlerinde kullanılması zorunlu olan yüksek sıcaklık
tipi nikel-kadmiyum bataryaların tekrarlanan kısa süreli boşalmalar
nedeniyle kapasite kaybına uğramaması açısından beyan çalışma
süresinin %10’undan az olmalıdır. Pratikte 1 dakika test süresi
yeterlidir. Programlanmış bir Fonksiyon Testinden 24 saat önce
şebeke gerilimi kesilmiş ise Test zamanı 1 ile 7 gün sonrasına
kadar otomatik olarak ertelenerek yeniden programlanmalıdır.
Cihazda herhangi bir arıza varsa 24 saat içerisinde gösterilmeli
veya kaydedilmelidir.
Süre Testi : Cihazın acil durumda gerektiği kadar çalışıp
çalışamayacağının kontrolu amacıyla yapılan testtir. Cihaz
çalışmaya başladıktan 4 ile 52 hafta sonra rasgele ve otomatik
olarak başlar ve Fonksiyon Testinin yanı sıra beyan çalışma
süresini kontrol eder. Programlanmış bir Süre Testinden 24 saat
önce şebeke gerilimi kesilmiş ise Test zamanı 1 ile 7 gün sonrasına
kadar otomatik olarak ertelenerek yeniden programlanır.
Örnek bir Otomatik Self Test zamanlaması aşağıda görülmektedir.

Otomatik Test Sistemi (ATS-Automatic Test System)
EN62034 Bataryadan Beslenen Acil Kaçış Aydınlatması İçin
Otomatik Test Sistemleri (Automatic Test Systems for Battery
Powered Emergency Escape Lighting) Standardına göre Test
Sistemlerine ait birkaç format vardır. Seçilen işlemin hızı ve faydasını
arttırmak için aşağıda verilen sınıflandırma geliştirilmiştir:
Tip S : Gömülü test düzeneğine sahip bağımsız bir aydınlatma
armatürünü içeren tek başına bir ATS olup, aydınlatma armatürünün
durumunun yerel gösterimini sağlamaktadır. Ancak, aydınlatma
armatürleri tarafından gösterilen bilgilerin manuel kaydının yapılmış
olması şartıyla, bütün aydınlatma armatürlerinin manuel olarak
muayene edilmesine hala gerek duyulmaktadır.

Testlerin Manuel Olarak Yapılması : Kullanıcı veya Acil
Aydınlatma Sistemi denetleyicisi herhangibir anda sistemin
performansını görmek isteyebilir bu açıdan Fonksiyon Testi ile
Süre Testinin manuel olarak yapılabilmesi gerekir. Testi başlatmak
için cihaz üzerinde bulunan buton veya butonlar kullanılmalıdır.
Genellikle bir butona kısa süre basılırsa Fonksiyon Testi, uzun süre
basılırsa yada ardarda birkaç kez basılırsa Süre Testi başlatılır.
Manuel Testin nasıl yapılacağı ürün talimatında yazılı olmalıdır.
Fonksiyon testi kısa sürdüğü için (1 dakika) istendiği an yapılabilir
ancak Süre Testinin yapılabilmesi için 24-72 saat önce şebeke
gerilimi kesilmemiş olması gerekmektedir.
Örnek bir Manuel Test başlatma işlemi aşağıda görülmektedir.

Tip P : Bu tipte, acil kaçış aydınlatma armatürleri izlenmekte ve
bunların durumu, test sonuçlarını toplayan ve görüntüleyen bir test
düzeneği ile gösterilmektedir. Ancak, testlerle ilgili bilgilerin manuel
olarak kaydedilmesi gerekmektedir.
Tip ER : P tipinde olduğu gibidir. Ancak, test düzeneği ile sonuçlar
toplanmakta ve verilerin kaydedilmesi ve kayıt hazırlanması ATS
tarafından yapılmaktadır
Tip PRN : Tip P veya tip ER‘de olduğu gibidir. Ancak, teste tabi
tutulmuş olan aydınlatma armatürlerinden herhangi birisindeki

Test Sonuçlarının Gösterilmesi ve Kayıt Yapılması : Otomatik
Test Sistemi bütün test sonuçlarının göstermelidir. Şebeke gerilimi
normal durumda ise bunu da gösteren bir gösterge olmalıdır.
Gösterge olarak EN-60598-2-22 Standardında bahsedilen
standart göstergeler de kullanılabilir. Gösterge lambalarının
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kullanılması durumunda, bunlar IEC 60073’e uygun olmalıdır.
Merkezi sistemlerde test sonuçları görsel bir uyarı veya arızanın
görsel ve işitsel olarak uyarılması ile elektronik olarak hafızada
depolanmalıdır.
Çift renkli LED lamba ile yapılan örnek bir gösterge çıkışı aşağıda
görülmektedir.

Otomatik Self Test Sistemlerine Ait Örnekler :
Aşağıda Otomatik Self Test düzenline sahip, bağımsız aydınlatma
armatürü görülmektedir..

Aşağıda merkezi sistem için Otomatik Test Sistemi blok şeması
görülmektedir.

Aşağıda bağımsız acil aydınlatma armatürleri için merkezi izlemeli
Otomatik Test Sistemi blok şemaları görülmektedir.

Sonuç
Binaları giderek daha nitelikli hale gelmesi, güvenlikten ödün
vermeden insan faktörünün, dolayısıyla maliyetlerin azaltılması
isteği ancak Otomatik Self Test özellikli Acil Aydınlatma ürünlerinin
daha fazla tanınması ile sağlanacaktır.

Kaynaklar
[1] Tüyak Acil Aydınlatma Sistem Tasarımı ve Uygulama Kılavuzu
[2] EN62034 Standardı - Bataryadan Beslenen Acil Kaçış
Aydınlatması İçin Otomatik Test Sistemleri -Automatic Test
Systems for Battery Powered Emergency Escape Lighting

Özgeçmiş

1958 yılında Istanbul’da doğan Kevork Benlioğlu, 1977 yılında
Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1982 yılında Istanbul Teknik
Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme
Bölümünden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
1982-1990 yılları arasında Yangın Alarm Sistemleri ve Endüstriyel
Elektronik alanlarında Ar-Ge ve üretim mühendisi olarak çalıştı.
1990 yılından itibaren Yangın Alarm, Acil Durum Aydınlatma ve
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Endüstriyel Elektronik konularında üretim ve satış ve ihracat
faaliyet gösteren EEC ELEKTRONİK’te Teknik Müdür olarak
çalışmaktadır.
Aydınlatma ve Yangın Sistemleri ile ilgili Standartlar konusunda
uzmanlaşmış olup bu alanlarda TSE Ayna Komite üyesidir.
EEC Elektronik firmasına gerek TSE gerekse Avrupa’dan ürün
sertifikasyonu alınması faaliyetlerini yürüttü. Acil aydınlatma ve
yangın sistemleri ile ilgili özgün Ar-Ge tasarımları bulunmaktadır.
Tüyak - Türkiye Yangından Korunma Derneği Acil Aydınlatma
Komisyonu Başkanı olup “Acil Aydınlatma Sistem Tasarımı ve
Uygulama Kılavuzu”nun hazırlanmasını sağladı.
Muhtelif seminerlerde bildirileri, muhtelif dergi ve gazetelerde yazıları
yayınlandı. AGİD - Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneğinin
2008 yılında başkanlığını yürüttü, halen Başkan Yardımcısı
olarak çalışmaktadır. ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
Üye Değerlendirme Kurulu üyesidir. Ayrıca TAP Taşınabilir Pil
İthalatçıları Derneği üyesidir.
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ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE YANGIN ÖNLEYİCİ BÖLMELER

Korhan IŞIKEL

Protem Metal Çatı ve Cephe Sistemleri

Özet

1. Giriş

Endüstri tesislerinde, yangın önleyici bölmelerin projelendirme
aşamasında, kullanılacak diğer yapı malzemelerinin yangın
karşısındaki performansları da dikkate alınarak yerlerinin
belirlenmesi esastır.

Avrupa da özellikle Düsseldorf havaalanı yangınından beri,
dumandan korunma çok büyük önem kazanmıştır. Yangınlarda
insanların yaklaşık % 95’i CO gazları nedeni ile yaşamlarını
yitirmektedir.

Yangın bölmesi ile ayrılmış bölümlerin işlevleri, bölümde
bulundurulacak malzemelerin tanımları, projelendirmede dikkate
alınmalı ve mecburi olan yangın yönetmeliği titizlikle uygulanmalıdır.
Endüstri yapılarında yangın bölmeleri, düşey ve/veya yatay olarak
oluşturulmalı, dış cephe kaplamalarının çatı ile beraber ele alınarak
yangın riski olmayan malzemelerden seçimi esasına uyulmalıdır.
Endüstri tesislerinin

Bu çerçeveden hareketle, endüstriyel tesislerde dış cephe
kaplamalarının çatı ile beraber ele alınarak yangın riski olmayan
malzemelerden seçimi kaçınılmazdır.

Projelendirme çalışmalarında bir yangın güvenlik danışmanı
ile temas kurulmalı, beton elemanların 600 °C’ de, çelik
konstrüksiyonun 400 °C’ de görevini yapamayacağı daima göz
önünde bulundurulmalıdır. Endüstri tesislerinde yangın önleyici
bölme uygulaması, özel itina ve bilgi gerektirdiğinden, standart
yapı işçisine değil bu konuda eğitilmiş elemanlara yaptırılmalıdır.

FIRE PREVENTING SECTIONS IN INDUSTRIAK
ESTABLISHMENTS
Abstract
At the project development stage for fire-preventing sections at
industrial facilities, it is a basic principle to determine the locations
of other constructional elements by taking into account, their
performances in case of fire.
The function of sections separated with fire separators, as well as
the definition of materials to be present in this section should be
carefully taken into consideration in the project and the mandatory
fire legislation should be applied fully. In industrial buildings,
fire sections should be formed vertically and/or horizontally and
non-flammable material should be selected as facade and roof
material.
A fire security expert should be consulted during the project
development stage for industrial establishments, and the fact that
concrete elements would not be functioning under 600°C and steel
structures would not be functioning under 400°C, should be taken
into account. Because the application of a fire-preventing section
requires special care and diligence, construction workers trained
in this field, rather than standard construction workers should be
employed in such projects.
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Bu gün, süratle inşa edilebilen çelik konstrüksiyon endüstriyel
yapılarda, çatı, bölme ve dış cephe kaplamaları, iki metal trapez
arasında, ısı, ses ve yangın yalıtımlı olarak, mineral yün ile ve yalıtım
yönetmeliklerine uygun, yeterli kalınlıkta yapılmak durumundadır.
Yalıtım malzemesi seçiminde, (B gurubu Yanıcılık sınıfında olan)
malzemelerden oluşan, panellerin seçimi halinde, tesis için can ve
mal güvenliğini ortadan kaldırdığı gibi, hiçbir sigorta ödemesinden
de yararlanmaları mümkün olamamaktadır. İki metal arasına
enjekte yolu ile doldurulan yalıtım malzemesi ile yapılan çatı ve dış
cephe panellerinin en ufak bir kıvılcım ile, şiddetle yanarak zehirli
gaz ve duman çıkartmalarından oluşan can kaybını önlemek için
10 saniye içinde bu bölgenin terk edilmesi gerekmektedir.
Endüstri Yapılarında Bölmeler:
Endüstri yapılarında yangın bölmeleri, düşey ve/veya yatay
olarak oluşturulmalıdır. Can kaybının esas alınması halinde kaçış
olanakları elverişli olan tek katlı tesislerde bölme yapılmayabilir.
Can ve mal kaybının birlikte ele alınması halinde, sprinkler
sistemi ve duman tahliyesi yoksa 2000 m² aşmayacak bölümler
oluşturulmalıdır. Katları olan endüstri tesislerinde, merdiven
hacmi, ısı ve dumandan koruyucu yangın bölmeleri ile esas
konstrüksiyondan ayrılmalıdır.
Kazan daireleri ve jeneratör grupları yangına 120 dakika dirençli,
kapılar ve duvarlarla oluşturulmalıdır.
Endüstriyel Tesislerde, Yangın Güvenliği Önlem Noktaları:
A. Dış cepheler, çatılar, bölmeler
Binayı yatay ve düşey yangın bölmeleri ile bölümlere ayırmak
gerekli bir yangın önlemidir.
Bölmeler yanma direnci süresi güvenlik seviyesine bağlı olarak
30,60, 90 ve120 dakika olarak belirlenir.
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B. Düşey iç bölmeler:
Yangına en az 120 dakika dayanıklı olarak projelendirilmelidir.
C. Yatay bölmeler, döşemeler
Yangına 120 dakika direnç gösteren ve alev geçişine imkan
vermeyen (boşlukları olmayan her döşeme yatay yangın bölmesidir)
yanıcı malzemeden üretilmiş asma tavanlardan kaçınılmalıdır.
Diğer yanıcı olmayan malzemeden yapılmış asma tavanlarda
esas tavan ile aralarındaki boşluk yangının yayılmasına neden
olacağından önlem alınmadan kullanılmamalıdır.

Yönetmelik Ek-3/B Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım
(Direnç) Süreleri
Yapı Elemanı

1.

2.

3.

Projelendirme çalışmalarında bir yangın güvenlik danışmanı
ile temas kurulmalı, beton elemanların 600 °C’ de, çelik
konstrüksiyonun 400 °C ’ de görevini yapamayacağı daima göz
önünde bulundurulmalıdır.

2. Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığı
Yangın durumunda, yapı malzemelerinin, ve elemanlarının yangına
dayanım performans sınıflandırılmasına ilişkin “yangın dayanıklılık
sınıflarına” göre, Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik Madde 29’da tanımlanan, Ek 3/A ,Ek 3/B, Ek 3/C de
dakika cinsinden ifade edilen “yangın dayanıklılık süreleri” olan 30,
60, 90, 120 dakika, R sembolü kapsamında değerlendirilecektir.
Yangına dayanıklılık sınıfı olarak “Yük Taşıma Kapasitesi (R)”
dışında, “Bütünlük (E)”, “Yalıtım (I)”, “Işınım yayma (W)”, “Mekanik
dayanım (M)”, “Kendiliğinden kapanma (C)”, “Duman sızıntısı
(S)”, “Gücün sürekliliği veya sinyal verilmesi (P veya PH)”, “İsli
yangın direnci (G)”, “Yangından korunma yeteneği (K)”, “Sabit
sıcaklık altında dayanıklılık süresi (D)”, “Standart zaman-sıcaklık
eğrisi altında dayanıklılık süresi (DH)”, “Güçlendirilmiş duman
ve ısı havalandırıcılarının işlerliği (F)” ve “Doğal, duman ve ısı
havalandırıcılarının işlerliği (B)” kapsamında değerlendirilmelidir.

Yük Taşıyıcı Duvar
(aşağıdaki maddelerde de
açıklanmayan duvar)

R Bkz. EK-3c

Etkilenen
yüzeyler

R Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her
bir yüzey

a) İki katlı konutun ikinci
katında (garaj veya bodrum
kat üstü hariç)

REI 30

b) Bir dükkân ve üstündeki kat
arasında

REI 60 veya
Bkz. EK-3c
(hangisi daha
büyükse)

c) Kompartıman döşemeleri
dahil her türlü diğer döşemeler

REI Bkz.
EK-3c

d) Bodrum kat ile zemin kat
arası döşeme

REI 90 veya
Bkz. EK-3c
(hangisi daha
büyükse)

Alt
yüzeyden

Çatılar

4.

a) Kaçış yolu teşkil eden her
bölüm

REI 30

b) Döşeme görevi yapan her
türlü çatı

REI Bkz.
EK-3c

c) Dıştan yangına maruz
kalan çatılar (yük taşıyıcı
değil)

EI Bkz. EK-3c

Dış
yüzeyden

a) Parsel sınırın herhangi
bir noktasına 2 m.’den daha
yakın her bölüm

REI Bkz.
EK-3c

Ayrı ayrı her
bir yüzey

b) Parsel sınırdan 2 m. veya
daha uzak olan her bölüm

REI Bkz.
EK-3c

Binanın iç
yüzeyden

REI 60 veya
Bkz. EK-3c
(hangisi daha
büyükse)

Ayrı ayrı her
bir yüzey

REI Bkz.
EK-3c

Ayrı ayrı her
bir yüzey

Alt
yüzeyden

Dış Duvarlar
5.

Yangın Kompartıman
6.

Duvarları (Bina içindeki farklı
kullanım işlevlerini birbirinden
ayıranlar)

7.

Bunlar da, R’ye ilişkin getirilen 30, 60, 90 ve 120 dakikaya karşılık
gelen dayanıklılık sürelerini ve tablolarda uygulanabilir olanları
karşılamak zorundadırlar.

veya kolon)

Etkilenen
Yüzey

Döşemeler

D. Kazan daireleri :
Kazan daireleri, binanın diğer kısımlarına göre yangına en az 120
dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış ve tercihen, patlamada yırtılan
yapı kabuğu ile donatılmış olmalıdır.
Buraya kadar özetlediğimiz kısımlar, her şeyden önce projelendirme
aşamasında ele alınmalı ve mecburi olan yangın yönetmeliği
uygulanmalıdır (27/11/2007 – 2007/12937 tarih ve sayılı Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik).

Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş

Yangın
Dayanım
Süresi (dak)

Yangın Kompartıman
Duvarları (6 numarada belirtilenler dışındakiler)
Korunumlu Şaftlar

8.

(korunumlu yangın merdiveni
yuvaları ve acil durum

REI 120

Ayrı ayrı her
bir yüzey

3. Sonuç

asansör kuyuları hariç)

Endüstri tesislerinde yangın önleyici bölmelerin, projelendirme
aşamasında, kullanılacak diğer yapı malzemelerinin, yangın
karşısındaki performansları da dikkate alınarak yerlerinin
belirlenmesi esastır.

Korunumlu Yangın Merdiveni Yuvaları, Acil Durum Asansörü
Kuyuları ve Yangın Güvenlik Holü
a) Binanın geri kalanından
ayıran duvar

REI 120

Binaya
bakan
yüzey

b) Yangın merdiveni yuvası,
acil durum asansör kuyusu
ve yangın güvenlik holünü
birbirinden ayıran duvar

REI 60

Ayrı ayrı her
bir yüzey

10.

Yangın Kesici

EI 30

Ayrı ayrı her
bir yüzey

11.

Asma Tavan

EI 30

Alt taraftan

9.

Yangın bölmesi ile ayrılmış bölümlerin işlevleri, bölümde
bulundurulacak malzemelerin tanımları projelendirmede dikkate
alınmalıdır. Mevcut tesislerde, yangın önleyici bölmeler, daha
küçük alanları kapsayabilir.
Bu tip küçük bölmelerde, yangın koruyucu bölmenin, proses
gereği bir çok noktada delinmesi (kablo, boru, hava kanalı gibi ) o
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Yönetmelik Ek-3/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri
Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)
Bina Kullanım Sınıfları

1. Konutlar

Bodrum Katlar (¹)

Giriş veya

(üstündeki döşeme dahil)

Üst Katlar

Bodrum Kat(ların)
Derinliği*(m)

Bina Yüksekliği (m)

10 m’den
fazla

10 m’den
az

5 m’den
az

21,50 m’den
az

a) Bir ve İki Ailelik Evler

---

b) Apartmanlar

90

30,50 m’den
az

30,50 m’den
fazla

30(²)

30

60

---

---

60

30(²)

60

90

120

2. Konaklama

- yağmurlama sistemi yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

Amaçlı Binalar

- yağmurlama sistemli

60

60

30(²)

60

60

120(³)

90

60

( )

30 ²

60

90

120(³)

- yağmurlama sistemi yok

90

60

30(²)

60

90

İzin verilmez

- yağmurlama sistemli

60

60

30 ²

30 ²

60

120(³)

3. Kurumsal Binalar
4. Büro Binaları

( )

( )

5. Ticaret

- yağmurlama sistemi yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

Amaçlı Binalar

- yağmurlama sistemli

60

60

30(²)

30(²)

60

120(³)

6. Endüstriyel

- yağmurlama sistemi yok

120

90

60

90

120

İzin verilmez

Yapılar

- yağmurlama sistemli

90

60

30(²)

60

90

120(³)

7. Toplanma

- yağmurlama sistemi yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

Amaçlı Binalar

- yağmurlama sistemli

60

60

30(²)

60

60

120(³)

- yağmurlama sistemi yok

120

90

60

90

120

İzin verilmez

- yağmurlama sistemli

90

60

30 ²

60

90

120(³)

- açık otoparklar

---

---

15(²) (4)

15(²) (4)

15(²) (4)

60

- diğer otoparklar

90

60

30(²)

60

90

120(³)

a) Depolar
8. Depolama
Amaçlı Tesisler

*

b) Otopark

( )

Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafe.

(¹) Bir bodrumun üstündeki döşeme (veya birden fazla bodrum var ise, en üstteki bodrumun üstündeki döşeme), eğer giriş ve üst katlar için olan yangına dayanım süreleri daha
fazla ise o hükümleri sağlamalıdır.
(2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir.
(3) Taşıyıcı sistemin bir bölümünü teşkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düşürülebilir.
(4) Acil kaçışı oluşturan elemanlar için 30 dakikaya yükseltilir.

noktalarda özel önlem alınmasını gerektirmesi dolayısı ile maliyet
artışı yaratır.
Yangın bölmesi uygulaması, özel itina ve bilgi gerektirdiğinden,
standart yapı işçisine değil bu konuda eğitilmiş elemanlara
yaptırılmalıdır.

Kaynaklar
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.
27/11/2007-2007/12937
2. The Fire Service College ,Moreton-in-March, İngiltere, K Işıkel
ziyaret notları.
1.

Özgeçmiş
Işıkel,Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden
mezun olduktan sonra, T. Şişe Cam Fabrikaları İnşaat Md de ve
Aydın Boysan Mimarlık Bürosu’nda görev aldı. Yarımca Gübre Fab,
şantiye şefliğinin ardından, İzocam firmasına teknik müşavir olarak
girdi. İzocam’dan koordinatör olarak ayrılan Işıkel, halen Protem
Metal Çatı ve Cephe Sistemleri Ltd. Şti ’nin Genel Müdürlüğü
görevini sürdürmektedir.
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Isı, ses ve yangın yalıtımı ile çevre konusunda, çok sayıda
makaleleri yayımlanan, yurt içi ve yurt dışında çeşitli inceleme
ve çalışmaları bulunan Işıkel, bu konuları kapsayan 500’ün
üstünde konferans verdi. İzoder ‘in kuruculuğunu ve Y.Kurulu.
başkanlığını yapmış halen Başkanlar Kurulu üyesidir. Türkiye
Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,
Türk Akustik Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde ve
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Yönetim
Kurulu Üyeliklerinde bulunmuş, 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı Enerji
Tasarrufu komisyonunda, İstanbul Sanayi Odası’nı temsilen görev
almıştır, TÜYAK Yangından Korunma Derneği’nin kuruculuğunu
ve yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır, Çatıder in kuruculuğunu
yapmıştır. İSKAV üyeliği, ISES Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği
üyeliklerinde bulunmuştur. İstanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas
Kurulu üyesidir. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nde
İ.Sanayi Odası adına üyedir. İYEM yalıtım eğitim merkezinde ses
yalıtımı uygulama dersleri vermektedir.
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PASİF/MİMARİ ÖNLEMLER ve YANGIN YALITIMININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İLE
İLGİLİ AKSAKLIKLAR
Kubilay Sabri Levent ÖZKAN
İZOCAM A.Ş.

Özet
Genel Ağ (İnternet) üzerinden yapılan kısa bir tarama sonucu bile
yapılarda yangın riskinin her zaman ve her yerde var olduğunu bize
gösteriyor. Yangınlarda can ve mal kaybının söz konusu olması
da bizleri yangından korunma ve yangın emniyeti yaklaşımlarına
yöneltmektedir. Yangından korunma ve yangın emniyetine, içinde
pek çok disiplini barındıran ve disiplinler arası koordinasyonu
gerektiren bir bütün olarak bakılması gerektiğinin altını çizerek, bu
yazıda, ilgili taraflar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantılar
ile muhtelif seminerlerdeki görüşler de dikkate alınarak, pasif/
mimari yangından korunma önlemleri ve yangın yalıtımının hayata
geçirilmesinde yaşanan aksaklıklar ve muhtemel çözüm yolları
ele alınacaktır. Pasif önlemler, yangının büyümesini yavaşlatır,
yangın mahallinin emniyetli bir şekilde tahliyesine imkan verir ve
hasarın azaltılmasını sağlar. Bu yolla gelişmiş ülkeler seviyesinde
bir güvenlik ve emniyet seviyesine ulaşılabilmesinde, TÜYAK,
İZODER, Mimarlar Odası ve İMSAD gibi sivil toplum kuruluşlarının
önemli rolü ve payı olacağı beklenmektedir.

Problems About Implementation of Passive Fire
Precautions and Fire Insulation
Abstract
Even a short search on internet reveals that fire risk in buildings
is everywhere anytime. Accordingly, the risk of losing lives and
properties in case of a fire directs us towards fire protection and
fire safety approaches. It should be emphasized that fire protection
and fire safety include various disciplines and necessitate
interdisciplinary coordination. Underlining this fact, problems
related to putting passive/architectural fire precautions and fire
insulation into practice and possible solutions will be taken up in
this article. Views arose during various seminars and meetings with
related parts and non-governmental organizations (NGO) will also
be taken into consideration. Passive/Architectural fire precautions
help to reduce fire growth, evacuate people safely and minimize
damage. It is expected that NGOs such as, TUYAK, IZODER,
Mımarlar Odası and IMSAD will play an important role in reaching
safety levels of developed countries through passive/architectural
fire precautions.

1. Giriş
Yangın ile ilgili haberleri incelediğimizde, 2009 yılı içinde hemen
hemen her hafta ülkemizin dört bir yanından can ve/veya mal
kaybına sebep olmuş yangın haberleri geldiğini görüyoruz. Ahşap,
betonarme, tek katlı, çok katlı, eski, yeni, konut, hastane, fabrika,
kongre merkezi, sinema, yurt, otel, tarihi eser ya da kulübe fark
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etmiyor. İster çatıda, isterse giriş katında başlayan ve her seferinde
de beklenmeyen bir anda gelen bu yangınlarda, bebek, genç,
yaşlı demeden canlar kaybediliyor, evler ve yapılar kullanılmaz
hale geliyor. Bazen işinin ehli itfaiye müdürlüğümüz tarafından
kısa sürede söndürülebilen yangınlar, kimi zaman sadece çıktığı
yapının, kimi zaman da sıçrayarak komşu binaların yanıp kül
olmasına neden olabiliyor.
Genel ağ üzerinden yapılan kısa bir tarama sonucu bile yangın
riskinin her zaman var olduğunu bize gösteriyor. Üstelik bu risk
endüstrileşme ve gelişmeye paralel olarak sürekli artmakta ve
yaşanabilecek her afette de ikinci bir tehdit oluşturmaktadır. Genel
ağ üzerindeki haberlere bakarak, 6 ayda, 15 ev, 3 hastane, 2 fabrika,
1 tarihi eser v.b. olmak üzere göze çarpan başlıca olaylar kimilerine
az görülebilir. Yangına karşı önlem ve korunma dendiğinde, birey
olarak belki de hayatımızda hiç yaşamayacağımız bir felaketten
bahsediyoruz. Ancak, tek bir insan hayatının söz konusu olması
bile yeterince önemli bir durumdur ve insan hayatı hiçbir şey ile
değişilemez. Yangınlarda insan hayatının söz konusu olduğu ve
insan hayatının “keşke”si olmayacağı unutulmaması gereken en
önemli olgudur.
Bu nedenledir ki, ülkelerin kendi yapılaşmasına has bir Yangından
Korunma ve Yangın Emniyeti Yönetmeliği olmalıdır. Ülkemizde de
ilk kez 26.07.2002 tarihinde yürürlüğe giren Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik, 5 yıl içinde ortaya çıkan
iyileştirme ihtiyacı ve Avrupa Birliği uyum çalışmaları nedeniyle
19.12.2007 tarihi itibarıyla revize edilerek, 26735 sayılı resmi
gazetede yeni haliyle yayınlanmıştır. Böyle bir yönetmeliğin
ülkemize kazandırılması ve belirli aralıklar ile gözden geçirilerek
yenileniyor olması önemli bir hizmettir. Öncelikle emeği geçenlere
teşekkür etmemiz gerekir. Yangından korunma ve yangın
emniyetine, içinde pek çok disiplini barındıran ve disiplinler arası
koordinasyonu gerektiren bir bütün olarak bakılması gerektiğinin
altını çizerek, bu yazıda, ilgili taraflar ve sivil toplum kuruluşları ile
yapılan toplantılar ve muhtelif seminerlerdeki görüşler de dikkate
alınarak, pasif/mimari yangından korunma önlemleri ve yangın
yalıtımının hayata geçirilmesinde yaşanan aksaklıklar ve muhtemel
çözüm yolları ele alınacaktır.

2. Bulgular ve Öneriler
Pasif/Mimari Önlemleri, mimari projelendirme aşamasında
dikkate alınması ve tasarlanması gereken, ömrü boyunca arıza
gibi problemler ile karşılaşmadan, yapının, yangın ve duman
yayılımına ve bunların vereceği zarara karşı dirençli olmasını
sağlayan, can ve mal güvenliğine yönelik yapısal önlemler olarak
tanımlayabiliriz. Yangın yönetmeliğimiz kapsamında bu önlemlere
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yer verilmiş olmakla birlikte hayata geçirilmesinde aksamalar
olduğu da görülmektedir. Pasif/Mimari önlemler ve yangın yalıtımı
uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik bulgu ve öneriler
aşağıda özetlenmiştir.
2.1. Yapı Malzemeleri ve Yapı Elemanlarının Test Belgesi ve
Sertifikasyon Eksikliği
Kompartıman alanları, kaçış yolları, kaçış merdivenleri, yangın
kapıları gibi yapısal önlemlerin yaygın olarak bilindiğini, sıklıkla
telaffuz edildiğini ve uygulandığını izliyoruz. Bununla beraber,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında
pasif/mimari önlemler ile ilgili olarak yer alan, yapı malzemelerinin
yanıcılık sınıfları ve yapı elemanlarının yangına dayanım (direnç)
süreleri ile ilgili kriterlerin, diğer bir deyişle yangın yalıtımının
hayata geçirilmesinde aksaklıklar olduğunu da görüyoruz.
Yanıcılık sınıfı ve yangına dayanım süresi, insanların can ve mal
emniyetini sağlamak için sunulan yangından korunma çözümleri
açısından önemli birer özellik ve gösterge olup, pasif önlemlerin
tasarlanmasında, yangın evrelerine bağlı olarak, farklı noktalarda
öneme sahiptir.

Bir yangının evrelerini, tutuşma, genelkavuşum, durağanlık ve
sönme olarak sıralayabiliriz. Yapı malzemeleri ve elemanlarının
yangının farklı evrelerindeki etkisini iyi anlamamız doğru bir
tasarım açısından gereklidir. Yanıcılık sınıfı, yukarıdaki resimde de
görüldüğü üzere, genelkavuşuma kadar olan evrede, malzemelerin
yangının çıkmasına ve büyümesine yapacağı katkı açısından
önemli olup, malzeme seçiminde dikkate alınmalıdır. Uygun
malzeme seçimi, yangının büyümesini yavaşlatır, yangın mahallinin
emniyetli bir şekilde tahliyesine imkan verir ve hasarın azaltılmasını
sağlar. Bir yangında genelkavuşum evresine gelindiğinde ise, artık
yangın mahallinden kaçmak mümkün değildir.
Binanın kurtarılması ve yangının diğer mahallere sıçramaması, o
mahallerdeki can ve mal kayıplarının engellenmesi amaçlanmalıdır.
Bu noktada, pasif önlemlere yönelik tasarımda, ilgili yapı bileşeni
veya elemanının yangına dayanım süresi, diğer bir deyişle, yük
taşıma (R), bütünlük (E) ve yalıtım (I) özelliklerini ne kadar süreyle
muhafaza ederek yangının büyümesine direnç gösterebileceği
dikkate alınır. Yanıcılık sınıfı ve yangına dayanım süresi ile ilgili
kriterlerin hayata geçirilmesinde yaşanan en önemli sorun test
belgesi ve sertifikasyon eksikliğidir. Burada, gerek tasarımı yapan
mimarların gerekse ruhsat aşamasında proje, yapı kullanım izni

aşamasında da uygulama kontrollerini gerçekleştiren yetkililerin
ortak sorunu akredite bir kuruluştan alınmış test belgesi ve
sertifakaların temin edilemeyişidir. Yönetmelikte ortaya koyulan
kriterleri belgelemeye yönelik olarak ülkemizde gerekli test ve
sertifikasyon altyapısı olmayışının, tedarikçi firmaları çıkmaza
soktuğu, tasarımcıların uygun malzeme ve sistem önerilerinde
bulunabilmesini zorlaştırdığı, denetim tarafında da sıkıntı yarattığı
görülmektedir. Yani, sadece malzeme seçimi aşamasında değil,
denetim aşamasında da belge eksikliği en önemli problemlerden
birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Katıldığım toplantı ve
seminerlerden edindiğim izlenim ve yaptığım gözlemler test ve
sertifikasyon konusunun iki farklı boyutu olduğunu gösteriyor.
a. Yanıcılık sınıfı ile ilgili testlerin ülkemizde akredite kuruluşlarca
yapılmakta olduğu yaygın olarak bilinmemektedir. Yürürlükteki
ürün standartları ve 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği zaten yanıcılık testlerinin yapılmasını gerektiriyordu.
Bugün ülkemizde TÜRKAK akreditasyonuna sahip, TSE İzmir
Deney Laboratuvarı, TEBAR A.Ş. ve ERA A.Ş. gibi kuruluşlar
bünyesinde Yangın Laboratuvarları bulunmaktadır. Bu bilginin
uygulama ve denetim noktasındaki kurum ve kuruluşlar ile
paylaşılması, iletişiminin arttırılması gerekmektedir.
b. Yangına dayanım süresi ile ilgili ülkemizde test ve sertifikasyon
altyapısı bulunmayıp, yurt dışı kaynaklı çözümler pahalıdır.
Sadece test maliyetlerinin 1 ürün tipi için, ülkelere göre, 1.500–
10.000 Avro’yu bulduğu dikkate alınırsa, hem mevcut ürünlerin
testleri hem de geliştirilecek rekabetçi yeni ürünler ve sunulacak
yeni çözümler açısından önemli bir maliyetin ortaya çıkacağı
açıktır. Firmalarımız açısından oluşacak bu yüksek maliyet ve
ülkemizden yurt dışına çıkacak döviz dezavantajlarını ortadan
kaldırabilmenin yanı sıra, nakliye ve muhtemel seyahatler de dahil
test sürecini kısaltmak ve kolaylaştırabilmek için, yerli imkanların
hızla devreye sokulması planlanmalıdır. TÜYAK, İZODER,
Mimarlar Odası ve İMSAD gibi sivil toplum kuruluşlarının inisiyatif
alması ve yukarıda verilen test kuruluşlarının da katılımıyla,
sektörün ihtiyaç duyduğu yangın testlerinin, gerekli yurt dışı
bağlantılar kurularak, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
tarafından sağlanacak akreditasyon ile en hızlı şekilde yurt
içinde yapılabilir olması sağlanmalıdır. 1-2 yıl alabilecek bu
süreçte, test ve sertifikasyon eksikliği bugün mecburen yurt dışı
kaynaklı olarak çözülmek zorundadır. Ülkemizde gerekli test
ve sertifikasyon altyapısı olmadığından yönetmelikte yer alan
yangına dayanım süresi kriterlerinin gözardı edilmesi, getireceği
riskler yanında, sorunun daha uzun yıllar çözülememesine de
yol açabilecektir.
2.2. Mimari Projelendirme
Pasif/Mimari önlemler ve yangın yalıtımının bugün yönetmelikte yer
alan haliyle hayata geçirilebilmesinde değerli mimarlarımız önemli
bir rol üstlenmektedir. Yukarıda da değinildiği üzere, pasif önlemler
ve yangın yalıtımı mimari tasarım aşamasında planlanmalı ve açık
olarak talep edilmiyor olsa da projelendirilmelidir. Yangın yalıtımı
ile ilgili şartların hayata geçirilmesi için ilk ve en önemli adım,
daha işin başında mimari projeler üzerinden yapılacak gösterim
ile atılabilecektir. Mimari projeler üzerinde yapılacak gösterimin,
ruhsat aşamasındaki proje kontrollerinde de kolaylık getirmesi
beklenebilir.
Bu süreçte, mimarlarımızın yanıcılık sınıfı ve yangına dayanım
süresi ile ilgili belgelerin yanı sıra, yönetmelikte yeterince açık
ve anlaşılır bulunmayan konularda ilave açıklayıcı bilgilere
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de ihtiyaç duyacağı muhtemeldir. Bu konuda Mimarlar Odası,
TÜYAK, İZODER gibi sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışma
yaparak, belge, bilgi, eğitim, Açıklayıcı El Kitabı gibi eksiklikleri
tespit ederek, giderilmesi yönünde zaman kaybetmeden çalışma
yapması gerekmektedir.
Bu noktada, ne yazık ki kamuoyu tarafından henüz çok iyi
tanınmayan ve bilinmeyen pasif/mimari önlemlerin, yayın, eğitim,
seminer v.b. yollarla konunun taraflarına anlatılmasının ve bu şekilde
gerekli bilincin oluşturularak yaygınlaştırılması gerektiğinin önemini
de vurgulamalıyız. Bu konuda yine sivil toplum kuruluşlarımızın
çaba ve katkılarına ihtiyaç duyulacaktır.
2.3. Yapı Ruhsatı Başvuruları
Pasif/Mimari önlemler ve yangın yalıtımının bugünkü haliyle hayata
geçirilebilmesinde yapı ruhsatı vermeye yetkili Belediyelerimiz ve
Valiliklerimiz de önemli rol üstlenmekteler. Yangın yönetmeliğimize
göre, “projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı
güvenlik bakımından yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil
ise, yapı ruhsatı verilmeyeceği, yeni yapılan veya proje tadilatı
ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda, yönetmelikte öngörülen
esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti halinde de, bu eksiklikler
giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma
ruhsatı verilmeyeceği” açık olarak belirtilmiştir. Yapı Ruhsatı bilindiği
üzere, Belediyelerce veya Valiliklerce verilen izindir. Belediye
İmar Yönetmelikleri’nde ruhsat başvurusunda istenen belgeler
tanımlanmaktadır. İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Mersin gibi bazı
Büyükşehir Belediyelerimizin İmar Yönetmelikleri incelendiğinde,
talep edilen projelerin, mimari, statik, mekanik tesisat, ısı yalıtım,
elektrik tesisat, sıhhi tesisat, yangın tesisat, asansör gibi detaylı
olarak tanımlandığını ve yer yer Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik’e atıflar yapıldığını görüyoruz. Pasif/Mimari
önlemler ve yangın yalıtımı ile ilgili projeler de, gerekli uyum
çalışmaları yapılarak imar yönetmeliklerimiz kapsamına alındığı
takdirde, konuya kaynağından çözüm getirilmiş olacaktır.
Buna paralel olarak, yangın yönetmeliği kapsamında alınması
gerekli pasif/mimari önlemlerin planlanmış olduğunun, aşağıda
örnek formatı verilen kontrol listesi şeklinde bir dokümanın “Ruhsat
Başvurusunda İstenen Belgeler” kapsamına alınması ve ruhsat
başvuruları sırasında sunulmasının zorunlu hale getrilmesi halinde,
konuya kalıcı bir çözüm getirmek mümkün olabilecektir.
Yukarıda sunulan örnekte olduğu gibi, önerilen kontrol listesinin
yönetmeliğe uygun olarak yapılan detaylı çalışmaları göstermesine
gerek yoktur. Gerekli çalışmaların dikkate alındığının “Var” olarak
gösterimi ve bir anlamda farkındalık yaratılması yeterli görülebilir.
Buna bağlı olarak, yanıcılık sınıfı ve yangına dayanım süresi gibi
şartların yerine getirildiğinin mimari projeler üzerinde gösterilmesi,
İtfaiye Müdürlüğü Teknik Büro Amirlikleri’nde yapılan kontrolları da
kolaylaştıracaktır. Mimari tasarım aşamasında dikkate alınmayan
pasif önlemlerin, projenin hayata geçirilmesi veya iskan sırasında
uygulanmasının kolay olmayacağı unutulmamalıdır.

2.4. Denetim
Ruhsat başvuru aşamasında pasif/mimari önlemlerin kontrol
altına alınmasının önemli bir etki yaratacağı açıktır. Bununla
beraber, uygulama ve yapı kullanım izni aşamasındaki denetim
mekanizmalarının etkinliği de, gerek işveren gerekse proje müellifi
ve yüklenicilerin konuya daha hassas yaklaşmalarını temin edecektir
(Uygulama problemlerine ve bunun pasif önlemler ile yangın
yalıtımı üzerindeki etkilerine ise, bu yazıda değinilmeyecektir).
2.5. Pasif/Mimari Önlemlerin Uygulanabilirliği Üzerine
Görüşler
Zaman zaman ülkemizin pasif/mimari yangından korunma
önlemlerine hazır olmadığı ve/veya bu önlemlerin uygulanmasının
kolay olmadığına yönelik görüşler olduğunu duyuyoruz. Muhtemelen
test ve sertifikasyon altyapısının eksikliği gibi nedenlerden
kaynaklanan bu görüşlerin, gerçekten var olup olmadığını ve ana
sebeplerini doğru anlayarak, gerekli adımların süratle atılması görevi
yine sektör sivil toplum kuruluşları ve firmalarına düşmektedir.
Yeni yönetmeliklerin yayınlanması ve/veya yönetmelik revizyonları
uzun soluklu ve vakit alan çalışmalardır. Ülkenin hazır olmadığı
düşüncesiyle, pasif/mimari önlemlere ve yangın yalıtımına yönelik
uygulamaların sonraki revizyonlara bırakılması, ülkemizin ve
ülkemiz insanının 3-5 yıl veya yıllar boyunca, bu anlamda gelişmiş
ülkelerdeki emniyet seviyesinin gerisinde kalacağını baştan kabul
etmek anlamına gelmektedir ki, insan hayatının söz konusu olduğu
bir yönetmelik açısından bu durum kabul edilmemelidir. Bu konuda
büyük emekleri geçmiş ve halen yoğun katkıları devam eden Prof.
Dr. Abdurrahman Kılıç’ın bir yazısında belirttiği gibi, “Yangından
korunma için alınacak her önlem yangına karşı bir siperdir, bir
savunma hattıdır.”
Çok basit olarak, yangın yönetmeliğimiz incelendiğinde, yangın
algılama, söndürme gibi yangınla birlikte devreye girmesi
planlanan aktif korunma önlemleri ile ilgili bir projenin istendiği ve
proje sorumluluğunun tanımlandığını görüyoruz. Bununla beraber,
mimari projelendirme aşamasında tasarlanmış olması gereken
pasif/mimari önlemler ile ilgili olarak benzer bir proje ihtiyacına açık
olarak değinilmemektedir. Halbuki, pasif ve aktif yangından korunma
önlemleri en baştan birlikte düşünülmesi ve tasarlanması gereken
bir bütünün iki ayrılmaz parçasıdır. Mimara tasarım esnekliği
sunar. Öncelikle, pasif/mimari önlemlerin uygulanabilirliği önündeki
olumsuz görüşlerin nedenleri ortaya çıkarılmalı ve bunların tekniğe
ve gelişmiş ülke uygulamalarına uygun olarak ortadan kaldırılması
için gerekli adımlar atılmalıdır. Pasif/Mimari önlemlerin ilgili tüm
taraflarca telaffuz edilmesi ve aranması sağlanmalıdır.
2.6. Pasif/Mimari Önlemlerin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler
Buraya kadar, mevcut yönetmeliğimiz kapsamındaki pasif
önlemlerin etkin olarak hayata geçirilebilmesine yönelik görüşler
derlenmiş ve öneriler sunulmuştur. Mevcut yönetmeliğimizin
gelecek revizyonlarda daha da etkin olmasını sağlamaya yönelik
görüş ve öneriler de aşağıda özetlenmiştir.

Mimari/Pasif Yangından Korunma Önlemleri Kontrol Listesi
Kısım

Bölüm

Madde

2

2

23

3

24 (6)
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Açıklama
Bina Taşıyıcı Sisteminin yangına dayanım süreleri, EK3/B ve EK3/C’den faydalanılarak seçilmiş
mi?
Binalarda olması gereken en fazla kompartman alanına (Ek-4) uyulmuş mu?

Var
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a. Bu yazının başlarında da belirtildiği üzere, pasif/mimari önlemler
bir bütünün parçasıdır. Dolayısıyla, öncelikle bütünün tamamını
görmek ve pasif/mimari önlemlerin bu bütün içindeki yerini
tasarlanan çözüme göre doğru olarak belirlemek gerekir.
Ülkemizde, talebe de bağlı olduğunu söyleyebileceğimiz, yangın
projelendirmesi konusunda faaliyet gösteren sınırlı sayıda
firma bulunmaktadır. Yangın konusunda deneyimli bu değerli
firmalarımızın sivil toplum kuruluşlarına katkılarının ellerindeki
kaynak ve imkanlarla sınırlı olduğunu düşünebiliriz. Benzer
şekilde, malzeme tedarikçisi olan firmalarımızdaki bilgilerin
de ürün grupları ile sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla,
ülkemizin, yangın emniyeti konusunda toplam çözümler
üretebilecek, daha etkin yönetmelik çalışmalarına katkı
verebilecek yangın mühendislerine ve bu yangın mühendislerini
yetiştirecek lisansüstü eğitim programlarına ihtiyacı vardır.
Yangın Güvenliği Mühendisliği ile ilgili ISO/TR 13387-1,2,3
numaralı standartlar yayınlanmıştır. Yangın senaryolarına
yönelik olarak emniyet tedbirleri oluşturulabilmesi ve bunun
yönetmeliklerimize aktarılabilmesi için de yangın mühendislerine
ihtiyacımız vardır. Unutulmamalıdır ki, hastane, huzurevi, okul gibi
özel amaçlı yapılarda, farklı mimari tasarımların da olabileceğini
dikkate alarak, özel çözümler sunulması gerekebilecektir.
b. Yönetmelik hazırlanırken ilgili tüm tarafların görüşüne
başvurulduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, konuya teorik
ve pratik olarak bakan gruplar ile tüm bu bilgileri kullanarak
tasarım yapan mimarlarımızın birbirlerinden bağımsız olarak
görüş vermek yerine, bir araya gelmesi ve teorik ile pratik bilgiyi
yanyana getirmeleri daha etkin sonuçlar verebilecektir. Mimarlar
Odası, bu konuda değerli birikimleri olan öğretim üyelerimiz,
İtfaiye ve malzeme üreticilerinin biraraya gelerek, objektif ve
bilimsel verilere dayalı olarak, bütünsel bir bakış açısıyla ve
ülkemiz yapılaşmasına uygun görüşleri ve çözümleri birlikte
oluşturması ve sunması daha etkin olacaktır. En azından, teorik
ve pratik bilgilerin paylaşılarak müzakere edilebileceği daha
etkin bir platform oluşturulması gerekmektedir.
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Çıkmış yangınlar ile ilgili olarak, İtfaiyemiz tarafından yangın
yönetmeliğimize göre vaka analizlerinin yapılması ve örneğin
genel ağ ortamında paylaşılması, teorik bilgilerin pratiğe
aktarılmasında ve yönetmelik revizyonlarında daha etkin
sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Örnek vermek gerekirse,
bir yangın sırasında malzemelerin ve uygulamaların davranışı
ve yangın yayılımına yaptığı katkı en doğru şekilde o yangına
müdahale eden İtfaiyelerimiz tarafından bilinmektedir.
İtfaiyemizden alınan bilgiler, malzemelerin veya uygulamaların
gerçek performansının ortaya koyulması ve uygulama hatalarının
düzeltilemesine imkan verebilecektir.

3. Sonuç
Yönetmeliğimizin adı her ne kadar “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik” olsa da, esas olanın insan hayatı olduğunu
dikkate alarak, pasif/mimari önlemler ve yangın yalıtımı açısından
gelişmiş ülkelerdeki standartlarda emniyet tedbirlerinin alınması
ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda, mevcut yangın
yönetmeliğinin yaygın olarak hayata geçirilmesi ve daha etkin bir
yangın yönetmeliği için, TÜYAK, İZODER, Mimarlar Odası, İMSAD
gibi sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışması ve sinerji yaratması
sağlanmalıdır.
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YANGINDAN KORUNMA ve MÜCADELE ÖNLEMLERİ ve
SİGORTALARIN ETKİLEŞİMİ

M. Nejat TOLUNAY

AON Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

Özet
Sigorta şirketleri üstlendiği risklerin gerçekleşme olasılığını ve
meydana gelecek zararın boyutunu tahmin etmek ve alacağı primi
buna göre hesaplamak zorundadır. Bu hesaplamayı yaparken
ellerindeki istatistik verilerle, sigortalanacak rizikonun özelliklerini
beraber değerlendirirler.
Hasarın frekans ile boyutunun ilişkisini gösteren tipik bir grafikte,
üç farklı bölge tanımlanabilir. Sigortacılar beklenen hasarların iyi
bir işletme yönetimi ile sigortalı tarafından azaltılması ve sigorta
dışında tutulmasını beklerler. Felaket hasarları, riskten kaçma,
yani yangının yayılamayacağı şekilde konumlanmış binalar veya
yangın duvarları ile azaltılabilir. Beklenmeyen – öngörülen hasarlar
bölgesindeki hasarların ise yangın önleme ve mücadele sistemleri
ile hem frekansının düşürülmesi hem de zarar boyutunun
azaltılması beklenir.
Sigorta şirketleri, yangın riskinin fiyatlandırmasını yaparken azami
hasar beklentisini değerlendirirler ve rizikonun diğer özellikleriyle
birlikte, yangın önleme ve mücadele önlemlerini dikkate alırlar.
Batı ülkelerinde, iyi korunan bir rizikonun yangın sigortasının primi,
aynı iş kolunda faaliyet gösteren vasat bir riziko’ya göre % 70
daha düşük olabilir. Maalesef ülkemizdeki sigortacıların rekabet
koşulları, yangın korunma ve mücadele önlemlerine göre daha
düşük sigorta primi ödemesini pratikte imkansız hale getirmiştir.
Ancak yangın önlemlerinin alınması, milli servetin korunmasının
ötesinde, sigorta teminatı dışında kalan iş durması ve pazar kaybı
gibi zararları da azaltacağı için çok önemlidir. Zamanla Türkiye’de
de sigortacılık uygulamaları değişebilir ve yangın önlemleri, prim
indirim yolu ile özendirilebilir.

Interaction of Fire Prevention and Fighting Measures
and Insurance
Abstract
Insurance companies need to estimate the possibility of the occurrence
of risks they undertake and losses they will pay and calculate the
premium they will charge. For this calculation they use the statistical
data they have and the characteristic of the insured risk.
In a chart showing a typical loss frequency versus loss amount
three distimet zones can be identified, Insurance companies
require expected losses to be reduced by good management and
self insured. Catastrophic losses can be reduced by risk aversion
usually by limiting five zones by fire walls or adequately separated
buildings. Fire prevention and fighting systems are expected to be
implemented to reduce unexpected but probable losses.
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Insurance companies assess maximum loss expectancies and
other characteristics of the risk while underwriting and they
particularly assess fine prevention and fighting.
In the western countries the premium of a highly protected risk can
be lower as much as 70%, than the premium of an average risk in
the some industry.
Unfortunately the competition among the insurance companies
made practically impossible to charge a reduced premium
implement to risks with five prevention and fighting systems.
However implementation of fire prevention and fighting is still
very important as these will also reduce uninsured losses such
as business interruption and market loss, besides conserving the
national wealth. In time insurance practice in Turkey would charge
and fire prevention and fighting can be incentives also by premium
reduction.

1. Giriş
Sigorta, bir riskin gerçekleşerek zarar vermesi haline karşı, bu
zararın önceden ödenecek bir para yani prim karşılığında, bir
sigorta şirketi tarafından karşılanması için yapılan bir anlaşmadır.
Sigortada riskin vereceği zararın sigorta şirketi tarafından
ödenmesi söz konusu olduğuna göre, sigorta şirketi üstlendiği
riskin gerçekleşme olasılığını ve meydana gelecek zararın
boyutunu tahmin etmek ve alacağı primi buna göre hesaplamak
zorundadır. Sigorta şirketleri bu hesaplamayı yaparken ellerindeki
istatistik verileri ile sigortalanacak rizikonun özelliklerini beraber
değerlendirirler. Yangından korunma ve mücadele önlemleri bu
değerlendirmenin önemli bir kısmını oluşturur ve sigorta primini
etkiler.

2. Yangın Riski ve Zararının Öngörülmesi
Bu bildiride kullanılan riziko ifadesi, sigortacılıkta sık sık kullanılan
ve sigortalanan mal varlığı veya tesis, yani fabrika, depo, konut
veya işletme veya kurum anlamındadır.
Yangın sigortaları söz konusu olduğunda riskin ve rizikonun nasıl
değerlendirildiğini incelemek için örnek bir riziko olarak bir sanayi
tesisi veya bir fabrika ele alınabilir.
Sigortacı rizikonun değerlendirilmesinde ana başlıklar halinde
aşağıdaki unsurları göz önüne alacaktır.
w İştigal Konusu
Fabrikanın iştigal konusu
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w Yönetim
Fabrika yönetiminin düzen, bakım ve onarım konusuna verdiği
özen ve işletmenin bu konulardaki bilgi, birikim, deneyim ve
denetimi.
w Fiziki Özellikler
Tesisin, yapı özellikleri, projelendirilmesi, yerleşim planı, konumu
ve çevresindeki tehlikeler (komşu yerleşimlerin özelliği)
w Yangın Önlemleri
Yangın algılama, önleme ve mücadele sistemleri
w Moral (ahlaki) risk
Firmanın genel güvenirliği, maddi durumu ve ticari ilişkilerindeki
güvenirlik gibi, genel iş aleminin de önem vereceği ticari
değerlendirme unsurlarının yanı sıra; sigorta piyasasından
edinilen istihbarat ve işletmenin sigortaya genel bakış açısı.
Bu unsurlardan ilk ikisi, yani iştigal konusu ve yönetim, ağırlıklı
olarak bir yangının çıkma olasılığını belirleyen unsurlardır. Son
iki unsur, yani fiziki özellikler ve yangın önlemleri de çıkacak
herhangi bir yangının vereceği zararın boyutunu belirlemektedirler.
Moral risk de ilk dört unsurun piyasa istihbaratı ile etkileşiminden
oluşmaktadır. Herhangi bir riskin gerçekleşme frekansı ile
meydana getirdiği zarar genel olarak zarar boyutuna göre uzatılmış
asimetrik bir çan eğrisine benzer, bakınız Şekil 1. deki Risk- Hasar
Spektrumu Grafiği.

Portatif söndürücüler ile
söndürülen yangınlar
Kavrulma- alevsiz
yangınlar,
Yangın çıkartmayan
yıldırımlar

Yangının kendi kendine
söndüğü veya yayılmasının
durduğu yangınlar
Bütün yangın müdahale
sistemlerinin tam verimle
çalışarak mücadele edildiği
yangınlar.

Hasar Frekansı

Hasar Maliyeti
Beklenen
Hasarlar

Beklenmeyen- Öngörülen Hasarlar

EML

PL

Katastrofik
Hasarlar

MPL

Risk Yönetim Teknikleri
Opera syonel
Yönetim

Risk Taşıma veya Sigortalama

Sigortalama veya
Riskten Kaçma

Şekil 1. Risk-hasar spektrumu
Grafikte hasar boyutu ekseni boyunca üç alan tanımlanabilir.
Bu alanlar aynı zamanda belli boyuttaki hasarları üç gruba
ayırmaktadır. Bu gruplar beklenen hasarlar, beklenmeyen ancak
öngörülebilen hasarlar ve felaket boyutunda yani katastrofik
hasarlar olarak tanımlanabilir.
Sigortacılar bu alanlardaki hasarların azami maliyetine bakarlar.
Bu azami hasar maliyetleri sigortacılıkta değişik tanım ve adlarla
anılmalarına rağmen, bu bildiride Avrupa Sigorta Komitesi
(Comitee European d’Assurance) tanımları göz önüne alınarak,
Beklenmeyen – öngörülen hasarlar için tahmin edilen azami hasar
(Estimated Maximum Loss, EML) ve katastrofik hasarlar için de,
azami mümkün olan hasar (Maximum Possible Loss MPL) ifadeleri

ve tanımları kullanılacaktır. Beklenen hasarlar için yaygın kabul
gören bir tabir olmadığından muhtemel hasar (Probable Loss, PL)
tabiri kullanılacaktır.
Bu grafikte, beklenen hasarlar, alanında, yangın riski açısından,
yerinde müdahale ile ve çoğunlukla taşınabilir yangın söndürücülerle
söndürebilen yangın hasarları; dumansız yangın olarak addedilen
ve genelde makine kırılması sigortası tarafından karşılanan elektrik
aksamındaki kavrulma, ani deşarj sonucu, yanma erime türü
hasarlar ve bazı yıldırım hasarları yer almaktadır. Bazı iş kollarında
bu hasarların frekansı ve boyutu hemen hemen istatistiki bir yapıda
beklenirlik göstermektedir.
Bu alandaki hasarların frekansının operasyonel yönetimle yani, iyi
tasarlanmış bir fabrika düzeni, temizlik, periyodik bakım, tetkikler,
onarım ve yenileme ile yönetilebilir olduğu varsayılmaktadır.
Hasarların boyutunun da süratli yangın algılama, ihbar ve süratli
müdahale ile azaltılabildiği öngörülür.
Bu alan için, Türkiye’de yangın sigortacılığında çok yaygın olarak
kullanılmamakla birlikte, PL, bir tesiste belli bir periyotta beklenen
ve gerçekleştiği istatistiki olarak gözlemlenen hasarların ortalama
boyutunu belirtir. PL hasarlarında hasar frekansını azaltmak temel
unsur olarak kabul edilmektedir.
Risk- hasar spektrumu grafiği’nde beklenmeyen ancak öngörülebilen
hasarlar alanındaki azami hasar, sigortacılıkta EML olarak ifade
edilir. EML bir tesiste normal işletme şartları altında ve varsa bütün
yangın uyarı ve mücadele sistemleri başarılı bir şekilde çalışmasına
rağmen meydana gelebilecek hasarın azami boyutunu ifade eder.
Olağan dışı gelişmeler hesaba katılmaz. Dolayısı ile EML daha
önce bahsedilen iştigal konusu, yönetim ve fiziki özelliklerle de
etkileşim içinde olmakla beraber, esas itibarı ile yangın algılama,
ihbar ve mücadele şeklindeki, yangın önlemlerinin türü ve uygulama
başarısı ile çok yakından ilgilidir. Bu azami hasar muhtemel azami
hasar (Probable Maximum Loss PML) olarak da ifade edilir.
Bir tesiste meydana gelebilecek yangından dolayı oluşabilecek
zarar birçok faktörden etkilendiği ve olağan dışı gelişmelerin
olması da gözardı edilemeyeceği için, yangın sigortacılığında
ayrıca azami mümkün olan hasar (Maximum Possible Loss,
MPL) veya azami öngörülebilen hasar (Maximum Foreseeable
Loss MFL) olarak adlandırılan bir kavram daha bulunmaktadır.
MPL bir tesiste meydana gelebilecek yangının mümkün olan
en kötü olasılıkların bir araya gelmesi ve özellikle birincil
yangın müdahale sisteminin ya devre dışı kaldığı veya efektif
olarak çalışmadığı ve yangının, ya çok geç müdahale edilerek
veya kendi kendine söndüğü durumdaki azami hasar olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanımdaki hasarın tahmininde daha önce
bahsedilen tesisin Fiziki Özellikleri ve özellikle yerleşim planı
(yangının bir binadan diğerine sirayet edemeyeceği birden fazla
bina bulunması), yangın duvarı gibi, pasif yangın önlemleri en
önemli unsurları oluşturmaktadır.
Bu üç gruptaki hasarları oluşturan risklere karşı, risk yönetimi
açısından farklı şekilde uygulama yapılır. PL hasarları önlenmeye,
frekansı veya boyutu azaltılmaya çalışılırken, operasyonel
yönetimden faydalanılır, yani periyodik bakım ve denetimle
bu hasarlar kontol altında tutulmaya çalışılır ve özellikle Batı
dünyasında genellikle sigortalanmaz.
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MPL değerinin azaltılması için de ya bir rizikonun tasarım
aşamasında yerleşim planı buna göre tasarlanır (riskten kaçınma)
veya yangın duvarı gibi hem tasarım aşamasında hem de daha
sonra eklenebilecek tedbirler alınır.

3. Yangın Sigortalarında Riskin Fiyatlandırılması ve
Primin Belirlenmesi
Yangın sigorta priminin fiyatlandırılmasında yukarıda bahsedilen,
PL, EML, ve MPL tahminleri kullanılmaktadır. Sigorta Şirketleri,
kendi bünyelerinde istihdam ettikleri veya bağımsız Risk
Mühendislerini kullanarak, bir rizikonun yukarıda bahsedilen
özelliklerini tespit ettirirler. Bu özelliklerin anlatıldığı ve çeşitli kriter
ve amprik formül veya limitlere bakılarak tesbit edilen EML ve MPL
senaryo ve hesaplamalarının da yer aldığı raporlar hazırlanır.
Underwriting veya Underwriter’s Report olarak adlandırılan ve
bizzat riski ve rizikoyu inceleyererek sigorta fiyatını belirleyecek
fiyatlama uzmanına (underwriter) a sunulan bu raporlar,
underwriter’ın elindeki tarife tablo/çizelge ve diğer istatistiki veri ile
birlikte fiyatlamanın temelini oluşturur.
Tabi ki sigorta priminin bu şekilde fiyatlanması sırasında rizikonun
kendi özellikleri yanında, o dönemde sigortalı olan bütün rizikoları
etkileyebilecek, deprem, orman yangınları, gaz buharı patlaması
(VCE) gibi genel riskler ve sigorta piyasasının genel kar / zarar
durumuna da bakılması söz konusudur. Ancak bu bildiride bu
unsurlar göz ardı edilmiştir.
Batıdaki yangın sigortacılığı uygulamalarında Risk Spektrumu
Grafiğinde beklenen hasarlar, yani PL alanındaki yangın
hasarlarının sigortalı tarafından karşılanması ve sigorta şirketlerinin
bu hasarları ödemeyecek şekilde “muafiyetli” poliçe yapmaları
uygulaması çok yaygındır. Yani batı sigortacıları, zaten sigortalının
yönetmesi ve asgariye indirmesi için çaba sarf etmesi gereken
yangın zararlarını karşılamak, buna sermaye ve iş gücü harcamak
istememektedirler.
Beklenmeyen ancak öngörülen hasarlar alanında, sigorta şirketleri
rizikonun iştigal konusu ile yangına karşı aldığı önlemleri içeren
aşağıdaki faktörlere dikkat etmektedir.
Riziko’da (tesiste) bulunan;
w Yanıcı ve parlayıcı maddeler ve bunların depolanma şekli
w Ambalaj malzemeleri ve depolanma şekli
w Ürünlerin depolanma şekli
w Kullanılan yakıt sistemleri
w Kazan, ocak, fırın, kurutma, ısıl işlem tesisleri ve bunların yakıt
ve brulör sistemleri.
w Elektrik trafo sistemleri
w Yanıcı parlayıcı maddelerin kullanılarak yapılan (boyama gibi)
prosesler
w Yangın zoning sistemleri, yangın kapıları, yangın duvarları,
duman deşarj sistemleri
w Yangın algılama ve uyarı sistemleri (duman, alev ısı dedektörleri,
yangın alarmları)
w Yangın müdahale sistemleri taşınabilir söndürücüler, (iç - dış
hidrant sistemleri, kuru - sulu sprinkler sistemleri, gaz deluj
sistemleri)
w Çevre tehlikeler (komşu tesislerin iştigal konusu ve özellikleri)
ve bu tehlikelere karşı alınan önlemler veya işbirliği
protokolleri
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Tesisin yangın yükünü oluşturan üretim ve depolama özellikleri ve
yangının yayılmasını engelleyen, yerleşim planı ve yangın duvarı
gibi pasif sistemlerden sonra, yangın algılama ve alarm sistemleri
ile özellikle yangın mücadele sistemleri fiyatlandırmada en önemli
unsuru oluşturmaktadır.
Yangın riskinin değerlendirilmesinde, yangın algılama ve mücadele
sistemlerinin dışında birçok başka unsurda dikkate alınmakla birlikte
bu sistemlerinde mevcudiyeti çok önemlidir. Benzer endüstrilerde
“iyi” bir yangın rizikosu ile vasat bir rizikonun yangın sigortası
fiyatları arasında önemli fark vardır. Örneğin, yangın algılama ve
pasif/aktif yangın mücadele sistemlerinde çok iyi durumda olan
ve özellikle tesisinin tamamı sprinkler koruması altında bulunan
rizikolar, Yüksek Derecede Korunan Rizikolar (Highly Protected
Risks, HPR) olarak adlandırılmaktadır. HPR rizikolar, olası yangın
zararlarının hem frekansını hem de boyutunu azaltmışlardır. PL
bölgesi hasarlarını ortadan kaldırmış veya asgariye indirmiş, EML
bölgesinin hasarlarının frekansını düşürmüş ve beklenen hasarın
boyutunu da önemli ölçüde azaltmış durumdadırlar.
HPR rizikolar önemli boyuta kadar bir hasar miktarını (100,000
USD dan başlayarak milyon Dolar mertebesine çıkan muafiyetler)
kendi üstlerinde tutmakta ve sigorta yapmamaktadırlar. İyileşen
risk özellikleri ve önemli boyutta hasarı üstlerinde tutabilmeleri
sayesinde, HPR rizikoların yangın fiyatları, vasat bir rizikoya göre
%70 veya daha düşük olabilmektedir. Bu, önemli bir prim avantajı
oluşturabilmekte ve çoğu tesiste yapılan yangın önleme ve
mücadele yatırımlarının makul bir süre içinde amortize edilmesine
olanak vermektedir. Ayrıca yangın teminatının içeriği açısından
da, daha az korunan rizikolara verilmek istenmeyecek, bazı ek
teminatların alınabilmesine olanak sağlamaktadır.
Belli büyüklükteki her yangın olayından sonra mutlaka işletmenin
üretimi ve satışları etkilenmektedir (İş Durması). Dolayısı ile
yangın zararının hem boyutunun hem de frekansının azalması için
yangın önlemlerinin alınması, işletme için İş Durması nedeni ile
kaybedeceği brüt karı veya artacak işletme giderlerini de azaltacak
veya önleyecektir. Bu unsur, yangın önleme yatırımlarını yapmak
için ayrıca iyi bir gerekçe oluşturmaktadır.
İş Durması riskinin teminat altına alınması durumunda da,
yine benzer bir şekilde Yangından Dolayı İş Durması teminatı
fiyatında (priminde) önemli bir indirim olmakta ve teminat yapısı
zenginleşebilmektedir. İş durması sigortasının yapılmadığı veya
çeşitli nedenlerden (kayıt dışı üretim, hesaplama zorluğu vb.)
yapılamadığı durumlarda da, iyi korunan bir riziko, dolaylı yani
İş Durması zararlarından, hatta daha sonra oluşacak pazar
kayıplarından da korunmuş olmaktadır. Büyük yangınlar sonucunda
bir rizikonun, tamamen yanması veya üretimine uzun süre ara
vermek zorunda kalması sonucunda, önemli pazar kayıpları ile
karşılaşması söz konusudur. Büyük bir yangın geçiren tek tesisli
işletmelerin % 85’i, ya tekrar üretime dönememiş veya dönseler
dahi yangın öncesi pazar paylarını yakalayamamışlardır.

4. Ülkemizdeki Yangın Sigortacılığı ve
Yangın Sigortalarının Fiyatlandırılması
Ülkemizdeki yangın sigortacılığı uygulaması yukarıda bahsedilen
fiyatlandırma sisteminden biraz daha faklı gelişmiştir. Yangın
sigortaları kapsamında teminat altına alınan iki risk, yani deprem
ve terör riskleri, yangın poliçelerinin fiyatlanmasında baskın
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duruma gelmiştir. Bu iki risk için, rizikolar, gruplar halinde, deprem
bölgesi ve/veya sigorta bedeline göre fiyatlanmaktadır Rizikolar tek
tek, bu risklerin kendi özellikleri ile etkileşimi göz önüne alınarak,
fiyatlanmamaktadır. Sadece terör için çok az sayıdaki sektörel
faaliyet, ve deprem için binaların yapı cinsi ve kolon açıklığı gibi
temel bir iki kriter değerlendirilmektedir.
Üstelik bu fiyatlandırma sisteminde asgari fiyatlar kullanılmakta
ve gerçek risk değerlendirmesi daha düşük bir fiyatlandırmaya
imkanı tanıyacak olsa bile, rizikolar belli fiyatların altında
sigortalanmamaktadır.
Öte yandan yoğun rekabet sigortacıları bu asgari fiyatlara
sıkıştırmış ve yangın ve diğer önemli ek riskler (fırtına ve sel gibi)
nerede ise deprem ve terör riskleri fiyatının kırıntısı olan fiyatlara
sigortalanmaktadır.
Bu nedenle ülkemizde yangın açısından iyi bir riziko ile (örneğin
HPR) daha az korumalı bir rizikonun yangın fiyatlarında hemen
hemen hiçbir fark görülmemektedir.

5. Sonuç
Batı ülkelerindeki sigortacılık uygulamalarında, rizikoların uyguladığı
yangından korunma ve mücadele önlemlerine göre önemli prim
farklılıkları olmakta ancak ülkemizde yangın sigortalarının primi
önlemlere göre değişmemektedir.
Ülkemizin sigortacılığında, rizikoların kendi özelliklerine göre
fiyatlandırılmaları uygulaması başladığı takdirde, yangın
önlemlerine olan talebin de artacağı düşünülebilir. Bu şekilde
hem bilinçlenme artabilecek hem de yangın prim maliyetlerindeki
farklılık, rizikoların kendilerini iyileştirmesi açısından önemli bir
destekleyici güç olabilecektir.
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YANGIN/DUMAN DAMPERLERİNİN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

M. Remzi ÇELİK
Saven Ltd. Şti.

Özet
Bina teknolojilerinin gelişmesiyle yüksek katlı binalar, yatayda geniş
boyutlu yapılar giderek artmış, bununla birlikte teknolojik tesisat
dalları genişleyerek ortaya çıkan sorunlara getirilen çözümler
çeşitlilik göstermiştir.
Konumuz olan yangın/duman damperleri de çok fonksiyonlu
ve karmaşık altyapıları olan binalarda; kullanım yerine göre,
fonksiyonlarına göre, yangın ve/veya duman kontrolünde
kullanımlarına göre, dayanıklılık ve sızdırmazlık sınıflarına göre
oluşan bu parametreler açısından yangın sırasında duman ve alevin
diğer bölgelere geçişini engellemek üzere doğru seçimi yapmak
için bu bildirimizde yangın/duman damperlerini inceleyeceğiz.

Issues Regarding The Selection of
Fire/Smoke Dampers
With the advancement of building technologies, the number
of high buildings and buildings with high horizontal size has
increased rapidly and together with this, technological installation
branches have proliferated resulting in a wide spectrum of solution
alternatives for emerging problems. Fire/smoke dampers, which
is our main subject, are designed to prevent fire from spreading
to other parts of the building in multi-functional and complex
buildings. In this article, based on various damper parameters such
as, function, usage in fire and/or smoke control, robustness and
level of impermeability class, we will analyze fire/smoke dampers
in order to help users make better choices for preventing smoke
and fire spreading other areas during a potential fire.

1. Giriş
Yangın/duman damperlerinde doğru seçimin önemi oldukça
büyüktür. Örneğin, yangın damperinin dinamik veya statik testli
oluşunun seçimi yangın senaryosunun doğru işlemesine önemli
katkıda bulunur. Sızdırmazlık açısından doğru seçilmiş bir damper,
duman kontrolünün sağlıklı olmasını sağlar, can ve mal kaybını
önler. Basınç düşümleri açısından doğru seçilmiş bir yangın/
duman damperi fan enerji kayıplarından tasarruf sağlar. Dayanım
saatleri bina kodlarından belirlenen değerlere uygun olursa duvar,
döşeme, perde beton üzerinde oluşturulan açıklıkların dayanım
sınıfının tekrar kazanılmasını sağlar. Montaj şeklinin önceden
tasarlanmış olması (duvar içi, duvar dışı, kanal üzerinde) inşaat
sırasında kırma ve tamiratları önler, montaj süresini kısaltır ve
maliyetleri düşürür.
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Servomotor kumandalarında motor tipinin doğru belirlenmesi
birçok fayda getirir. Tork doğru seçilir ise kapanmama problemleri
yaşanmaz. 24V / 220V doğru seçilirse yangın paneline uyumsuzluk
yaşanmaz. Açık / kapalı sinyal alınması işletmeciye kolaylık sağlar,
olası sızdırmaların önüne geçilmiş olur.
Yangın/duman damperlerinin kademeli ısı dedektörü kontrol
mekanizması, yangına müdahale esnasında müdahale imkânlarını
arttırır. Özellikle ABD’de kullanılan yangın/duman damperleri
NFPA90, UL 555 ve UL 555S güvenlik standartları altında teste
tabi tutulmakta ve büyük boyutlarda çok bölümlü damperler olarak
da kullanılabilmektedir.
Yangın damperlerinin kanala bağlantı flanşları ve kesit geçiş
parçaları montajdan önce belirlenmelidir. Aksi halde montaj
zorlukları, montaj için yer bulamama, hava akışında türbülans
ve ses, dolayısıyla basınç düşümleri yaşanmaktadır. Ayrıca
montaj esnasında yangın/duman damperine, motorlara ve elektrik
aksamına kolay ulaşılabilirliği sağlamak da önemlidir. Yangın
damperi motorunun sağ veya sol tarafta oluşu montaj ve servis
açısından önemlidir. Bahsi geçen tipteki hava/duman kontrolü
cihazlarının elektrik kesildiği takdirde kapalı ya da açık konuma
gelmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtildiği üzere yangın damperlerinin sızdırmazlık sınıfları
test edilirken damper motoru da monte edilmiş durumda olmalıdır
ve bu testler belirli şartlar altında uygulanmaktadır (10m/s hızda,
0,995kpa basınçta vb) Damper kasa ve kanat kalınlıkları önemli
bir kriter iken, yangın damperlerinin işlevselliğini arttıran en önemli
kriterlerden birisi de opsiyonel olarak sunulan özelliklerin doğru
ve ekonomik seçimle kullanılmasıdır. Bu opsiyonların seçimindeki
eksiklik ve hatalar sahadaki çözümlerin maliyetinin artışına sebep
olmaktadır. Damper seçiminde minimum ve maksimum standart
ölçülere dikkat edilmelidir, zira katalog değerleri “UL listed”
özelliğinin geçerli olduğu boyutları da tanımlamaktadır.

2. Damper Testleri / UL
2.1. Tuzlu Suya Dayanıklılık Testi
Bu test duman damperinin agresif ortam koşullarına dayanıklılığı
test edilir.
2.2. Açma-Kapama Testi
Yangın damperleri 20.000 kez açma-kapama testine (tam
stroke) tutulmalıdır. Eğer damper oransal debi kontrolü olarak da
kullanılacak ise 100.000 kez (tam stroke) test edilmelidir
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2.3. Çalışma Testi
Damper ısıtılmış hava ile test edilirken hava sıcaklığı seçilen
sıcaklığa yükseltilmeli (121°C) ve bu sıcaklıkta 15 dakika kalmalıdır.
Daha sonra damper 75 saniye içinde kapanmalıdır. Isı verilmesine
devam edilmeyip damperin 75 saniye sonra açıldığı görülmelidir.
Dışarıya monte edilen servo motorlar bir kutu içerisinde test
sırasında ısıtılmalıdır. Minimum hava hızız 10.2 m/sn ve damperdeki
basınç 1 kPa olmalı.
2.4. Sızdırmazlık Testi
Minimum hava hızı 10.2 m/sn damper kapama basıncı 1 kPa
olmalı, daha yüksek sınıflandırma gruplaması yapılarken her bir
basamakta hava hızı 5.1 m/sn arttırılmalı su jetini 0.5 kPa kademesi
ile arttırılmalıdır. Duman damperlerinin kaçak ölçümleri, sıcak hava
kullanmak sureti ile yapılan test şartlarını esas almaktadır. UL
tarafından sertifikaları verilen duman damperleri, test şartları altında
damperde ölçülen hava kaçak seviyesini belirten bir sınıflandırmaya
sahiptir. Duman damperlerinde ayrıca, damperin tasarlanmış
olduğu azami hız ve statik basıncı belirten bir hava akım ölçümü de
mevcuttur. Duman damperleri kaçak ölçümleri, aşağıdaki tabloda da
gösterildiği üzere, Sınıf I, II veya III olarak tanımlanmaktadır.
Sızıntı Birimleri (m³/s.m²)

Sızıntı
Sınıfı

0.25 kPa

1.0 kPa

2.0 kPa

3.0 kPa

l

.020

.041

0.056

0.071

ll

.051

0.102

0.143

0.178

lll

.204

0.408

0.571

0.714

Test

Yangın
Damperleri

Yangın
Damperleri

Yangın &
Duman

Yangın Dayanıklılık
Ve Su Jeti

√

√

√

Açma-Kapama

√

√

√

Tuzlu Su

√

√

√

Yay Kapama

√

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Basınç Altında
Kapama

Uygulanamaz

√

√

Çalışma (Ul 555 S)

Uygulanamaz

Uygulanamaz

√

Sızıntı (Ul 555 S)

Uygulanamaz

Uygulanamaz

√

Opsiyonlar

Yuvarlak Tip Oval Kareden Yuvarlağa Tip

Basınç
C-Tip Sadece

Sızdırmazlık Sağlanmamış
Düşük Basınç Uygulaması
Sızdırmazlık Sağlanmış Yüksek Basınç
Uygulaması

Yaka C-Tip Sadece

Yakalı (Standart)
Yakalı Olmayan (Opsiyonel)

Kapama Düzeneği

Eriyebilir Bağlantı Kolay Bakım Bağlantılı
Elektro- Termal Bağlantı

Kapama Sıcaklığı

165 F (74 °C) Eriyebilir Bağlantı 212 F (100°C)
Eriyebilir Bağlantı

Duvar Geçiş Parçası

Duvar Geçiş Parçasız
Duvar Geçiş Parçalı (Uzunluğu Belirleyiniz)

Duvar Geçiş Parçası
Kalınlıkları

Geçiş Parçası Yok
10 Gauge Kalınlık
14 Gauge Kalınlık
16 Gauge Kalınlık
18 Gauge Kalınlık
20 Gauge Kalınlık
22 Gauge Kalınlık

Kolay Montaj
Koşebentleri

Tek Taraflı
Çift Taraflı

Flanşlı Geçiş Parçası

Tek Taraflı Flaşlı
İki Taraflı Flaşlı

Çek Bırak Mekanizması
Yatay Montaj Sadece

Çek Bırak Mekanizmalı

Mikroanahtar

24V
120/24V

Mikroanahtar
Mik.Anahtar(Kutulu)

3. Perde Tipi Yangın Damperi Opsiyon / Aksesuarları
Perde tipi yangın damperlerinde seçimi sırasında tercih edilebilir
özellikler yukarıdaki tabloda görülebilir. Yangın damperlerinin
duvar geçiş parçalı “with sleeve” olarak seçilmeleri duvardan veya
döşemeden geçişlerde kanala montajı kolaylaştırmaya ve yangın
dayanımının sağlanmasına yarar. Kanatların akış içinde veya dışında
kaldığı seçenekler bulunur ve yuvarlak, dikdörtgen, oval ağızlı
olacak şekilde seçim yapılabilir. “Sleeve” – gömlek uzunlukları UL
standardında izin verilen ölçülere göre seçilir ve yine uygun gaugekalınlık değerlerine sadık kalınmalıdır.

’A’tip Kanatlar ve
Çerçeve Hava Akışı İçinde

Type ‘CR’
Yuvarlak Yaka Geçiş
100% Free Area.

Montaj detayı örneği – menfez takılabilir tip Isıl yalıtımı,flanş,opsiyonel
menfez,yangın damperi

Açıklama

Kesit Dönüşüm
Parçası C-Tip Sadece

Style 1 (optinal) Style 2 (standard)

‘B’tip Kanatlar Hava Akışı Dışında

Type ‘CO’
Oval Yaka Geçiş
100% Free Area.

Type ‘CSR’
Dikdörtgen Yaka Geçiş
100% Free Area.

Duvar geçiş parçalı yangın damperlerinde “retaining angles” – kolay
montaj köşebentleri kullanılarak damperlerin motajında önemli bir
kolaylık sağlanır. “Retaining angles”ın damperin her iki tarafında
da kullanıldığı düşünüldüğünde günümüzde en çok tercih edildiği
şekliyle 8 parça kullanarak sahada çözüm üretmek yerine sadece
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2 hazır parça kullanılabilir. Bu “retaining angle”ların delikleri hazır
olacak ve her bir parça damper beraberinde geleceğinden montaj
süresi kısalacak ve maliyetler düşecektir. “Fusible link” en sık
kullanılan kapatma mekanizmasıdır, 74 °C veya 100 °C opsiyonları
olan “fusible link”ler olası bir vaka sonrası tekrar kullanılmaz, yenisi
ile değiştirilmelidir.

5. Duman Damperleri Opsiyon / Aksesuarları
Opsiyonlar
Montaj

V
H

Düşey(Duvar)
Yatay (Döşeme)

Sızdırmazlık /
sıcaklık oranlı

125
135
225
235

Klas I @ 250 °F
Klas I @ 350 °F
Klas II@ 250 °F
Klas II@ 350 °F

Uzunluğu
Belirleyiniz

12’’ (305) TO 28’’ (711)

Kalınlığı
Belirleyiniz

20G, 18G,16G, 14G, 10G

Servo motorlar

MS4
MS8
412
812
462
296

Genel Anlamda
24, 120, 230 V
Pnömatik Oluşuna,
Damper büyüklüğüne,
Markasına ve mikroanahtar
Gibi özelliklere dayanan
kriterler

Motor konumu

EXT
INT

Dış Montajlı
İç Montajlı

Kapama pozisyonu

CL
RH
LH
MH

Elektrik Kesildiğinde Kapalı
Sağ El Montajlı
Sol El Montajlı
Çok El Montajlı

Damper konumu

L8
LO

Uçtan Uzaklık 8’’(203)
Uçtan Uzaklığı Belirleyiniz

Çerçeve malzemesi

EAF

Ekstrüde Aluminyum
Çerçeve

Kesit dönüşüm
parçası

CR
CO
CRS

Yuvarlak Tip
Oval Tip
Kareden/Yuvarlağa Tip

Geçiş parçası

NFPA 90A yangın damperlerinin çalışmasının her iki senede bir
test edilmesini, kontrolünü önerir. “Easy maintance link” – kolay
bakım mekanizması kullanılarak sadece elin girebileceği bir kontrol
kapağından bile test gerçekleştirilebilir. Bu kolaylık zaman kazandırdığı
ve bakım maliyetlerini düşürdüğü gibi, olası problemlerin önüne
geçerek can ve mal güvenliğinin korunmasına katkıda bulunur.
Elektro termal linkler kullanılarak hem standart “fusible link”
özelliğine sahip olunurken hem de bir duman dedektörü/panelden
alınan sinyal ile elektriksel olarak dampein kapanması sağlanır.
24V veya 120V seçilebilen mikrosviçler damper kapandığında
aktive olur ve bağlı olduğu kontrol paneline sinyal gönderir.

4. Çok Kanatlı Yangın Damperi Opsiyon / Aksesuarları
Opsiyonlar

Açıklama

Montaj

V
H

Düşey(Duvar)
Yatay (Döşeme)

Kapama Aygıtı

FL

Eriyebilir Bağlantı

Kapama Sıcaklığı

165
212
250
350

165F (74 °C )
212F (100 °C)
250F (121 °C)
350F (177 °C)

Uzunluğu
Belirleyiniz

12’’ (305) TO 36’’ (914)

20G
18G
16G
14G
10G

20 ga. (1.0mm)
18 ga. (1.2mm)
16 ga. (1.6mm)
14 ga (2.0mm)
10 ga. (3.5 mm)

Seçilen Model 1253 İse Kesit
Dönüşüm Parçası

CR
CO
CRS

Yuvarlak Tip
Oval Tip
Kareden/Yuvarlağa Tip

Geçiş Parçasında Damper
Konumu

L8
LO

Uçtan Uzaklık 8’’(204)
Uçtan Uzaklığı Belirleyiniz

Opsiyonel Jamb Salmastra

JSM

Esnek Salmastra

Opsiyonel Kanat Salmastrası

BPV

PVC Kanat Salmastrası

Pozisyon Göstergesi

300

MLS-300 Anahtar Paketi

Motor Montaj Plakası

SMP

MLS-300 İçin Montaj
Plakası Gerekli

Kolay Montaj Köşebentleri

QS1
QS2

Tek Taraflı
Çift Taraflı

Flanşlı Geçiş Parçası

TDF1
TDF2

Tek Taraflı Flanşlı
Çift Taraflı Flanşlı

Geçiş Parçası Uzunluğu

Geçiş Parçası Kalınlığı

Aksesuarlar

4
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Açıklama

Aksesuarlar

Açıklama

Pozisyon
görüntüleyici

300

MLS-300 Anahtar Paketi

Elektro pnömatik
anahtar

EP1
EP2

120V
24V

Flaşlı geçiş parçası

TDF1
TDF2

Tek Taraflı Flanşlı
Çift Taraflı Flanşlı

“Side mounting plate” – montaj plakaları damperin gömlekli tercih
edilmediği durumlarda aktüatörün düzgün bir şekilde monte
edilmesini ve sahadaki olası montaj hatalarının önüne geçilmesini
sağlar.

Açıklama
Damper Motoru
Direk Mile
Montaj

Damper Motoru
Kanat Bağlantı
Mekanizmasına Montaj

“Position indicator” durum mikroanahtarı kullanılarak damperin
açık / kapalı konumu kontrol panelinden takip edilebilir. Fanların
açık / kapalı konumlarını da kontrol edebilirken, sinyal alarmları da
gönderebilirler.
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Bazı gelişmiş aktütatör modelleri “position inicaor”ları da içerecek
şekilde imal edilmektedir.
“Damper test switch” – damper test anahtarları kullanılarak damperin
kanaması bir butona basılmak suetiyle kontrol edilebilir. Bu kontrol
için bir kişinin butona basıp, kontrol kapağından damper konumun
kontrolü yeterli iken, “position indicator” ile birlikte kullanıldığında
kontrol panelinden damperin kapandığı görülebilir.
Duvar geçiş parçalı tiplerde flanşlar da opsiyonel olarak seçilebilir,
böylece montaj süresi ve maliyetleri düşürülmüş olacaktır.

Kombine Yangın / Duman Damperleri Opsiyon / Aksesuarları
Opsiyonlar

Açıklama

Montaj

V
H

Düşey(Duvar)
Yatay (Döşeme)

Sızdırmazlık /
sıcaklık oranı

125
135
225
235

Klas I @ 250 °F
Klas I @ 350 °F
Klas II@ 250 °F
Klas II@ 350 °F

ERL

Elektrikli Restlenebilir Mekanizma

ML4

MLS-400 Yangın Dedektörü
Tekrar Açılabilir Mekanizma

PRL

Pnömatik Tekrar Değitrilebilir
Mekanizma

165
212
250
350

165F (74C )
212F (100C)
250F (121C)
350F (177C)

Kapama
mekanizmaları

Kapama
sıcaklığı

HL (MLS-400 İle) Yüksek= 250F veya 350F/ Alçak 164F

Geçiş parçası

6. Kombine Yangın / Duman Damperleri Opsiyon /
Aksesuarları
Yeniden Açılabilir Tip Sensörlü ve Durum Göstergeli Kapatma
Elemanı
UL555 kombine yangın/duman damperlerinin 2 farklı sıcaklığa
duyarlı kapatma elemanları ihtiva etmesine izin vermektedir.
Böylelikle itfaiye gibi yetkili bir kuruluş, birincil (düşük sıcaklığa
duyarlı) sensörü by-pass ederek(genelde 74°C’ deki), bu
sıcaklığa bağlı olarak kapanmış damperin açılıp duman kontrol
fonksiyonlarına göre çalışmasını sağlayabilir.
Damper bu konumda, ikincil (yüksek sıcaklığa duyarlı) sensör
yükseltilmiş sıcaklık olan 177 °C’ye ulaşana dek çalışır ve bu
sıcaklığa duyarlı resetlenebilir sıcaklık sensörü damperin kapanıp
UL 555 ve NFPA 90A’ ya göre çalışan bir yangın damperi
gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. Bu mekanizma damperin
açık veya kapalı olduğunu gösterir pozisyon göstergesini de
içermektedir.

7. Sonuc

Servo motorlar

Uzunluğu
Belirleyiniz

12’’ (305) TO 36’’ (914)

Kalınlığı
Belirleyiniz

20G, 18G,16G, 14G, 10G

411

Genel Anlamda 24,120,230v
Pnömatik Oluşuna, Damper
Büyüklüğüne Markasına
Ve Mikro Anahtar Gibi Özelliklere
Dayanan Kriterler

306
Motor montajı

EXT
INT

Dış Montajlı
İç Montajlı

Motor
konumu

RH
LH
MH

Sağ El Montajlı
Sol El Montajlı
Çok El Montajlı

Kapama
pozisyonu

CL

Elektrik Kesintisinde Kapalı

Damper
konumu

L8
LO

Uçtan Uzaklık 8’’
Uçtan Uzaklığı Belirleyiniz

Dönüşüm
parçası

CR
CO
CRS

Aksesuarlar

CR
Yuvarlak Tip
CO
Oval Tip
CRS
Kareden/Yuvarlağa Tip
Açıklama

Yangın damperi seçiminde dinamik (yangın anında fanların bir
kısmı durup bir kısmı çalışıyorsa) veya statik (yangın anında tüm
fanlar durursa) olduğuna karar veriniz. Perde tipi veya çok kanatlı
olduğuna kara verip, sıcaklık kapama derecesini seçiniz.

Pozisyon
görüntüleyici

300

MLS-300 Anahtar Paketi

Elektro
pnömatik
anahtar

EP1
EP2

120V
24V

Duvara montaj veya kanala bağlantı detaylarına bağlı olarak
gerekli aksesuarları seçiniz. Sızdırmazlık sınıfını seçiniz. Mikrosviç
ve diğer aksesuarlar ile gövde kalınlıklarını irdeleyiniz ve yangın
dayanım süresini seçiniz. Duman damperlerinde ve kombine
yangın / duman damperlerinde benzer kriterler ve sızdırmazlık
derecelerine dikkat edilmelidir. Damper motoru seçimindeki
opsiyonlara da dikkat etmek gerekir.

Motor montaj
plakası

SMP

Montaj Plakası Gerekli

Kolay montaj
köşebentleri

QS1
QS2

Tek Taraflı
Çift Taraflı

Flanşlı geçiş
parçası

TDF1
TDF2

Tek Taraflı Flanşlı
Çift Taraflı Flanşlı
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VDS (VIDEO SMOKE DETECTION) CAN BE USED AS PART OF
FIRE ALARM SYSTEM

Malcom N. GATENBY
Detector Technologies (D-Tec)

Abstract
Camera based fire detection or Video Smoke Detection (VSD) as
it or more commonly known, is a system that uses standard CCTV
cameras and through image processing techniques, identifies the
specific motion patterns of smoke and flames. It was invented
some 13 years ago to protect power station turbine halls as there
was no effective solution. VSD is now widely used due to a general
acceptance by the fire market that engineered solutions with new
technology is allowable (and often encouraged) to solve difficult
detection scenarios.
VSD systems are now installed not only in power station turbine
halls but also aircraft hangars, road tunnels, warehouses, hotel
atria, shopping centres to name but a few applications.
Users of VSD technology are not only finding the detection time
way ahead of other forms of detection, often in areas not previously
solvable, there is also a commercial gain in that the same cameras
can be used for security and other forms of video analytics. Road
Tunnels are a fine example of this combination of disciplines.
The presentation will detail the advantages of VSD over other
forms of detection to overcome the problems created by airflow,
stratification and environmental conditions.

VSD (Video-Kamera İle Duman Algılama) Yangın Alarm
Sistemi Olarak da Kullanılabilir
Özet
Kamera ile yangın algılama sistemi veya daha bilenen adıyla Video
Duman Algılama ( kısaca VSD) standart kapalı devre televizyon
(CCTV) kameralarını ve görüntü işleme teknikleri kullanarak
,duman ve alevin özel hareketlerini tanır. Bu buluş enerji türbin
hollerinin korunması amacıyla daha başka alternatifin olamadığı
13 yıl önce gerilere kadar gitmektedir.VSD şimdilerde çok yaygın
olarak ve zor algılama senaryolarında yeni bir Teknoloji olarak
mühendislik çözümü genel kabul görmektedir.
VSD sistemi sadece enerji santrallarında değil aynı zamanda Uçak
Hangarları, Tüneller , depolar, otel atriyumları, alışveriş merkezleri
vb birçok uygulamalada tercih edilmektedir.
VSD Teknoloji kullanıcıları sadece yangın algılama için değil aynı
zamanda güvenlik ve diğer amaçlarla görüntü analizi yaparak
başka ticari kazançlarda elde etmektedir.Karayollu tünelleri bu
kombinasyonun en güzel örnekleridir.
Bu bildiri VSD sisteminin hava akımları , dumanın katmanlara
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ayrılması , termal etki ve çevre koşullarının problem yarattığı
durumlarda diğer algılama alternatiflerine göre avantajlarını
detaylandıracaktır.

Introduction
Camera based automatic fire detection is the latest technology in
efficiently identifying the presence of fire in areas previously deemed
to be impractical for smoke detection. By taking the detection to the
fire, and not by waiting for the fire to come to the detector, the VSD
system can achieve unparalleled speed of response.
There are many ways of detecting fires. Detector sensors are
designed to look at one or more of the emissions from fire or the
incipient stages of fire. For the purpose of this description we will
concentrate on smoke, as this is predominantly the first stage (and
therefore the most important) of impending fire.
Inherent Problems of Detection using Traditional Methods
Traditionally, automatic smoke detectors have waited for smoke
particles to reach the detector before it can start the process of
decision. There are a number of reasons that make this process a
slow one. The main reasons are as follows: 1. Distance From Fire Source to Detector.
Smoke detectors are normally (as are heat detectors) sited in a
position that smoke/heat will probably travel to. This invariably
is on the ceiling within a certain range of any area. The distance
from the detector to any area on the floor is usually the maximum
distance allowed in accordance with International standards.
These standards are calculated from an acceptable time delay
for the smoke to reach the detector from any area. Even with the
recent introduction of aspirating systems that draw the sampled air
to the detector, the smoke still has to reach the sampling positions
that would normally be place in the same position as standard
detectors.
Once the smoke reaches the detection point, it then has to build up
enough in concentration to activate the detector.
2. Stratification.
Smoke will rise due to the fact that it is hotter than the surrounding
air. As the smoke travels through the cooler air it will, in turn, cool
down. Once the smoke approaches the same temperature as the
air around, it will stop rising. This process is known as stratification.
Should the detectors be above this stratification level, then they will
not “see” the smoke until a significant amount of heat generated
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from the growing fire moves the stratification level higher and
higher. This is the reason that International standards will state the
limitation on ceiling heights for certain types of fire detectors. This
can be as low as 20 feet for point type heat detectors, 25 feet for
point type smoke detectors, 30 feet for beam type smoke detectors,
and flame detectors or a series of beam type detectors for anything
above this height detectors in standard temperature rooms.
Should the room temperature be lower than standard e.g. coldstorage facilities, the stratification height is significantly lower.

and have been previously employed for these types of detection
scenarios were flame detectors. The problem is that by the
time flames appear to trigger the device into alarm, serious
damage has occurred and will rapidly increase; also significant
amounts of smoke may have been emitted causing serious risk
to personal health.

How Does VSD Work

3. Thermal Barriers.
As previously stated, heat rises, therefore the hottest air will be
found at the highest point in the room. This will create a barrier
of hot air in which smoke will only penetrate if it is hotter. This is
very evident in glass ceiling areas such as atria found in shopping
malls.

VSD is based on sophisticated computer analysis of the video
image seen by the CCTV camera (sensor). Using advanced imageprocessing technology and extensive detection (and known false
alarm phenomena) algorithms, VSD can automatically identify
the distinct characteristics of smoke and flame patterns. The fire
detection industry has an abundance of known smoke and flame
phenomena such as frequency of flicker etc, and all of these factors
are built into the systems to give an accurate decision on whether
smoke and/or flames are present.

4. Diffusion.
As smoke rises it will tend to drift sideways as well as upwards.
Therefore the concentration of smoke will be lower as the smoke
rises. It is the concentration of smoke that will eventually take a
detector into alarm.

VSD systems use standard CCTV equipment (back & white, colour,
infrared, existing or new) linked to a self contained processing
system which is capable of recognising small amounts of smoke
and flame patterns within the video image and alerting the system
operator both at the processor and by a variety of remote outputs.

5. Air Movement.
Any air movement will take smoke away from the source of the
fire. This is not a problem if you can predict the exact route of
the air movement. In computer rooms, control rooms and clean
rooms, this is usually known and therefore the detection can be
placed across air conditioning vents etc. There will however be
the need for additional ceiling detection for when the airflow has
stopped (e.g. air conditioning switched off) and the smoke will take
the traditional path of straight up.

VSD systems employ highly complex algorithms to process video
information from up to eight cameras simultaneously. Under normal
conditions with all eight cameras connected the system achieves a
5Hz-frame rate for each channel.

Should the protected areas be external (or an area with similar
environment such as an aircraft hanger that has large doors
open), then there would be no predictable airflow route, therefore
impossible to detect efficiently with any other form of detection
other than “at source” detection techniques.
The solution to these problems is by “looking” at the risk; therefore
detecting any impending fire “at source”, by doing exactly this, the
VSD system does not encounter any of the above problems.

Other “At Source” Detection Methods
Other than VSD there are other “at source” type detectors. They
are: 1. Thermal Imaging Cameras. These systems can detect changes
in temperature by monitoring infrared emissions. They can be
useful in a controlled environment where there are no other
forms of unpredictable heat sources. They are impractical areas
where heat sources such as cars, trains etc are moving through
the “scene”. Line of sight must be achieved; and heat emissions
may come after initial smoke emissions.
2. Image Processing of Heat Changes. The way these systems
work is by fitting a heat sensitive pad to known risk areas. These
heat pads will change colour or contrast with the increase in
temperature. This change can then be monitored and processed
via the camera.
3. The most popular fire detection systems by far in this category

The video hardware is designed to allow simultaneous real time
digitising of all eight images, which means that the system does not
multiplex images and therefore no information is lost or delayed. All
alarm condition images are log time & date stamped, and stored
within the system’s memory.
VSD systems detect smoke and flame rapidly by looking for
small areas of change within the image at the digitisation stage
and only passing these pixel changes to the main processor for
further filtering. The video information is passed through a series of
filters, which seek particular characteristics that can be associated
with smoke and flame behaviour. Further analysis is then carried
out on the relationships between the filtered characteristics to
determine whether all the conditions have been met for the system
to confidently predict the presence of smoke and/or flame.
The system installer has the ability to vary the amount of smoke
signal, and the length of time that the smoke exists before an
alarm condition is raised to cater for situations where there may
be background smoke present. The installer may also divide the
video image into zones and programme the system to alarm only if
smoke and/or flame is present in 2 or more zones.
For even greater system performance 2 camera images can be
associated together such that smoke and/or flame in one image
is to be treated as a pre-alarm and smoke and/or flame in two
associated camera images is treated as a full alarm.
To provide compensation for areas of the image that could prove
troublesome such as windows, mirrors or smoke producing
processes, the installer or system user has the ability to eliminate
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or mask off parts of the image from detection on an individual pixelby-pixel basis.
Typical example of VSD system can be seen at picture1 (AlarmLog)
and Schematic1

w Visual Information given.
- Accurate information on how to react (not just a red light
on a panel). This will increase speed of response, accurate
information to fire-fighters and safety to response teams.
- You can clearly identify who or what stated the fire by use of
rewind function on digital video recorder.
w Commercial Viability.
- You can use existing cameras so no installation works or
materials are required.
- Large areas can be covered with few cameras.
- Maintenance is simple as the cameras can be positioned
anywhere that is convenient and does not require the target/
risk area to be inconvenienced.

References
Related part of NFPA72 Standard , DTEC Manuel , DTEC Test
reports

Brief Curriculum Vitae

Picture 1. Alarm Log

Malcolm Gatenby
Export Manager Middle East & Asia
Detector Technologies (D-Tec)
Malcolm Gatenby has over 30 years of in-depth knowledge of high
technology electronic systems, specialising over the last 25 years
in integrated fire detection and security systems.
Working with Zettler (now Tyco) for 5 years designing Fire Detection
systems then moving to, Siemens Cerberus (UK, Abu Dhabi &
Dubai for 10 years), then to D-Tec in 2002. Malcolm is an active
member of the export council of the UK, and has been the Export
Manager of D-Tec since its inception based in Dubai and spends
much time speaking at seminars around the World on the subject
of innovation in fire detection systems.

Schematic 1.

Conclusion

VSD systems are now common place around the World. They are
used to solve various fire detection problems and are therefore
suitable for a number of applications where no other smoke
detection solution is viable. Some of these applications are: w Power Station Turbine Halls
w Aircraft Hangars
w Road Tunnels
w External Areas (forests, petro-chemical plants etc)
Some of the key reasons why VSD is useful weapon in the fight
against fire are: w Detects at source.
- Detects smoke very fast by taking the fire detection to the
source and not waiting for the smoke to travel to the detector.
- Height is irrelevant therefore stratification and diffusion of
smoke are not an issue
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WEB TABANLI ORMAN YANGIN YÖNETİM SİSTEMİ

Nurettin DOĞAN

İlhami AYDIN

Özet

1. Orman Yangın Yönetim Sistemi

Yangın kontrol faaliyetleri; alınan her türlü tedbirlere rağmen,
çıkan yangınların en kısa zamanda kontrol altına alınması ve
söndürülmesiyle ilgili bütün iş ve işlemleri içermektedir. Çıkan
orman yangınları ile etkin mücadele edebilmek için yangına
müdahale süresi oldukça önem taşımaktadır.

Dünyada ve ülkemizde ormanları tehdit eden unsurlardan birisi
de orman yangınlarıdır. Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağına yer
almaktadır. Orman yangınları bu kuşağın kaçınılmaz olgusudur.
Her yıl dünyada ortalama 4 milyon hektar, Akdeniz kuşağında ise
ortalama 550 bin hektar orman yanmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Yangına erken müdahale yapabilmek için donanımlı yersel
müdahale ekiplerinin yanı sıra havadan müdahale ekipleri de
oldukça önemli olabilmektedir. Özellikle yerden müdahalede,
yangın çıkan alanlara ulaşım, yangının ilk çıkış noktasının eksiksiz
ve hızlı tespiti için gerekli araç, gereç, tesis ve teçhizatlar oldukça
önemlidir.
Yanıcı madde, havadaki nem, rüzgâr ve sıcaklık durumu esas
alınarak bu yangınları söndürmek amacı ile gerekli planlama
yapılmakta ve yangın riski yüksek günlerde yangınlar büyüme
eğilimine girebileceğinden, bölge müdürlüğündeki yangın
organizasyonu, kademeli olarak yangın bölgelerine kaydırılmakta
ve bu boşaltılan bölgelere civar bölge müdürlüklerinden güç
kaydırılmaktadır.
Yangın Yönetim Sisteminin katkıları ile 2008 yılında KDV hariç
toplam 10.070.872,42TL tasarruf yapılmıştır.

Harita 1.

Ülkemizde özellikle Hatay’dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahil
bölgelerinden İstanbul’a kadar uzanan kıyı bandı, yangınlar
açısından en riskli bölgeyi oluşturmaktadır.

Web Based Forest Fire Management System
Abstract
Fire control activities, cover all work and operations related to
bringing under control and extinguishing of fire that results despite
all necessary precautions taken. Because for effectively combating
forest fire, fire interruption time is crucial. In addition to well equipped
local fire interruption teams, teams for fie interruption from the air
as well play an important role in early interruption. Particularly with
interruption on the ground, accessing the fire areas and the tools,
equipment, facilities and devices necessary for accurate and quick
detection of fire location are extremely important.
Necessary planning to extinguish fire is done based on assessment
of parameters such as flammable materials, humidity, wind and
temperature and because fire can spread easily on days with high
risk of fire, the fire extinction teams at the local offices are gradually
shifted to fire areas and fire extinction forces from other regions are
sent to these areas to cover up.
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Yangına birinci derece hassas alan 7.182.051 ha, yangına ikinci
derece hassas alan 5.091.788 ha’dır. Buna göre ormanlarımızın
yaklaşık % 60’ına tekabül eden 12 milyon hektarlık kısmı yangına
çok hassas bölgelerde yer almaktadır.

Harita 2. İşletme müdürlüklerinin yangına hassaslık derecelerine göre
dağılım haritası
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Küresel ısınma sonucunda; iklim değişikliği ve kuraklıkla birlikte
hassaslık, zaman içinde değişebilmektedir.

gelmektedir. Yangına ilk 15–20 dakikada müdahale etmek çok
önemli olup, bu süre, yangının büyümesinin engellenmesi ve
söndürülmesinde belirleyici unsur olmaktadır.
Yangın ihbarları; yaz aylarında 24 saat görevli olan 775 adet
Orman Yangın Gözetleme Kulesi personeli, TÜBİTAK ve Bilkent
Üniversitesi ile birlikte yürütülen Erken Uyarı ve Gözetleme
Sistemi (OYEUS) ve duyarlı vatandaşlarımızın Alo 177 Ücretsiz
Orman Yangın İhbar hattını aramaları sayesinde, kısa sürede
alınmaktadır.

Harita 3. 2001-2005 yıllara arası gözlenen küresel ısı artışları

Orman varlığımızı tehdit eden ve her yıl binlerce hektar orman
alanının yok olmasına neden olan orman yangınlarının çıkmasına
engel olunması veya çıkan yangınların da büyük boyutlara
ulaşmadan kısa zamanda söndürülebilmesi, öncelikle bu hususta
yeterli alt yapıya ve güçlü bir organizasyona sahip olmayı gerekli
kılmaktadır.

2. Orman Yangınları Mücadele Stratejisi
Orman yangınları ile mücadele stratejisi 3 unsuru içermektedir.
w Yangının çıkmasını önleyici ,yangın zararlarını azaltıcı önlemler
w Erken uyarı, hızlı etkin müdahale (söndürme)
w Yangın
sonrası
değerlendirme
ve
yanan
alanların
ormanlaştırılması (rehabilite)
Yangın önleme faaliyetleri temel olarak yangının çıkmasına mani
olmak veya yangın sayısını en asgari düzeyde tutmak için gerekli
tedbirlerin önceden alınması esasına dayanmaktadır.
Orman yangılarının en yoğun olduğu yerler, ibreli ağaçların maki
formasyonları ile birlikte yer aldığı 0-400 rakımdaki kızılçam
ormanlarıdır.
Kuraklığa bağlı olarak üst rakımdaki kızılçam ve karaçam ormanları
da yangın tehdidi altına girebilmektedir.
Orman yangınlarının söndürülmesindeki en önemli hususların
başında, erken haber almak ve yangına erken müdahale etmek

Yangın kontrol faaliyetleri; alınan her türlü tedbirlere rağmen,
çıkan yangınların en kısa zamanda kontrol altına alınması ve
söndürülmesiyle ilgili bütün iş ve işlemleri içermektedir. Çıkan orman
yangınları ile etkin mücadele edebilmek için yangına müdahale
süresi oldukça önem taşımaktadır. Yangına erken müdahale
yapabilmek için donanımlı yersel müdahale ekiplerinin yanı sıra
havadan müdahale ekipleri de oldukça önemli olabilmektedir.
Özellikle yerden müdahalede, yangın çıkan alanlara ulaşım,
yangının ilk çıkış noktasının eksiksiz ve hızlı tespiti için gerekli
araç, gereç, tesis ve teçhizatlar oldukça önemlidir.
Bu amaçla; makine araç ve gereç parkı güçlendirilmiş, arazöz
ekibi sayısı arttırılmış ve yangın riski yüksek ormanlık alanlarda ilk
müdahale ekipleri oluşturulmuştur.
Orman Genel Müdürlüğü, yaptığı hizmetlerin niteliği ve yaygın taşra
teşkilatı nedeniyle, bilgi iletişim teknolojilerini hizmet alanlarında
etkili şekilde kullanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde CBS ve BİT
alt yapısını kurmuş ve kurulan bilgi sistemleri arasında (taşra ve
merkez dâhil) entegrasyonu sağlamıştır.
Kurulan web tabanlı Orman Yangın Yönetim Sistemi ile; orman
yangınlarına ilişkin veri ve bilgiler online olarak alınmakta,
yöneticilerin karar vermesine destek amaçlı doğru, güncel, tam ve
erişilebilir bilgi üretim mekanizmasına ulaşım sağlanmaktadır.
Hangi yöntemle, hangi noktadan, hangi araçlarla müdahale
edilmesi gibi soruların değerlendirilmesi, minimum kayıpla yangının
söndürülmesinde önem arz etmektedir.
Yangınlar yörelere göre farklılık göstermektedir. Her yörede
farklı, hatta yöre içinde bile farklı söndürme metotları ile yangına
müdahale etmek gerekmektedir. Yangın alanında hangi ağaç
türünün olduğu, yaşı, ormanın örtme derecesi, nem, rüzgâr yönü,
araçların yangın mahalline göre durumu, yangın yönetimi için son
derece önemlidir.
Orman yangınını etkileyen en önemli faktörler:
w Yanıcı madde
w Arazi yapısı
w Hava halleridir
Yangın Yönetim Sisteminde, çok kullanıcılı, web tabanlı CBS
yazılımları (mapinfo, googleearth) ve orman bilgi sisteminin
(ORBİS) bir bölümü katman olarak kullanılmıştır.

Harita 4. Ülkemizde kızılçam ve karaçam ormanlık alanlarının dağılım
haritası

ORBİS hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Bölge Müdürlükleri, İşletme
Müdürlükleri, İşletme Şeflikleri, Bölme Numaraları ve Bölmecik
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sınırlamalarından oluşmaktadır. Bölmecik katmanında; ziraat
alanları, orman alanları, ağaç türleri, yaşları, ormanı örtme
dereceleri, dereler, sırtlar, tepeler, yerleşim yerleri, su kaynakları
ve ilk müdahale ekiplerinin yerleri gibi sayısal bilgiler mevcuttur.
Veri iletişim terminali, yazılım ve yazılım geliştirme, mesajlaşma
terminali, uygun donanımlı arazözlere su seviyesi sensörü ve
araçların yerinde montajları dâhil 3727 cihaz için toplam 1.933.171
TL harcama yapılmıştır.

3. Orman Yangın İhbarı Alındığında
Neler Yapılmaktadır
Orman yangın ihbarı alındığında, yangın mahalline, bölgenin orman
işletme şefi ile birlikte en yakın arazözden başlamak üzere civardaki
bütün arazözler hareket ettirilmektedir. İhbar yapılan bölgenin
koordinatlarına Yangın Yönetim Sistemi üzerinden bakılarak,
bölgenin çok kıymetli, tehlikeli olduğu veya yangının yerleşim
yerlerini tehdit edebileceğinin görülmesi durumunda en yakın
helikopterler ve diğer iş makineleri de hareket ettirilmektedir. Aynı
anda bir bölge müdürlüğünde 3–5 yangın çıkabilmektedir. Yanıcı
madde, havadaki nem, rüzgâr ve sıcaklık durumu esas alınarak
bu yangınları söndürmek amacı ile gerekli planlama yapılmakta
ve yangın riski yüksek günlerde yangınlar büyüme eğilimine
girebileceğinden, bölge müdürlüğündeki yangın organizasyonu,
kademeli olarak yangın bölgelerine kaydırılmakta ve bu boşaltılan
bölgelere civar bölge müdürlüklerinden güç kaydırılmaktadır.
Yangın bölgesine ilk ulaşan ekiplerden alınan bilgiye göre gelen
arazözler yönlendirilmekte, gerekirse başka takviye ekipler de sevk
edilmektedir. Orman yangınının bölge müdürlüğünün imkânları ile
söndürülemeyeceğinin anlaşılması durumunda, yangının boyutuna
bağlı olarak diğer bölgelerden teknik eleman, işçi, helikopter ve iş
makineleri ile takviye edilmektedir.
w Yangın ihbarı alındığında uygulayıcı birimlerin, verilen koordinata
en yakın yangın söndürme ekip ve aracını hemen hareket
ettirerek, yangına kısa sürede müdahale edilmesini sağlanmakta,
yangının büyümesi önlenerek, iş gücü ve ekonomik kayıpların
önüne geçilmektedir.
w Yangın amirlerinin, orman yangını yönetimine destek
sağlanmakta,
yangın
etrafındaki
araçların
konumu,
sayısı ve hareketleri, sayısal meşcere haritaları üzerinde
değerlendirilmekte uygulayıcı birimlere kontrol ve planlamada
kolaylıklar sağlanmaktadır.
w Makine parkında bulunan veya kiralanan her türlü araçlara ait
konum bilgileri ve araçlarla ilgili detayları takip edilebilmektedir.
w Yangına müdahale eden araçların, rüzgarın aniden dönmesi
v.b gibi acil durumlarda, helikopter veya diğer araçlarla yardım
sağlanmaktadır.
Ayrıca yangın sahasına intikal eden araçlar, yol ve yön sormak
için telsiz kanalını oldukça fazla meşgul ediyorlardı. Bu sistemle bu
durumun önüne geçilerek gereksiz telsiz görüşmesi yapılmasının
da önlenmiştir.
Orman yangınının büyüme tehlikesi ortadan kalktıktan veya yangın
kontrol altına alındıktan sonra yangın bölgesine hareket eden
bütün araçlar, yangın yönetim sistemi üzerinde görüldüğünden geri
gönderilmektedir.
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Buna göre; 70 km gidiş ve 70 km dönüş olmak üzere 140 km’lik
orman ve kara yolu, arazözlerle ortalama 3 saatte kat edilmektedir.
Ortalama 8 arazöz, 1 dozer, 1 tır, 2 pikap, 1 ilk müdahale ekibi geri
çevrilmektedir.
Arazöz Masrafı
8 arazöz X 3 saat X 85 TL/saat = 2.040,00 TL
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Dozer Masrafı
1 Dozer X 4 SAAT X 160 TL/saat = 640,00 TL

2135 adet yangından 441 (363+56+3+19=441) adedinde, orman
yangının büyüme tehlikesi ortadan kalktığından veya yangın
kontrol altına alındığından dolayı, araçlar geri döndürülmüştür.

Trayler Masrafı (1 adet)
1 km’de 0.333’litre motorin tüketilmektedir.
140 X 0.333 lt/km X 2,4 TL/lt = 111,88 TL

Yukarıda belirtilen kalemlerden 441X16.187,88= 7.138.855,08 TL
(KDV hariç) tasarruf sağlanmıştır.
İşletme müdürlüklerindeki arazözler, bir yangında ortalama 100 km
yol kat etmektedir.

Pick-Up Masrafı ( 2 pick-up)
1 km’de 0.150’litre motorin tüketilmektedir.
140 X 0.150 lt/km X 2,4 TL/lt X 2 = 100,80 TL

Rüzgârın saatte 4 km hızla estiği bir günde, bir orman yangını
çıkması durumunda, 1 dakikada, ortalama 160 m² alanın yandığı
gözlenmiştir.

Helikopter Masrafı (1 Adet Ortalama 200 Km)
Dakikası: 175,44 TL
Uçuş Süresi: 1.15 saat
175,44 TL/dak X 75 dakika = 13.158,00 TL

Genel prensip olarak, her yangına ortalama 20 dakikada ulaşmak
hedeflenmektedir. 20 dakikada böyle bir yangına ulaşıldığında,
yangın davranışları da dikkate alınarak, (yangın büyüdükçe %60
artacacağı varsayımı ileartacağı varsayımıyla) yanan alan 20 X
160= 3200 m² X%60= 0,51 Hektar olacaktır.

İşçi Primleri:
8 (araç) X 5 ( işçi) X 3.43 (Prim tutarı TL)= 137,20 TL
1 Adet Yangında Yapılan Tasarruf
Cinsi

Tutarı(TL)

Arazöz masrafından tasarruf

2.040,00

Dozer masrafından tasarruf

640,00

Tır masrafından tasarruf

111,88

Pick-up masrafından tasarruf

100,80

Helikopter masrafından tasarruf

13.158,00

İşçi Primleri masrafından tasarruf

137,20

Toplam (KDV hariç)

16.187,88

Yangın başına ortalama 16.187,88 TL/yangın adedi tasarruf
sağlanmıştır.
2008 yılında 2135 adet yangın çıkmış olup 29.942 hektar orman
alanı zarar görmüştür.
2008 Yılında Yanan Alanlar ve Adetleri

Adet

Ortalama
Yangın
Büyüklüğü
Ha

Ortalama
Yanan
Alan
Ha

0- 0.01 hektar
arası

194

0.01

1.94

0.011- 0.100
hektar arası

749

0.101 -0.500
hektar arası

517

0.30

155.10

0.501 -1 hektar
arası

234

0.75

175.50

1- 10 hektar arası

363

5.00

1815.00

56

25.00

1400.00

51-100 hektar
arası

3

75.00

225.00

100 hektar’dan
büyük

19

500.00

Yanan Alan

11- 50 hektar arası

Toplam

Yanan
Toplam
Alan
Ha

0.51 hektar alanda ki bir yangının kontrol altına alınarak
söndürülebilmesi için 3 arazöze ihtiyaç duyulacaktır (her 0,2
hektar’a 1 arazöz). Yangın Yönetim Sistemi yardımı ile en yakının
arazözün tespit edilerek, yangın mahalline en kısa yoldan, 20
dakika yerine 16 dakikada ulaşması sağlanmaktadır.
4 dakikalık zaman tasarrufu ile yanmaktan kurtarılan orman alanı;
4X160= 640 m² X%60 =1024 m²= 0. 1 Ha. olacaktır.
0.51 hektarlık bir yangın için 3 arazöze ihtiyaç varken, 4 dakikalık
erken müdahaleden dolayı, bir arazöz tasarrufu sağlanmıştır.
Bir arazöz yangına katılmayarak 100 km yoldan, 5 kişi de
personelden tasarruf edilmektedir.
Yangına katılacak 2 arazöz saatte 60 km hızla giderken (20
dakikada gideceği yere 16 dakikada gittiğinden) 4 dakikalık
tasarrufla araç başına 4 km tasarruf edilmektedir. 2 arazöz için
toplam 8 km tasarruf sağlanmıştır.
0,1 Ha alan yanmadan kurtarılarak elde edilen ekolojik kazançların
yanında;
Arazöz masrafı
Cins

0.06

44.94
337.48

2135

Çalışma
saati

Adet

9500.00

Arazöz

1

2

Birim
fiyat

Tutar KDV hariç
(TL)

(TL)
85

170

Arazözler 8 Km’y yaklaşık 10 dakikada kat etmektedir.
Arazözün dakikası 1,42 TL’
10 dakika X1,42=14.20 TL
İşçi Primleri:
1X5 ( işçi) X3.43 Prim tutarı TL) = 17,15 TL/gün
Yanmaktan Kurtarılan Orman Alanı
Yanmaktan
kurtarılan orman
alanı (Ha)
0,1

Bir hektarın ağaç zararı,
fidan bedeli ve ağaçlandırma
bedeli (TL/Ha.)
5685

Toplam
(TL/Ha)
568,50
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Fax Masrafı

Erken Müdalale Tasarrufu (0,1 Ha. İçin)
Cinsi

Tutarı (TL)

Arazöz masrafı

170.00

8 km. bedeli

14,20

Ağaç zararı, fidan bedeli ve ağaçlandırma bedeli
İşçi primleri
Toplam

Yangın
adedi

Fax ücreti
(TL)

Fax adeti

Toplam
(TL)

2135

1.5

6405

9.607,50

568,50

Fax Kağıdı

17,15

Yangın
adedi

Kağıt
(adet)

Kağıt fiyatı
(TL)

Toplam
(TL)

2135

6405

0,45

2.882,25

769.85

Yangının yetkililer tarafından izlendiği bilindiğinden, orman
yangınlarına ilk 15 dakika içerisinde ulaşılması hedefinden dolayı
377.48 hektar alanın yanmadan kurtarıldığı tahmin edilmektedir.
Bir hektarın ağaç zararı, fidan bedeli, ağaçlandırma bedeli ve diğer
masrafları 7.698,50 TL’dir
377.48 hektarX 7.698,50 TL= 2.906.029,78 TL
31.07.2008 günün başlayan ve 05.08.2008 tarihinde kontrol altına
alınan Antalya Serik-Taşağıl yangınında;
Yangın Yönetim Sisteminde, sayısal olarak doğal ve yapay su
kaynaklarının koordinatları görülebilmektedir. Özellikle büyük
yangınlarda komşu işletme veya bölge müdürlüklerinden yangına
müdahale eden ekiplere ve helikopterlere en yakın su kaynağının
yeri ve koordinatları tarif edilebildiğinden, her arazöz için ortalama
10 km mesafe ve her helikopter için de 3 dakika tasarrufta
bulunulmuştur.
Helikopter İçin
Antalya taşağıl yangınında 7 helikopter görev yapmıştır.
7X3X175,44=3.684,24 TL tasarruf sağlanmıştır.
Arazözler İçin
Arazözle 10 km’lik bir orman veya yangın emniyet yolu, ortalama
30 dakika sürmektedir.
Sadece Antalya taşağıl yangınına, Antalya Bölge müdürlüğü
dışından 120 arazöz geldiği düşünülürse;
30X120=3600 dakika(60 saat)

Genel Müdürlüğümüze her bir yangın için bir adet yangın hasarat
raporu ve ekleri (harita,kroki,resim v.s) gelmektedir. Ortalama
ağırlığı 100 gram’dır
Mektup Gönderi Türü Ve Ağırlık Kademeleri

Yurtiçi (TL)

20 Grama kadar

0,65

50 Grama kadar

1,00

100 Grama kadar

1,65

2135X1.65= 3.522,75 TL
Her yangın için ortalama 3 dakika sabit veya GSM telefon
görüşmesi yapılmaktadır.
Türk Telekom
İller arası dakika
GSM dakika

:standart paket ücretleri;
0,071842 TL
0,300000 TL

Yangın
adedi

Ücreti
(dakika/TL)

Süre
(dakika)

Toplam
(TL)

2135

0,185921 (Ort.)

6405

1.190,82

Haberleşme Tasarrufu
Cinsi
Fax ve fax kağıdı tasarrufu
Mektup masrafı tasarrufu
Telefon masrafı tasarrufu
Toplam

Tutarı (TL)
12.489,75
3.522,75
1.190,82
17.203,32

Genel Tasarruf
Cins

Birim fiyat

Çalışma
saati

Arazöz

(TL)
60

Serik-Taşağıl yangınında
Arazöz
5.100,00
Helikopter
3.684,24
TOPLAM
8.784,24 TL
tasarruf sağlanmıştır.
Haberleşme Giderleri
Bir sayfa fax ücret.
:1.5 TL
Bit top kağıt ücreti(100 adet) :4.5 TL
Her yangın için ;
1 acil yangın formu
1 yangın çıkış formu
1 yangın sönüş formu
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Tutar KDV hariç
(TL)
85

5.100,00

Cinsi

Tutarı (TL)

Orman yangının büyüme tehlikesi ortadan
kalkmasından veya yangın kontrol altına
alınmasından dolayı yapılan tasarruf

7.138.855,08

Erken müdahale tasarrufu

2.906.029,78

Antalya Serik-Taşağıl yangını tasarrufu
Haberleşme Giderleri tasarrufu
Genel Toplam (KDV hariç)

8.784,24
17.203,32
10.070.872,42

2008 yılında KDV hariç TOPLAM 10.070.872,42TL tasarruf
yapılmıştır.

4. Kullanıcı Memnuniyeti ve Ölçülemeyen Değerler
Yanan bir alanın ortasında kalan veya bir tehlike ile karşılaşan
yangın ekiplerimize, yangın yönetim sistemi içinde bulunan acil
yardım çağrı butonu sayesinde, anında yardım çağrısı yapan
ekibin koordinatlarına ulaşıp yardım yapılabilmektedir. 31.07.2008
tarihinde Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Kozan Orman İşletme
Müdürlüğü, İmamoğlu Orman İşletme Şefliğinde çıkan orman
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yangınında, 2 adet arazöz, 1 hizmet vasıtası ile birlikte 2 teknik
eleman ve 8 yangın işçisi, telsizle yangının içerisinde kaldıklarını,
yangının etraflarını çevirdiğini ve çıkış yerinin olmadığı bilgisini
Orman İşletme Müdürü’ne vermişlerdir. yangın yönetim sistemi
üzerinden ekiplerin, yerleri ve koordinatlar tespit edilmiş, yangın
mahallindeki helikopterlere bildirilmiştir. Tespit edilen koordinatlara
helikopterin devamlı su atılması sağlanarak, yangın içerisinde
kalan arkadaşlarımız araçlarıyla birlikte yanan yerin içerisinden
geçebilecekleri kadar bir yol açılarak kurtulmaları sağlanmıştır.
Kurulan sistem başka bir işe yaramasa dahi bu arkadaşlarımızın
kurtuluşuna katkı sağlamış olması, onların yerini anında belirleme
ve yardım imkanı vermiş olması bile yeterlidir.
31.07.2008 günü saat 12.30’da çıkan Antalya Serik-Taşağıl yangını
esnasında, benzer durumda kalan 6 adet, arazöze, helikopterle
su atılarak arazözlerin ve çalışanların, yangın alanından çıkması
sağlanmıştır .
31.07.2008 günü saat 12.30’da çıkan Serik-Taşağıl yangın devam
ederken;
w 31.07.2008 günü saat 16.00’da Antalya-Sarıçınar bölgesinde,
sarp bir arazide orman yangını çıkmış bu yangın büyümeden
söndürülmüştür.
w 02.08.2008 günü saat 16.05’te turizm bölgesi ve yerleşim yerleri
ile iç içe olan Antalya- Kumluca (adrasan) olimpos’ta çok tehlikeli
bir yangın çıkmış ve 5 gün devam eden yangında 150 hektar
orman alanı yanmıştır.
w 03.08.2008 günü saat 14.25’te Antalya-Manavgat Yeniköy
mevkiinde, ağaçlandırma sahasında yangın çıkmış, 45 hektar
orman alanı yanmıştır.
Serik-Taşağıl orman yangınının, Antalya Orman Bölge
Müdürlüğü’nün imkanları ile söndürülemeyeceğinin anlaşılması
üzerine, 31.07.2008 tarihinde, Antalya’ya komşu bölgelerden
başlamak üzere, Türkiye’nin her yerinden yangın mahalline, teknik
eleman, işçi, helikopter ve iş makineleri ile takviye yapılmıştır.
Gelen araçların yangın yönetim sistemimiz üzerinden görülmesi
nedeni ile, yangın mahaline ne zaman gelebilecekleri konusunda
bilgi sahibi olunmuş, yangını söndürme ile ilgili planlarda bu unsur
göz önüne alınmıştır.
02.08.2008 günü saat 16.05 Antalya- Kumluca (adrasan) Olimpos’ta
yangın ihbarı verilmesi üzerine, Serik-Taşağıl yangını için, Burdur
yönünden gelen iş makinaları Yangın Yönetim Sistemi üzerinden
görülerek, bu araçlar Kumluca yangınına yönlendirilmiş ve yangına
kısa sürede müdahale etmeleri sağlanmıştır.
03.08.2008 günü saat 14.25’te Antalya-Manavgat’ta çıkan yangına,
Serik-Taşağıl yangını için, Konya yönünden gelen iş makinaları ile
yakınlarda bulunan arazöz ve helikopterler, yangın yönetim sistem
üzerinden tespit edilerek, Manavgat yangınına sevk edilmeleri
sağlanmıştır.
Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletmesinde, Ayvalık
Şefliği, Sarısu mevkiinde 01.08.2008 tarihinde saat 13:20 de
Alo 177’ye gelen ihbarla Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün ekipleri
hareket etmiştir. Balıkesir yangın harekat merkezi ,yangın yönetim
sistemi üzerinden; Çanakkale yangınından dönmekte olan İzmir
Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 adet arazözün bölgeye çok yakın

olduğunu görerek, bu arazözleri yangına sevk etmiştir. Balıkesir
Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri yangına ulaşana kadar, yangın
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri tarafından kısa sürede
büyümeden kontrol altına alınmıştır.
İşletme şefi arkadaşlarımdan birisi telefonla arayıp , el GPS
inin uyduları görmediğini, arazide olduğunu ve bulunduğu yerin
koordinatlarını almak için epey yol katederek geldiğini söyledi.
GPS in ayarları ile yapılması gerekenleri telefonla söyledim ama ne
yaptıysak GPS uydular ile bağlantı kuramıyordu. Şefimize aracının
yanında olup olmadığını sordum , yanında olduğunu öğrenince
yangın yönetim sisteminden şefimizin aracının bulunduğu yeri
tespit ederek yerini bulduk.
07.07.2008 günü saat 12.07’de Mersin Orman Bölge Müdürlüğü,
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, Yukarı kavakoğlu mevkinde
çıkan yangınında, rüzgarın çok şiddetli esmesinden dolayı yangın
kısa sürede büyük bir alana yayılmıştır. Yöre halkından etkilenen
yerel ve ulusal basın kurumumuza karşı yangına geç müdahale
edildi idda edilmişti. Bölge Müdürümüzün tüm basın mensuplarını,
yangın hareket merkezimize davet ederek, yangın yönetim
sistemimiz üzerinden geriye dönük, yangına müdahale etmiş tüm
araç bilgilerini (araçların çıkış saatleri, hızları, yol güzergahı, yangın
yerine varış zamanı ve müdahale anları) basın mensuplarına
gösterilmiştir.
Yangın yönetim sistemimi yardımı ile Gülnar yangınına müdahale
için çıkan, işletmelerin araçları ile bölgeye yabancı olan diğer bölge
müdürlük araçlarının yangın güzergahından saptığı görülmüş,
yangın harekat merkezimizce sürekli izlenmesi sayesinde bu
sapmalara anında müdahale edilerek, yanlış yere giden araçların
memleket haritası üzerindeki hareketli ikonları üzerinde kayıtlı
bulunan araç bilgilerini (cep tlf, telsiz kodu, şoför adı vs.) kullanarak
araçlar yangın güzergahına gitmeleri sağlanmıştır.
Yangın kontrol altına alındıktan sonra Genel Müdürümüz Osman
Kahveci, yangın bölgesinden ayrılmıştır.
Yangın yönetim sistemini makamından takip etmesi sonucu, bölge
müdürlüğümüze ait tamir aracının yangın sahasında arızalanmış
bir araca müdahale için giderken yolda soğutma çalışmaları yapan
ekiplerin yanından transit geçiş yaptığı sırada, Genel Müdürümüzün
araç şoförünü direk cebinden arayarak “Çalışmakta olan ekiplerin
yanından geçiyorsunuz neden bu çalışmalara katılmıyorsunuz, ne
geziyorsunuz” diye uyarıda uyarıda bulunmuş, ekibimizde “tamir
ekibini arızalanmış bir araca götürüyorum” demiştir.
Ekip görevini bitirdikten sonra yangın komuta merkezine
döndüğünde o anda orada bulunan diğer ekipleri toplayarak
“arkadaşlar Genel Müdürümüz bizi uzaydan adım adım izliyor,
az önce arızalı aracımıza ulaşmak için, soğutma çalışması yapan
ekiplerin yanından geçerken beni cepten Genel Müdür aradı “niçin
o ekiplerin yanından transit geçiyorsun ekiplere yardım etmiyorsun”
diye fırçaladı, sizinde haberiniz olsun “ demesi üzerine gülüşmelere
sebep oldu, günlerdir çalışan ve yorgun düşen ekiplere de güzel bir
moral olmuştu.

5. Kaynaklar
[1]. DOĞAN N., “Orman Yangın Yönetimi ve Yangın Silvikültürü”,
OGM yayınları, 2009
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[3]. http://yanginyonetimi.ogm.gov.tr/
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ATEX DİREKTİFLERİ VE UYGULAMALARI

Nurettin TERZİOĞLU

ATEX TSE Ayna Komitesi Başkanı

Özet
AB direktifleri çerçevesinde ve ülkemizde Türkçe’ye çevrilmiş ve
yayımlanmış olan ;
ATEX 94/9 Patlayıcı gaz ortamları ve ekipmanları
ATEX 137(99/92) Patlayıcı ortamlardan çalışanların korunması
Yönetmelikleri 2003 yılında teorik olarak uygulamaya geçmiş ancak
pratik uygulamada yapılan çalışmaların yetersizliği ve konuların
sağlıklı bir şekilde bilinmemesi nedeniyle her zaman basın ve
yayın organlarından ancak sonucu vahim olan haberleri duyuyor
veya izliyoruz. Ülkemizde birçok işyerleri ve tesisleri patlayıcı
gaz ortamları olarak işyerlerini kapsamaktadır. Ancak patlayıcı
ortamlarda kullanılması gereken elektrikli ve mekanik ekipmanların
uygun derecede bilinmediğinden enerji açma ve işletme ruhsatı
verilirken sağlıklı olarak inceleme yapılamamaktadır. Bu konuda
projelendirme, onaylama, denetim ve eğitim yetersizliklerinin
muhakkak şekilde giderilmesi gerekmektedir.

önemli boyutu projelendirme yapan kuruluşun ATEX direktiflerine
hakim olması gerekir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
proje onay ve enerji açma denetimi yapan elemanların konuya
hakim olmaları halinde yapılan onay ve inceleme sağlıklı olarak
gerçekleşecektir.
2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2003
tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atex 137(99/92)
Çalışanların Patlayıcı Ortamlardan Korunması Yönetmeliği
yayımlandığı tarihten itibaren uygulamaya konmuş ve geçiş süresi
olarak 30 Haziran 2006 tarihi olarak belirlenmiştir. Ancak bu süre
zarfında patlayıcı ortamlardaki tesisler için henüz uygulama yeterli
derecede denetlenememektedir.
3-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın proje onay ve enerji açma
denetimi yapan elemanların konuya hakim olmaları halinde yapılan
onay ve inceleme sağlıklı olarak gerçekleşecektir.

Atex Directives And Practices
Abstract
As part of the EU directives, the ATEX 94/9 Explosive Gas
environments and equipment and ATEX 137(99/92) Protection of
Employees from explosive environments, which have been translated
to Turkish and published, have been adopted in theory in 2003 but,
due to insufficiency of work carried out in practice and to a lack of
awareness about the issues, we have been hearing and reading
from TV and newspapers, sad stories about deadly explosions.
Many work places in our country are in the category of “explosive
gas environments”. However, because the electrical and mechanical
equipment to be used in explosive environments are not known well,
a healthy inspection is not carried out while giving the license to open
energy and operate business. In this regard, incompetency in the
areas of project development, approval, inspection and education
should be compensated for.

4-Belediyelerin işletme ruhsatı aşamasında yapmış oldukları
denetleme elemanlarının da aynı şekilde konuya hakim olmaları
gerekmektedir.
Patlayıcı ortamlarda elektrikli ve mekanik cihazların uygun olmaları
gerekmektedir.

Bu konuda yerli imalatçılarımızın aşağıda belirtilen koruma tipleri
ve standartlarına göre üretim yapmaları ve sertifikalandırılmaları
gerekir.

Exproof elektrikli cihazlar:
1- “d” tipi Alev Sızdırmaz Mahfaza ( EN 60079-1 )
2- “e” tipi Arttırılmış Emniyet
( EN 60079-7 )
3- “i” tipi Kendinden Emniyetli
( EN 60079-11)
3.1-“İa” tipi Çok Arızalar İçin Kendinden Emniyetli
3.2-“İb” tipi Tek Arızalar İçin Kendinden Emniyetli
4- “o” tipi Yağa Daldırma
( EN 60079-6 )
5- “p” tipi Basınçlı koruma
( EN 60079-2 )
6- ‘’q” tipi Toz Doldurma
( EN 60079-5 )
7- “n” tipi Sızdırmaz Korunma
( EN 60079-15 )
7.1-“nC” Mahfazalı, mahfazalı bölmeli
7.2-“nA” Kıvılcım çıkarmayan
7.3-“nR” Kısıtlı hava almalı cihaz
7.4-“nL” Enerji sınırlamalı cihaz
7.5-“Ex nL” Yardımcı Enerji sınırlamalı cihaz
8- “m” tipi Kapsül İçine Alma
( EN 60079-18 )
8.1-“ma” tipi Çok Arızalar İçin Kendinden Emniyetli
8.2-“mb” tipi Tek Arızalar İçin Kendinden Emniyetli

Aynı şekilde ithalatçı firmaların bilinçlenmesi ve tesis montaj
firmalarının konuya vakıf olmaları gerekmektedir. Tabi ki işin en

Exproof mekanik cihazlar:
1- “fr”Akış sınırlayıcı mahfaza yoluyla koruma

1. Giriş
1-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2002 tarih ve
24919 Resmi Gazete ATEX 94/9 direktifi adında yayımlanmış ve
31.12.2003 tarihi itibarı ile yürürlüğe konulmuştur.
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2- “d” Aleve karşı dayanıklı mahfaza yoluyla koruma (EN 13463-3)
3- “g” Kendinden güvenlik yoluyla koruma
(EN 13463-4)
4- “c” Yapı itibarıyla güvenlik yoluyla koruma
(EN 13463-5)
5- “b” Ateşleme kaynaklarının denetimi yoluyla koruma (EN 13463-6)
6- “p” Basınçlandırma yoluyla koruma
(EN 13463-7)
7- “k” Sıvıya batırma yoluyla koruma
(EN 13463-8 )
Patlayıcı ortamlarda ekipmanların uygunluğu konusunda en önemli
etkenler:
a-Tehlikeli bölgelerin ayrıştırılması
b- Patlayıcı gaz ve toza ait teknik detayların bilinmesi
c- Mevcut uygun projeye göre elektrikli ve mekanik cihazların
seçimi

Sonuç
Bakanlıklar tarafından yayımlanan yönetmeliklerin teorik ve pratik
uygulamalarının sağlıklı gerçekleşmesi için başta ATEX direktifleri
eğitimi olmak üzere ;
- Projelendirme,
- Onaylama,
- Risk analizleri,
- Uygun malzeme kullanımı,
- İşletme ruhsatı için ATEX yönetmeliklerine uygun inceleme,
- Enerji açma izni için ATEX yönetmeliklerine uygun incelemenin
yapılması halinde;
Ülkemizde patlayıcı ortamlar için meydana gelen patlama ve yangın
olaylarının minimum seviyelere ulaşılabilmesi sağlanır..

Kaynaklar
ATEX 94/9, ATEX 137 direktifleri ve harmonize standardlar
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BİNA DIŞ DUVARLARINDA KULLANILAN VİNİL KAPLAMALARIN
YANGIN DURUMUNDA DAVRANIŞI

Dr. Nuri SERTESER

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi

Özet
Çevremizdeki binalar, plan düzlemindeki tasarımlarında olduğu
kadar cephe tasarımlarıyla da farklı özellikler gösterirler. Bina
cephelerindeki bu çeşitliliğin miktarı, tasarımcının yeteneği ve
malzemelerin kullanım olanaklarına bağlıdır. Geleneksel yapı
malzemelerinin yanı sıra gelişen yapı ve kimya sektörleri, yeni
malzemelerin de kullanımına olanak sağlamaktadır. Doğal yapı
malzemelerinin dışında günümüzde pek çok sentetik ürün yapılarda
kullanılmaktadır. Sentetik olarak imal edilen bu malzemelerin bir
bölümü de yaygın olarak cephe tasarımlarında ve uygulamalarında
yer almaktadır. Vinil kaplama (siding) bu türdeki malzemelerden
biridir. Ancak yangın gibi insan hayatı ve bina emniyeti bakımından
risk oluşturabilecek durumlarda bu tür kaplamaların davranışları
önceden bilinmelidir.

Behaviour Of Vinil Siding In Fire Conditions
Abstract
The buildings surrounding the environment are as distinguished
each other in design of façades as in design of their plans. The
amount of this diversity depends on both the ability of designers
and capability of using building materials. Developments in building
and chemical industry also enable to use new building materials
along with the traditional ones. Nowadays lots of the synthetic
products can be used in addition to the naturals in construction
of buildings. Some kinds of these synthetics widely take part in
designing of façade and its applications. Vinyl siding is one of this
kind of materials. However the behavior of such kind of materials
should be known formerly in some conditions like fire that might be
hazardous for safety of building users and property.

1. Giriş
Binaların dış ortam koşullarından ayrılmasını sağlayan ve “yapı
kabuğu” olarak adlandırabileceğimiz dış duvarlar, bina içi ile
dışı arasında fiziksel ve görsel bir sınır oluşturur. Görselliğin
ön plana çıktığı durumlarda kabuk, saydamlık oranı artırılarak
istenilen şeffaflıkta imal edilebilir. Çeşitli konstrüktif özelliklerde
oluşturulabilen dış duvarların opak bölümleri içeriden ve dışarıdan
çeşitli malzemelerle kaplanarak uygun bitirme yüzeyleri elde edilir.
Binanın fonksiyonuna göre kabuğun çeşitli konfor şartlarını belirli
düzeylerde sağlaması gerekir. Genel olarak yapı kabuğu;
w Dayanıklılık
w Görsel konfor
w İşitsel konfor
w Isısal konfor
w Yangın güvenliği
w Hijyen
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gibi çeşitli koşulları ve diğer kullanıcı ihtiyaçlarını belli ölçüde
karşılamalıdır. Yangın güvenliği, bina ve kullanıcıları açısından
yaşamsal öneme sahip en önemli faktörlerden birisidir. Kabuk
nedeniyle meydana gelebilecek bir yangın kısa sürede tüm binayı
ve çevresini etkileyebileceği için kabuğun ve kendisini oluşturan
malzemelerin yangın esnasındaki davranışları hayati önem
taşıyabilir.
Yangına karşı kabukta alınabilecek tedbirler yasa ve yönetmeliklerle
de belirlenmiştir. Ülkemizde uygulanmakta olan Türkiye Yangından
Korunma Yönetmeliği (TYKY), 2007’de “Madde 27- (1) Dış
cephelerin, yüksek binalarda yanmaz malzemeden ve diğer
binalarda ise, en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir.
Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan
döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını
engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre
kadar yalıtılır.” denilmektedir. Cephelerde kullanılan malzemeler
için Madde 29’da “(2) Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay
alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade
edilmez. Kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak, bir kompozit
içinde normal alevlenen malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir.
(3) Duvarlarda iç kaplamalar ile ısı ve ses yalıtımları; en az normal
alevlenici, yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan
sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en
az zor alevlenici malzemeden yapılır. Dış kaplamalar, 2 kata
kadar olan binalarda en az normal alevlenici, yüksek bina sınıfına
girmeyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda ise zor yanıcı
malzemeden yapılır.” şeklinde ifade edilmektedir. Mevcut yapılarda
cepheler için alınabilecek önlemler için de yönetmelik Madde 140(1)’de aynı hükümlerin geçerli olduğunu belirtilmektedir [1].
Yapıda kullanılan malzemeler için AB’ye üye ve aday durumundaki
ülkeler arasında geçerli olmak üzere yangınla ilgili performanslara
göre yeni bir sınıflandırma oluşturulmuştur. Avrupa Standartlar
Komitesi (CEN) 21 Aralık 1988 de birlik üyesi ülkeler arasında
yasaların ve standartların uyumlaştırılması çerçevesinde
“Yapı Malzemeleri Direktifi (Council Directive 89/106/EEC)”
ni yayınlamıştır. Birliğe aday ülke konumundaki ülkemizde de
Gümrük Birliği yasaları gereği “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği”
8 Eylül 2002’de kabul edilmiş, ardından 24 Temmuz 2004
tarihinde Resmi Gazete’de tebliğ olarak yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen ve yeni yapı
malzeme sınıflandırılmasını içeren komisyon kararı 2003/632/EEC
yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve ülkemizde de kabul edilerek ilgili
Türk Standardı olarak TS EN 13501-1 adıyla basımı yapılmıştır.
Performansı uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş ürünler CE
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belgesi ile belgelendirilmektedir. CE belgesi, ürünün AB kararlarında
belirtilen şartlara uyum sağladığını bir anlamda sertifikalı olduğunu
ifade etmekte, bu sayede birlik üyesi ülkeler arasında ürünün
serbestçe ticaretinin yapılmasında da güvenilirliğini artırmaktadır
[2], [3], [4].
Duvar Dış Kaplaması Olarak Vinil
Bugün çevremizdeki yeni yapılan veya cephesi yenilenmiş olan
birçok binada vinil kaplama uygulamalarını görmekteyiz. Ülkemizde
kullanımı yeni yeni yaygınlaşmasına rağmen vinil uygulamaların
tarihi daha eskilere dayanır.
Vinil kaplama ilk kez duvar dış kaplama pazarına 1960’lı yıllarda
girmiş ve dayanıklılık, kullanım olanakları ve bakım kolaylığı gibi
faktörler nedeniyle cazibesini artırmıştır. Ürünü oluşturan başlıca
malzeme olan polivinil klorür (PVC) ürünün darbe dayanımı ve
sağlamlığını artırır. PVC, %57 oranında bilinen tuzdan elde edilen
klorin ve %43 oranında doğal gazdan elde edilen etilenden oluşur.
Bugün, ABD ve Kanada’da dış duvar kaplamasında vinil en çok
tercih edilen malzemedir. Birleşik Devletler İstatistik Büro’su
verilerine göre binalarını vinil kaplayanların sayısı diğer malzeme ile
kaplayanların iki katıdır [5]. Vinil kaplama sağlam, çok yönlü ve diğer
dış duvar kaplamalarına göre daha ucuz olması nedeniyle oldukça
caziptir. Vinilin kaplanması da oldukça kolaydır. Çok yönlülüğü pek
çok sitil ve renkte üretilebilmesindendir [6]. Geniş renk seçenekleri,
profilleri ve mimari biçimleri nedeniyle, tasarımcı, müteahhit ve
bina sahipleri tarafından yeni tasarımların kişiselleştirilebilmesinde
ve yenileme projelerinin tamamlanmasında yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Denetimler ve İlgili Standartlar
Birleşik Devletler’de imal edilen vinil kaplamaların kaliteleri,
Vinil Kaplama Enstitüsü (VSI) tarafından ortaya konulan “vinil
kaplama ürün sertifika programı(VSPCP)” na göre bağımsız olarak
denetlenir.
VSI’nın programına göre sertifikalanan vinil kaplamalar, akredite
olmuş bağımsız araştırma kuruluşlarınca test edilerek kaliteli vinil
için köklü ve kabul edilmiş endüstri standardı olan ASTM D3679
(Standard Specification for Rigid Poly [Vinyl Chloride] [PVC]
Siding)’u karşıladığı veya belirlenen limitleri aştığı tespit edilir.
ASTM D6864 (Standard Specification for Color and Appearance
Retention of Solid Colored Plastic Siding Products)’e ve ASTM
D7251 (Standard Specification for Color and Appearance Retention
of Variegated Color Plastic Siding Products)’e göre malzemenin
renginin kalıcılığı incelenir. ASTM D3679’a göre hava ve darbe
etkileri karşısında renk değişimi incelenirken çeşitli iklimsel etkiler
karşısında oluşabilecek ciddi renk değişiklikleri iki yıl dış hava
koşullarında süren deneylerle incelenir [5].
Ülkemizde üretilen vinil kaplamaların ilgili standartlara uygunluğu
aranmaktadır ve imalatıyla ilgili uyulması gereken çeşitli standartlar
mevcuttur. Genel olarak bina dışında uygulanan vinil kaplamalar
için TS 10883 ve TS 10883/T1 (Kaplama Levhaları-Binaların Dış
Cephelerinde Kullanılan-Sert Polivinil Klorürden Yapılmış), bina iç
yüzeylerinde kullanılan kaplamalar için de TS 10884 ve TS 10884/T1
(Kaplama Levhaları [Soffitler] - Binaların İç Yüzeylerinde Kullanılan Sert Polivinil Klorürden [PVC] Yapılmış) bulunmaktadır [7].

Yangın Durumunda Davranışı
Bilindiği üzere içeriğinde karbon bulunan tüm organik malzemeler
yanıcıdır. Malzemenin alev alması için gereken sıcaklık değeri
ne kadar yüksekse malzemenin güvenilirliği o derece artacaktır.
PVC malzeme dışarıdan başka bir alevin etki etmesiyle 387 ºC ve
kendi kendine (self-ignite) 454 ºC’de ancak tutuşur. Bu değerler
bilinen yapı kerestesinin bir alev etkisiyle tutuşma sıcaklığı olan
260 ºC ve kendi kendine tutuşma sıcaklığı olan 410 ºC değerinin
üzerindedir. ASTM D2863 (Measuring the Minimum Oxygen
Concentration to Support Candle-Like Combustion of Plastics)
testleri, sert PVC’nin tutuşma ve yanmayı sürdürmek için nadiren
yüksek miktarda oksijen gerektiği anlamına gelen “yüksek
sınırlandırılmış oksijen indeksi” ne sahip olduğunu göstermiştir.
Sert PVC (vinil kaplama) bağımsız olarak havanın içindeki normal
oksijen konsantrasyonunda (yaklaşık %21) yanmayı sürdürmez;
bu nedenle yanma olayı kolaylıkla son bulur [8]
Konut yangınlarının çoğu konutun içinde başlar. NFPA’nın belirttiğine
göre (National Fire Protection Association Fire Analysis and
Research Division, Home Structures Fires, February 2007) konut
yangınlarında 100 olaydan 4’ü strüktürün dışında başlamaktadır ve
100 olayda 2’den daha azı dış duvar kaynaklıdır. Raporda konut
yangınlarının nedeni olarak belirli bir dış duvar kaplaması ifade
edilmemektedir. Duvar dış kaplaması, tüm konut yangınlarının
sadece çok küçük bir bölümünü meydana getirmektedir [9].
ASTM E162-06 (Standard Test Method for Surface Flammability of
Materials Using a Radiant Heat Energy Source) deneyleri PVC’nin
“düşük ısı ışınımı (radyant) panel indeksi” ne sahip malzemelerden
birisi olduğunu göstermektedir. Bu ifade, yandığında çok
miktarda enerji yaymayan ve düzenli olarak kendi başına alev
etkisi yaratmayan anlamına gelmektedir. Organik malzemeler
yandığında içeriğinde çoğu zehirli olan gazların bulunduğu yanma
ürünleri bulunan duman oluşturur. Vinil malzemenin yandığında
zehirli yanma ürünleri oluşturduğuna dair ispatlanmış bir araştırma
bulunmamaktadır [8].
Vinil kaplama yangından kaynaklanan ısı ışınımına maruz
kaldığında yumuşayabilir, bükülebilir veya eriyebilir ancak sadece
ısı ışınımı nedeniyle tutuşmaz. Vinil kaplamalar ısı ışınımı ısıya
maruz kalma testi olan NFPA 286’dan alev sürekliliği göstermeden
geçmiştir ve bu nedenle ulusal yönetmelikte izin verilen binalar arası
ayırım mesafelerinde dahi kullanılması uygundur. Vinil kaplamanın
tutuşması için genellikle bir pilot alev gereklidir ve doğrudan olarak
aleve maruz kalmalıdır. Bina dışında oluşan bir yangın bina dış
duvarına yakın olmadıkça vinil kaplama tutuşmaz. Daha ilginci vinil
kaplamalara yangına dayanıklı yapı bileşenlerinde izin verilmektedir.
Pek çok yangına dayanıklı yapı bileşeninde vinil kaplama veya lifli
çimento (fiber cement) kullanılması belirtilir. Bu nedenle eriyen vinil
kaplamanın kötü görünümü gerçek veya muhtemel bir tehlikeyi
göstermez. Plastik, ahşap veya boyalı malzemeden oluşan pek
çok yapı malzemesi yangının meydana getirdiği ısıdan zarar görür.
Zarar gören vinil kaplamanın değiştirilmesi, benzer durumdaki diğer
yapı malzemelerine göre daha az maliyetlidir. Konut yangınlarında
can ve mal güvenliği konusundaki en büyük sorunlar binanın içinde
oluşan yangınlar yüzündendir.
Vinil kaplamanın yaklaşık %50’si bilinen tuzdan elde edilen klorin ve
doğal gaz kökenli etilenden elde edilen hidrokarbonlardan oluşur.
Vinil kaplama yağ bazlı değil, petrol bazlı bir malzeme olmasına
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rağmen diğer pek çok plastikten daha az petrol içerir. Klorinin
varlığı vinil kaplamaya yangın geciktiricilik özelliği kazandırır.
Vinil kaplama ısıtıldığında gaz benzeri klorin bileşikleri açığa
çıkar. Klorin bazlı söndürücüler, yanmanın devamlılığı için gerekli
kimyasal tepkimelerin ortaya çıkmasına engel olur. Bu nedenle
vinil kaplamanın tek başına ısı ışınımı ile tutuşması oldukça
zordur. Vinil kaplamanın aktif bir yangının içinde yer alması
halinde içeriğindeki hidrokarbonlar yanar ancak yanma olayı
klorin bileşikleri tarafından engellenene dek devam eder. Bir bina
yangınında diğer malzemeler, özellikle vinil kaplamanın altında
yer alan OSB veya kontrplak türü ahşap özellikli malzemeler
daha şiddetli yanarak büyük oranda ısının ortaya çıkmasına
neden olur. Isıyı ortaya çıkaran diğer malzemelerin ortamdan
uzaklaştırılmasıyla vinil malzemenin yanması hızla azalır ve
kendi kendine söner. Gerçek bina yangınlarında karbon bazlı
malzemelerin yanması ve yanmanın durması düzensizdir ve
eş zamanlı olarak pek çok farklı tepkime meydana gelir. Diğer
malzemelerden farklı olarak vinil kaplama, üretiminde olan,
yanmanın en aktif durumunda ortamda bulunması sayesinde
yanmayı engelleyen klorin avantajına sahiptir. Vinilin içeriğindeki
klorin ve hidrojen bileşiklerinin bitmesi halinde geriye kalan karbon
özellikli kömürleşmiş malzeme alevli yanmak yerine akkor halinde
kalır.
Arkası alçı panel duvarla desteklenmiş vinil kaplamaya bir
dış alevin etki etmesi halinde alev etkisi devam ettiği sürece
yanacak ancak yangın duvar yüzeyinde yukarıya doğru şiddetle
ilerlemeyecektir. Bu nedenle kaplama altında kullanılan ahşap
kökenli panel malzemenin ortaya çıkardığı yüksek ısı olmadan vinil
kaplama ne şiddetle yanacak ne de yangının yayılmasına katkıda
bulunacaktır.
Kanadalı yapı ve yangın alanında çalışan yetkililer, standart konut
konstrüksiyonlarının bulunduğu büyük ölçekli yangınları incelemiş
ve kendi yönetmeliklerini buna uygun olarak şekillendirmişlerdir.
En önemlisi, vinil kaplamanın kullanımını oldukça yakın binalar
arası ayırım mesafelerinde dahi sınırlandırmamışlardır. Ancak bu
durum tutuşma kaynağı, düzenli şantiye denetimi, düzenli olarak
devamlılığı sağlanan itfaiye altyapısı ve strüktürlerin imalatının
takibi gibi pek çok faktörün dikkate alınmasını gerektiren kapsamlı
bir konudur [10].
Yangın Nedeniyle Meydana Gelebilecek Etkiler
Vinil kaplı yüzeyde yangın nedeniyle oluşan ısı etkisi şu şekillerde
ortaya çıkabilir:
w Malzeme yüzeyinde doğrudan veya ışınım yoluyla oluşabilecek
etkiler
w Malzeme arkasındaki destekleyici tabaka (sheating) üzerinde
oluşabilecek etkiler
w Duvarın ısıl geçirgenliği sebebiyle iç yüzeyde meydana
gelebilecek etkiler.
Malzeme yüzeyinde doğrudan veya ışınım yoluyla oluşabilecek
etkiler: Vinille kaplanmış bir bina dış duvarına alevin doğrudan
teması veya ışınım etkisiyle vinil fiziksel ve kimyasal bozunmaya
uğrayabilir. Malzeme üzerine etki eden ısı kaynağının devamlı
veya kesintili etki etme durumuna göre malzemede oluşabilecek
bozunmanın miktarı değişir. Isı kaynağı ortadan kalktığı zaman
vinil kendi kendine yanmayı sonlandıracaktır.
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Malzeme arkasındaki destekleyici tabaka üzerinde oluşabilecek
etkiler:
Vinil yüzeye etki eden ısı, malzemeye destek veren ardındaki
kapama tabakasını (sheating) tutuşma sıcaklığına getirebilir. Bu etki
ya doğrudan iletim veya ışınım yoluyla gerçekleşir. Vinil malzemenin
yüzeye uygulanması sırasında iyi çözülmemiş detaylar, bakımının
düzenli yapılmaması nedeniyle birleşim yerlerinde zamanla
oluşabilecek aralıklar kaplama altındaki yanıcı niteliği bulunan
konstüksiyonun tutuşmasına neden olabilir. Yanmaz malzemeden
duvar kaplaması kullanılması halinde bile kor haline gelmiş parçaların
kaplamanın altına girmesine karşı çatlaklar kontrol edilmelidir. Vinil
kaplama altındaki yanma ihtimali bulunan malzemenin durumuna
göre ısı yayarak göreceli olarak düşük sıcaklıklarda eriyebilir.
Vinilin altında ısı ışınımı karşısında ilk zarar gören malzeme olması
nedeniyle sağlam bir altlık (sheating) kullanılmalıdır [11].
Duvarın ısıl geçirgenliği sebebiyle iç yüzeyde meydana
gelebilecek etkiler:
Yangının meydana gelmesi durumunda sadece yüzey kaplaması
değil, kaplamanın altındaki tüm tabakalar ve duvarın iç yüzündeki
kaplama malzemesi de bundan etkilenir. Bu etkiyi azaltabilmek
için duvarı oluşturan tüm katmanların ısıya karşı dirençli olması
ve yangın esnasında bütüncül bir davranış gösterebilmesi gerekir.
Meydana gelebilecek bir yangında yük taşıma kapasitesi, bütünlük
ve yalıtım değerlerinin TYKY’de de tarif edildiği ve Tablo Ek-3/B ve
3/C’de belirtildiği değerleri sağlaması gereklidir [1].
Duvarı panel elemanlardan oluşan bir sistem olarak düşünmek de
mümkündür. Bir dış duvar kaplaması yangına karşı güvenli olabilir
fakat sadece tamamen yanmaz bir duvar sistemi istenilen yangın
performansını sağlar. Örneğin sandviç panellerde poliüretan (PUR)
veya poliisosiyanürat (PIR) gibi plastik köpüklerin kullanılması
yangın güvenliği söz konusu olduğunda sorgulanmalıdır. PUR ve
PIR çekirdekli duvar sistemlerinin yangına dayanımı ancak sistem
doğru kurulduğunda ve işlerliği devam ettirildiğinde sağlanabilir.
Plastik köpük yalıtım (plastik foam insulation)’un herhangi bir
şekilde yangına maruz kalması durumunda risk artar. İngiltere’de
yayınlanan Regulatory Reform Fire Safety Order (RRFSO)’ın
tamamlayıcı rehberine göre, mineral lifli çekirdek panellerde
yangının gelişme potansiyeli polimerik çekirdekli panellerden
daha azdır. Bu yüzden yaşamsal risklerin söz konusu olduğu
alanlarda yanıcı özellikte paneller kullanılmamalıdır [12]. Mineral
yün yalıtımla karşılaştırıldığında PUR veya PIR plastik köpük
yalıtımlı paneller, malzemenin yanıcı olması nedeniyle yangının
ortaya çıkması bakımından yüksek tehlike oluşturur. Building
Bulletin 100: Design for Fire Safety in Schools’ a göre bir binanın
dış kabuğu sağlık ve emniyet riskleri taşıyorsa yangın yayılımı için
ortam oluşturmamalıdır. Yanıcı dış duvar kaplaması (cladding)
ve geniş boşluklar bu tür riskleri oluşturabilir [13]. Bir ürün için
sadece “yangına tepki” yerine “yangına dayanım” la ilgili gerçek
koruma, gerçek yangın koşullarında maruz kalan yüzeyden maruz
kalmayan diğer yüzeye doğru oluşan ısı akımına dayanım ve
bütünlüğü korumayla mümkündür [6].

Sonuç
Vinil kaplamanın ülkemizde kullanımının yaygınlaşması nedeniyle
ürünün yangın gibi ciddi felaketler oluşturabilecek durumlar
karşısında davranışı konusunda bilinçli olunması gerekmektedir.
Vinil kaplama konusunda önemle üzerinde durulması gereken
sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
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w Ülkemizde vinilin uygulanması konusunda geçerli bir standart
ve bunu denetleyecek kabul görmüş bir denetim mekanizması
bulunmamaktadır. Üretimiyle ilgili olarak ürünün kalitesinin
onaylanması ve ülkeler arasında serbest ticaretinin yapılabilmesi
için geçerli standartların dışında uluslararası geçerliliği kabul
görmüş standartların ve kalite belgesinin olması gereklidir.
Benzer şekilde dışarıdan ithalatı yapılan vinil kaplama ürünlerinin
de sertifikalı ürünler olmasına dikkat edilmelidir.
w Vinil kaplamanın dışarıdan etki edebilecek bir yangında zarar
görmesi, ancak yakın mesafe içerisinde oluşabilecek bir
yangının (bitişik nizamda komşu binanın veya dar bir sokakta
karşı binanın yanması, bina önüne park eden bir aracın
tutuşması vb.) sürekli etkisiyle mümkündür. Bu nedenle bu tür
etkiler düşünülerek kaplamanın özellikle konstrüksiyonunun
iyi tasarlanmış olması gereklidir. Arkasında yanıcı bir destek
tabaka (sheating) bulunması, tabakanın tutuşmasına dolayısıyla
yangında meydana gelecek ısının artmasına ve boyutunun
büyümesine neden olacaktır. Bu nedenle vinil kaplama altında
plastik köpük esaslı yanıcı nitelikte (poliüretan, polistiren vb.)
levhaların kullanılmaması; yanıcı özellikte olmayan (mineral yün
vb.) yanmaz yalıtım levhalarının bulunması gereklidir.
w Konstrüksiyon detayları dikkatli çözülmeli, uygulanmalı ve
düzenli olarak bakımı sağlanmalıdır. Kaplama aralarına yanıcı
madde girmesine ve birikmesine imkan vermeyecek şekilde
boşluklar oluşmamalıdır.
w Duvarın iç kaplamasının da yanıcı olmayan en azından kolay
alevlenmeyen malzemelerden seçilmesi gereklidir. Duvarın
yangın oluşması halinde ısıyı duvarın diğer tarafına iletmeyecek
yalıtım ve bütünlük değerlerine sahip olmalıdır.

[11]. h t t p : / / w w w . c o . y u b a . c a . u s / f i r e s a f e / p r o t e c t i o n homeconstruction.htm
[12]. http://www.cfoa.org.uk/search?search=RRFSO+supplement
ary+guide&types=0&p=0
[13]. http://www.bafsa.org.uk/pdfs/publications/00000050.pdf
[14]. http://www.euroclad.com/downloads/pdf/case_studies/
Silent_danger.pdf
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KAMERALI YANGIN BULMA SİSTEMİ
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Behçet Uğur TÖREYİN

A. Enis ÇETİN

Özet

gerekmektedir. Duman, arka plan resmindeki ayrıtları örterek,
buraların daha sisli, puslu görünmesine sebep olur. Bu ayrıtlar ise,
dalgacık alanındaki yerel en büyük değerlere karşılık gelmektedir.
Bu gerçek göz önüne alınarak, biz de bu yerel en büyük değerlerinde
azalmaya sebep olan hareketli nesneleri belirledik. Dalgacık alt
resimleri kullanılarak dumanın takibi de mümkün olabilmektedir.

Bilkent Üniversitesi’nde yapay görmeye dayalı kameralı yangın
bulma sistemleri geliştirilmiştir. Kameradan gelen görüntü gerçek
zamanda analiz edilmekte ve alev rengi, alev kırpışması, dumanın
arka plandaki objeleri kapaması, ortamın grileşmesi gibi bilgiler
kullanılarak ateş ve duman tespit edilmektedir. Karar verme dalgacık
dönüşümü ve Markov modeller vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Fire Detection System Using Cameras
Abstract
Computer vision based fire detection systems using cameras are
developed at Bilkent University. Image frames obtained by a camera
are analyzed and flames are detected by using flame color and flame
flicker information. Smoke is detected because it covers background
objects and it turns the background scene color. Wavelet transform
and Markov models are used during the decision process.

1. Giriş
Günümüzde yaygın olarak kullanılan ateş ve duman algılayıcıları,
yangın sırasında açığa çıkan çeşitli parçacıkların iyonlaşma ve
fotometri gibi yöntemlerle tespiti esasına dayanmaktadır. Nokta
algılayıcı olarak da adlandırılan bu cihazların en önemli eksiklikleri
uzaklığa bağlı olmaları nedeniyle açık ve geniş alanlarda
çalışamamalarıdır. Duman ve alev tespitinde video kullanılmasının
en faydalı yanı açık ve geniş alanların izlenebilmesidir. Hali hazırda
kullanılan videoda yangın tespiti algoritmaları yalnızca renk [6]
ve hareket bilgisine dayanmaktadır [1]. Bu bildiride sunulan alev
tespiti yönteminde renk ve hareket bilgisine ek olarak alevin
kırpışması dalgacık dönüşümüyle [3, 4] çözümlenmekte ve ateşin
zamanla genişlemesi de incelenmektedir. Duman tespiti yöntemi
ise kestirilen arka plan resmiyle, mevcut resmin uzamsal dalgacık
dönüşümü katsayılarının karşılaştırılması esasında dayanmaktadır.
Yangının ilk anlarında açığa çıkan duman yarı-geçirgen bir özelliğe
sahiptir. Bu özelliği sebebiyle arka plan resmindeki ayrıtların
keskinliğinde azalmaya sebep olmaktadır. Arka plan resmindeki
ayrıtlarsa, bu görüntüdeki yüksek sıklık değerine sahip piksellerden
oluşmaktadır [9]. Bu görüntüdeki, ayrıtların tümüyle kaybolmadan
meydana gelen bir enerji düşmesi, videoda duman olduğuna bir
delil teşkil edebilir. Alev ve duman tespitinde kullanılan tüm bu
veriler son kararın verilmesinde kullanılmaktadır.

2. Duman Tespiti
Videodaki hareketli nesneler ve arka plan [5]’teki yöntemle
kestirildikten sonra, bu hareketli kısımların duman mı, yoksa
herhangi başka bir hareketli nesne mi olduğuna karar verilmesi
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Herhangi bir n seviyesindeki alt resme ait yüksek sıklık enerjisi,
hafızada oluşturulan birleşik resimde tutulmaktadır. Bu birleşik
resim, 8x8 boyutunda bloklara bölünüp, her bloğun enerjisi
hesaplanmaktadır. Mevcut resme ait dalgacık dönüşümü yerel
en büyük değerleri, kestirilmiş olan arka plan resmine ait dalgacık
dönüşümü yerel en büyük katsayı değerleriyle karşılaştırılmakta,
ve eğer hareketli nesneler içindeki bu değerlerde bir azalma
gözlenirse, olası duman varlığı olarak belirlenmektedir.
Yangınlarda, zaman geçtikçe, duman daha yoğun olmaktadır. Bu da,
mevcut resimde dumanın bulunduğu yerdeki piksellerin, U ve V renklilik
değerlerinde, dumanın renginden bağımsız olarak bir azalmaya sebep
olmaktadır. Bu gerçekten hareketle, olası duman piksellerindeki U ve
V renklilik değerleri de izlenmekte ve bunlardaki düşüş de duman
varlığını doğrulayan veriler olarak nitelendirilmektedir.

3. Alev Tespiti
Dumanın kaynağı olan alevin, yakıttan bağımsız olarak yaklaşık 10
Hz.’lik bir sıklıkta kırpıştığı bilinen bir gerçektir [8]. Alevin kırpışma
özelliği, onu videodaki sıradan hareketli nesnelerden ayırmada
kullanılabilecek temel özelliklerinden biridir. Bu özelliği 10 Hz
civarındaki Fourier sıklık bileşenini önemli ölçüde arttırmaktadır [2,
8]. Diğer bir deyişle, özellikle alev sınırında yer alan pikseller bir
saniye içerisinde çeşitli defalar kaybolur ve tekrar görünür. Sınırları,
renklilik veya parlaklık değerleri 10 Hz. civarı bir sıklıkta titreşen
nesnelerin varlığı video görüntüsünde alev olabileceğini gösterir.
Geliştirilen yöntemde yalnız alev sınırlarında değil, alev bölgeleri
içinde de zamansal ve uzamsal dalgacık dönüşümü çözümlemesi
yapılmıştır. Dalgacık dönüşümü katsayılarının enerjilerindeki artış
yüksek sıklığa sahip hareketlerdeki artışı belirtmektedir. Örneğin,
ateş rengindeki bir nesnenin hareketi, dalgacık dönüşümü
katsayılarının değerlerinde bir artışa neden olmaz. Bunun nedeni
ateş rengindeki piksellerin değerlerinde bir değişme olmamasıdır.
Alev tespit algoritması dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada
video görüntüsündeki hareketli bölgeler tespit edilmektedir. Sonraki
aşamada hareketli bölgedeki piksellerin ateş rengi olma olasılıkları
hesaplanır. Ateş renginde olan hareketli bölgelerde bulunan ve
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özellikleri sıklıkla değişen pikselleri belirlemek için zamansal ve
uzamsal dalgacık dönüşümü kullanılmaktadır. Son aşamada ise
olası ateş bölgelerinin zamanla genişlemesi incelenmektedir.

Tablo 1.
Duman
Bulunan
Sahne
Sayısı

Ateş
Bulunan
Sahne
Sayısı

Duman
Tespit
Edilen Sahne
Sayısı

Ateş
Tespit
Edilen Sahne
Sayısı

Video 1

0

0

0

0

Video 2

2

5

2

5

Video 3

0

0

0

0

Video 4

5

3

4

3

Video 5

8

8

6

8

Video 6

2

4

2

4

Video 7

0

0

0

0

Video 8

6

2

6

2

Video 9

0

0

0

0

Video 10

0

0

0

0

Videolar

4. Sonuç
Bu bildiride renkli videoda duman ve alev tespiti için dalgacık
dönüşümüne dayalı yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Videoda yangın
tespiti için geliştirilmiş diğer sistemlerde kullanılan hareket ve renk
bilgisine ek olarak, videonun dalgacık dönüşümüyle elde edilen
kırpışma bilgisinden de yararlanılmıştır. Yangın başlangıcında
henüz alevler yokken veya kameranın görüş alanı içinde alevler
bulunmazken, yalnız dumanın varlığından yangın alarmı
verilebilmesi için duman tespiti yöntemi de geliştirilmiştir. Bu yöntem
dumanın, renginden bağımsız olarak, yangın başlangıcındaki
yarı-geçirgen özelliğiyle arka plan resmindeki ayrıtların netliğini
azaltması gerçeğine dayanmaktadır. Ayrıtlardaki enerji düşmesi
de dalgacık dönüşümü çözümlemesiyle gerçekleştirilmiştir.
Duman ve alev tespiti için geliştirilen yöntem AMD Athlon XP+ 1.6
GHz. mikro-işlemcili bir diz üstü bilgisayarda C++ programlama
dilinde kodlanmıştır. Sınama verileri olarak kullanılan video
imgelerinin boyutları 320’ye 240 pikseldir. Bu videoların bir
kısmında yalnız alev, bir kısmında yalnız duman, bir kısmında hem
alev hem duman bulunmakta, kalanındaysa ne alev ne duman
bulunmamaktadır. Önerilen yönteme dayalı belirtilen platformda
geliştirilen sistem bu çözünürlükteki videoyu 15 ms/imge hızında
gerçek zamanda işleyebilmektedir.
Gerçek zamanda ve kaydedilmiş videolarda yapılan farklı senaryoları
içeren çok sayıdaki testler sonucunda, geliştirilen yöntemin, alev
veya duman olan tüm videolarda alarm verdiği gözlenmiştir.
Yöntemimiz alev yanında dumanı da tespit edebilmektedir. Bu
özelliği onu, alevin kameranın görüş alanı içine düşmediği yangın
videolarında ve yangının henüz başlayıp, sadece duman açığa
çıkardığı ilk anlarında da kullanılabilir kılmaktadır. Tablo 1’de
sonuçlar ardından da birkaç örnek resim sunulmuştur.

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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DALGIÇ POMPA TEKNOLOJİSİNİN, YANGINLA MÜCADELE AMAÇLI
MEKANİK SİSTEMLERİN DİZAYNI İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ömer YILDIZEL
Wilo Pompa Sistemleri

Özet
Yangın önleme, algılama ve söndürme amaçlı çalışmalar dünyada
ve ülkemizde uzun yıllardır yürütülmekte ve çok ciddi projeler
başarı ile hayata geçirilmektedir. Yangın konulu bu çalışmaları
genel olarak, imalata yönelik çalışmalar ve dizayn çalışmaları
olarak iki kısımda değerlendirmek mümkündür.
İmalata yönelik çalışmalar kapsamında pompalar, hidrofor
sistemleri, yangın hidrantları, sprinkler çeşitleri, vanalar,
duman ve alev algılama cihazları gibi, bir çok yardımcı ve ana
ekipman üretilmektedir. Dizayn kapsamındaki çalışmalar ise ilk
olarak yukarıda bahsi geçen ürünlerin imalatçıları tarafından
gerçekleştirilmekte ve bu sayede ürün çeşitliliği ve kalitesi
sağlanmaktadır. En nihayetinde ise, ayrı ayrı dizayn edilen bu
yardımcı ve ana ekipmanların bir bütünü oluşturduğu sistemler
dizayn edilmektedir.
Daha mimari ve inşaat projeleri hazırlanırken, teçhiz edilecek
mekanik sistem ve ekipmanın yerleşim detayları düşünülerek
yürütülen projeler; mekanik tesisat dizanynı yapan proje firmaları
ve uygulamacı firmalar açısından en başarılı ve verimli çalışma
imkanlarını sunmaktadır. Ancak çoğu zaman, mekanik tesisat
projelerinin söz konusu yapı tamamlandıktan sonra dizayn
edildiğide bir gerçektir. Uygun tesisat geçişlerinin bırakılmamış
olması ve montaj için gerekli alanların hesaba katılmaması gibi
durumlar, birçok defa ilk yatırım maliyetleri ile birlikte işletme
maliyetlerinide arttırmaktadır. Böylesi durumlarda projeci
ve uygulamacı firmalar, mesailerinin büyük kısmını yapıya
uygun çözümü gerçekleştirebilmek için harcamak zorunda
kalmaktadırlar.
Böylesi kısıtlı bir montaj sahası ve boş hacimleri en verimli şekilde
kullanmanın yolu, pompa seçiminde dalgıç pompa teknolojisine ve
bu teknoloji ile geliştirilen ürünlere öncelik tanımaktadır.
EVALUATING THE POSSIBLUTY OF USING DIVER PUMP
TECHNOLOGY FOR THE DESIGN OF MECHANICAL SYSTEMS
AIMED AT COMBATTING FIRE

Abstract
Efforts aimed at developing systems for fire prevention, fire
detection and fire extinction, have been carried out in the world and
in our country for many years now and various serious projects are
being implemented. We can analyze these efforts in two categories,
namely, manufacturing efforts and design efforts.
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As part of the manufacturing efforts; various main and auxiliary
equipment including pumps, water booster systems, fire hydrants,
sprinklers, valves, and smoke and flame detectors are produced.
The design efforts are carried out by the manufacturers of the
above mentioned products and as a result product variety and
quality is ensured. And consequently, systems that integrate these
main and auxiliary systems designed separately are designed.
These projects, carried out by taking into consideration the lay
out details of the mechanical systems and equipment to be used
even while the architectural projects and construction projects are
prepared, provide the most successful and most efficient work
conditions for the project companies creating the design and
companies implementing the project. However in most cases, it
is a truth that mechanical installation projects are designed after
the construction is completed. Lack of adequate HVAC channels
and lack of adequate space for mounting usually increase initial
investment and management costs. In such cases, project and
implementation companies would have to devote most of their time
to come up with solutions that match the building.
The best way to utilize such limited mounting area and empty
spaces is to opt for diver pump technology and the products
developed using this technology.

1.Giriş
Mekanik tesisatın yapılacağı tesiste yeterli montaj alanlarının
bulunmayışı, bir yandan uygulamacıyı şartlara uygun çözümler
üretmeye zorlarken; birçok defa da gerçek proje değerleri ve
sistem dizaynından uzaklaştırmaktadır. İmalata veya konfora
yönelik tesisatlardan ayrı olarak, mal ve can güvenliğini direk
ilgilendiren bir konu olduğu için; yangın önleme ve söndürme
amaçlı mekanik tesisatlarda yapılacak her türlü hata çok vahim
sonuçlar doğurabilecektir.

2. Pompa Daireleri Açısından Projelendirme ve
Uygulama
Bir mekanik tesisat projesi için gerekli montaj alanları hesaplanırken
sadece cihazların ( pompalar, chiller üniteleri, vb. ) fiziksel oturma
yüzeyleri değil; sağlıklı bir montaj ve işletme için gerekli tüm
hacimler düşünülmelidir. İlerleyen zamanlarda kullanılan cihaz
ve sistemler için servis ihtiyacının olacağı; cihazların bir birine
fazla yakın çalışmasının ısıl ve elektriksel kaynaklı sıkıntılar
oluşturabileceği unutulmamalıdır.
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Ancak bazen, projelendirmenin doğru yapıldığı durumlarda
bile pompa dairesi ve pompa yerleşimi konusunda sıkıntılar
yaşanabilmektedir. Özellikle bir çok sanayi tesisinde, imalata
yönelik mekanik tesisatlara öncelik verilip, yangınla mücadele
amaçlı mekanik tesisat 1-2 yıl gibi uzun bir zaman sonraya
ötelenebilmektedir. Bu durumda ise ilk uygulamacının montaj
alanlarını hesapsızca kullanması, bu sıkıntıların kaynağıdır.

edilmelidir. Pompaların birbirine ve depo yüzeylerine fazla yakın
olması emişin sağlıklı yapılamamasına ve elektriksel bir takım
sıkıntılara neden olmaktadır. Söz konusu mesafeler Şekil 2’de
pompa çıkış çapı katları şeklinde ifade edilmiştir.

2.1 Bir Pompa Dairesinin Olmadığı Durumda Dizayn ve
Uygulama
Bir pompa dairesinin olmadığı durumlarda proje firmaları ve
uygulamacı firmalar tarafından en çok tercih edilen durum,
pompaların negatif emişte çalıştığı dizaynlardır. Bu uygulamalarda
normal şaşeli bir pompa deponun hemen üzerine teçhiz edilerek,
pompaya ait emiş hattı depo içerisine indirilmekte ve pompa emiş
yapacak şekilde kullanılmaktadır.
Ancak bu uygulamalarda en büyük sıkıntı pompalarda kavitasyon
oluşmasıdır. Pompa hacmi içerisinde bir noktadaki basıncın,
söz konusu akışkanın ortam sıcaklığındaki buharlaşma basıncı
değerinin altına düşmesiyle başlayan bu faz değişimleri sinsilesi
neticesinde; hem sistem debisi ve basma yüksekliği dizayn
değerlerine ulaşamamakta, hemde pompada ciddi mekanik
hasarlar oluşmaktadır. Bunun sonucunda duruş maliyetlerine
eklenen tamir bakım maliyetleri, işletme maliyetlerine artış olarak
yansımaktadır.
Bu sistemlerde çekvana ( emiş için yapılmış bir kafes ile kullanıldığı
için çoğu zaman emiş klapesi olarak anılır ) pompa emiş hattının
en alt noktasında bulunduğundan, çekvananın hattı kapatamadığı
durumlarda, pompa emiş hattı boşalarak pompa susuz çalışarak
arızalanabilmektedir.

Şekil 2. Çoklu montaj detayı

Uygun mesafeler ile yapılan montaj sonrasında, pompaların
işletilmesi sırasında depo içerisinde bırakılması gereken su
seviyeside mutlaka göz önünde bırakılmalıdır. Bu seviye elektrik
motorunun soğuyabilmesi ve pompanın hava emmemesi açısından
önemlidir. Bu seviyenin korunmasında aksaklıklar öngörülen
işletmelerde ise vorteks önleyici plaka (anti-vortex plate ) adı verilen
harici bir muhafaza kullanılması uygun olacaktır. Şekil 3’de söz
konusu muhafaza ve su seviyelerine ilişkin bir çizim bulunmaktadır.
Bu çizimde A, B, C indisleri ürün kapasitelerine göre değişen ve
imalatçı tarafından tayin edilen değerlerdir.

Gerek kavitasyon gerekse kuru çalışmadan kaynaklanan arızaların
sebep olduğu duruşlar süresince yangınla mücadele amaçlı
sistemlerin çalışmadığı veya yedeksiz çalışmak zorunda kaldığı
gözönüne alınmalıdır.
Oysaki aynı uygulama için dalgıç pompa teknolojisi kullanıldığında
ne kavitasyon, nede çekvananın kaçırmasından kaynaklanan kuru
çalışma riski olmayacaktır. Şekil 1’de dalgıç pompa teknoloji ile
yapılmış iki farklı uygulama örneği verilmiş olup; görüleceği üzere,
dalgıç pompa teknolojisindeki gelişmeler sayesinde pompa yatay
montaja uygun hale getirilerek depo içerisinde ölü hacim oluşması
önlenmiştir.

Şekil 3. Depoda tutulması gereken su seviyesi

Pompa teknolojisinin yatay montaja imkan vermediği durumlarda
ise, uçtan emişli dalgıç pompa kullanılması depo içerisinde ölü
hacimler oluşmasının önüne geçecektir. Şekil 4’de normal bir
dalgıç pompa ve uçtan emişli pompa örneği verilmiştir.

Depo içerisine yapılacak pompa montajlarında, öncelikle
pompaların birbirlerine göre ve depoya göre yerleşimine dikkat

Basma
Ağzı

Basma
Ağzı

Pompa
Elektrik
Motoru

Emiş
Ağzı

Pompa

Elektrik
Motoru

Şekil 1. Dalgıç pompa teknolojisi kullanılarak yapılmış iki farklı uygulama
örneği

Emiş
Ağzı

Şekil 4. Normal bir dalgıç pompa ve
uçtan emişli bir pompa örneği
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Modern teknoloji ürünü uçtan emişli pompalarda ise, uç noktada
bulunan pompa emiş ağzından pompa kademelerine giren su,
basma flanşından çıktıktan sonra elektrik motoru üzerinden
geçerek, motorun soğuması için gerekli akış hızını sağlar.
Klasik dalgıç pompa teknolojisinde emiş ağzı pompa ile elektrik
motorunun birleşme noktasında bulunmaktadır. Pompa çalıştığında
çevredeki su pompa emiş ağzından girerek pompa kademeleri
arasından geçmekte ve kazandığı enerji ile basma flanşından
pompayı terk etmektedir.

Normal şaseli pompalara göre neredeyse tamamen sessiz ve
titreşimsiz çalışan bu sistemler, aynı zamanda normal şaseli
pompalar gibi olası su baskınlarından etkilenmemektedir. Kısıtlı
montaj alanından dolayı bir baskın rogarı olmayan pompa
dairelerinde bu özellik ayrıca bir önem arz etmektedir.
Şekil 6’da bu uygulamalarda kullanılan özel hacime ait bir kesit
resmi bulunmaktadır. Şekil 7’de ise benzer uygulamalara ait
çizimler verilmiş olup, tüm bu dizaynların ortak amacı motor
yüzeyinde ortalama 0,1 m/sn akış hızını sağlamaktır.

Burada yaklaşık motor boyu kadar bir ölü hacim oluşmakta, aynı
zamanda elektrik motorunun soğuması için gerekli akış hızını
sağlayacak tedbirlerin alınması gerekliliği bulunmaktadır.
2.2. Sınırlı Bir Pompa Dairesinin Olduğu Durumda Dizayn ve
Uygulama
Sınırlı bir pompa dairesinin bulunduğu yapılarda, ilk tercih olarak
normal şaseli tip pompalar kullanılmakta ve genelde yukarıda
bahsi geçen negatif emişli montaj şekli tercih edilmektedir.
Pompaların makine dairesine yerleştirilmesine karar verilirse de,
emiş hatlarının gereksiz yere çok sayıda dirsek ile teçhiz edilmesi
olasıdır ve bu durum emiş hattı kayıplarını artırarak kavitasyon
oluşumunu kolaylaştırmaktadır.
Makine dairesinde yapılacak en ideal yerleşimde bile, hem
ileriye dönük servis ihtiyaçları için yeterli alan bırakılamamakta,
hemde hava soğutmalı bu pompalarda hacim yetersiz kaldığı
için elektrik motorunun aşırı ısınmasına bağlı termik sıkıntıları sık
yaşanmaktadır.

Şekil 6. Basınç gömleği uygulamasına ait bir kesit

Bu durumda dalgıç pompa teknolojisinin kuru montaj imkanları
kullanılarak, görünüşte sadece borulardan oluşan bir pompa dairesi
dizaynı mümkün olmaktadır. Şekil 1’de dalgıç pompa teknoloji ile
yapılmış iki farklı uygulama örneği verilmiş olup, ayrıca Şekil 5’te
çeşitli uygulamalara ait resimler verilmiştir.
Bu uygulamalarda pompa özel dizayn edilen bir hacim içerisinde
çalıştırılarak, pompa su hacmi dışında kalan kuru bir bölgede
teçhiz edilebilmektedir.

Şekil 5. Çeşitli uygulamalara ait resimler

4

TÜYAK 2009

Şekil 7. Benzer uygulamalara ait çizimler
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3. Sonuç
Montaj alanlarının yeterli olmadığı durumlarda, sistem dizayn
değerlerinden ödün vermeden ve mekanik tesisatın çalışma
güvenliğini riske atmadan yapılacak pompa seçimlerinde; dalgıç
pompa teknolojisi her zaman iyi bir alternatif olmakla birlikte, bu
seçimlerde pompa karakteristik eğrilerine ayrıca özen göstermek
uygun olacaktır.
“0” debi değerine yaklaşırken pompa karakteristik eğrisi üzerindeki
en büyük basma yüksekliği değeri gözönüne alınmalı ve bu
değerin tesisatın dizayn basınç değerine uygun olmasına dikkat
edilmelidir.
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NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI

Özlem KARADAL GÜNEÇ
Norm Teknik

Özet
2007 yılında yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik” ile birlikte Türkiye’de uyulması zorunlu
olan sprinkler sistemi tasarım standardı TS-EN12845 olarak
belirlenmiştir. Bu standarda ait tasarım kuralları ile tüm dünyada
kabul gören ve uygulanan NFPA 13 standardı arasında bazı
temel konularda farklılıklar bulunmaktadır. Bu bildiride iki tasarım
standardı arasındaki temel farklılıklar ana hatlarıyla belirlenmiştir.
Yönetmelikte sprinkler sistemi ile ilgili tasarım gereklerini ortaya
koyan ana hükümler irdelenerek, TS-EN12845 standardında
bu hükümlere karşılık gelen kurallar maddeler halinde NFPA13
ile kıyaslanmıştır. Ayrıca, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan
ancak TS-EN12845’in kapsamı dışında bırakılan sistemlere de
değinilmiştir. Yangın korunma tedbirleri bir bütün olarak ele alınarak,
tasarım standardlarında tespit edilen bu farklılıkların toplam
maliyetlere etkisi açısından genel değerlendirme yapılmıştır.

Comparison Of NFPA 13 And En 12845 Standards
Abstract
With the “Bylaw for Protection of Buildings against Fire” that became
effective in 2007, the sprinkler design standard to be complied with
in Turkey has been set as TS-EN12845. There are some basic
differences between the design rules pertaining to this standard
and the NFPA 13 that is accepted all over the world. In this article,
the differences between the two design standards have been
outlined. By emphasizing the main provisions that demonstrate
the legislation design requirement for sprinkler systems in the law,
matching provisions in the TS-EN12845, have been compared to
NFPA 13 one by one. Also, the system used commonly in the world
but that are left outside of the scope of TS-EN12845 as well have
been emphasized. Fire protection precautions have been analyzed
as an integrated whole and a general analysis has been provided
with regard to the influence of these differences detected in design
standards, on total cost.

yönetmelik taleplerinin tamamını karşılayamaması, tasarım
konularında kaotik bir durum meydana getirmiştir. Bu çalışma, her
standard içinde yeralan benzerlik veya farklılıkları adres göstermesi
açısından önemli olmakla birlikte, halen hangi noktalarda uluslar arası
olarak en çok kabul gören standard olan NFPA 13’e başvurmanın
kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. Her iki standardın tasaım
gerekleri kıyaslanırken, yangın güvenlik sistemlerinin yetersizliği,
projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması
durumundan sorumlu olduğumuz unutulmamalıdır.

Kapsam
Aşağıda belirtilen konular, TS EN 12845 standardının kapsamı
dışındadır.
w EN12259-1 standardında geçen sprinkler tipleri dışındaki tüm
sprinkler tipleri (ESFR, İri Damlacıklı, Konut tipi, Geniş korumalı
sprinkler, Özel raf-arası sprinkler)
w Su sprey sistemleri ve baskın sistemler
w Sprinkler sistemi dışındaki diğer sabit söndürme sistemlerine su
beslemeleri
w Sprinkler sistemi borulamasının depreme karşı korunması
w Yüksek depolama seçenekleri sınırlıdır.
w Yüksek binalarda sınırlıdır.

Bina Tehlike Sınıflandırması

Giriş

Sprinkler sistemleri; yangını kontrol altına alma ve söndürmek
için,önceden belirlenmiş olan sıcaklıkta minimum uygulama
yoğunluğunu, korunan alana boşaltmak üzere tasarlanır. Sprinkler
sistemi tasarımında en önemli kriter, tasarım yoğunluğu ve
operasyon alanıdır. Tasarım kriterlerinin belirlenebilmesi için
öncelikle korunacak mahalin tehlike sınıfı belirlenir. Yangın
Yönetmeliğinde tehlike sınıfları birebir TS12845 standardının
aynısıdır. Ancak, NFPA 13 standardı ile kıyaslandığında, iki
standardın arasında aynı kullanım alanları için ciddi farklılıklar
bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu durum yangın pompaları ve
su depo kapasitesi üzerinde direkt etkili olup, altyapı maliyetlerini
arttıran en önemli faktördür. Her iki standardpn belirlediği tehlike
sınıfları arasındaki majör farklar Tablo 1’de verilmiştir.

Bugüne değin, ülkemizde sprinkler sistemleri tasarımı konusunda, en
yaygın olarak kullanılan ve en çok kabul gören standard olan NFPA
13’tür. AB gümrük birliği anlaşmaları gereği, ilgili EN standardları
TSE tarafından TS-EN standardlar dizisine dönüştürülmekte ve
yürürlüğe giren yönetmeliklerde yerini almaktadır. 2007 yılında
yangın yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte zorunlu tasarım
standardı olarak TS EN 12845 adres gösterilmiştir. Bu yeni gelişme,
gerek bugüne kadar alışılagelmiş NFPA 13 tasarım kuralları ile
çelişkilerin bulunması ve gerekse TS-EN12845 standardının

Yüksek yapılar; TS EN12845’te Orta Tehlike Grubu – 3 sınıfında
değerlendirir.(Ek E.2.1). Yüksek yapılarda tabloda verilen zon
büyüklüklerine ilave olarak, binanın her 45 metre yüksekliği için ayrı
bir basınç zonu oluşturularak çözümleme yapılmalıdır. Ancak,yüksek
yapılarda Orta Tehlike -3 sınıfının üzerinde kullanım söz konusu ise
özel çözümlemelere gidilmesi gereklidir. Özel çözümler bu standard
kapsamında yeralmamaktadır. NFPA13’e göre ise yüksek yapılarda
tehlike sınıfı, kullanım alanına göre belirlenir.
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Tablo 1. Tehlike Sınıflarının Karşılaştırılması
Kullanım Sınıfı

TS-EN12845

NFPA-13

Konutlar

Kapsam dışı

Düşük Tehlike

Oteller

Orta Tehlike Grup 1

Düşük Tehlike

Otoparklar

Orta Tehlike Grup 2

Orta Tehlike Grup 1

Okullar

Orta Tehlike Grup 1

Düşük Tehlike

Hastaneler

Orta Tehlike Grup 1

Düşük Tehlike

Büro Binaları

Orta Tehlike Grup 1

Düşük Tehlike

Alışveriş Merkezleri

Orta Tehlike Grup 4

Orta Tehlike Grup 2

Restoranlar

Orta Tehlike Grup 1

Düşük Tehlike

Müzeler

Orta Tehlike Grup 2

Düşük Tehlike

Sinema ve tiyatrolar

Orta Tehlike Grup 4

Düşük Tehlike

Kütüphaneler

Orta Tehlike Grup 1

Düşük tehlike

Tesisat Odaları

Orta Tehlike Grup 3

Orta Tehlike Grup 2

Hidrolik Tasarım Kriterleri
Sprinkler sisteminde hidrolik hesap yönteminin kullanılmasının
amacı, sisteme yeterli su ve basıncın aktarılması için ihtiyaç
duyulan boru çapının belirlenmesidir. Hidrolik hesaplar açısından
değerlendirme yapıldığında her iki standard arasında başlıca
farklar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
a) Konut tipi sprinkler TS-EN12845 kapsamında değildir. Bu
nedenle konut tipi sprinkler kullanılan yerlerde aşağıdaki
tablodaki değerler geçerli olamaz. NFPA 13’ NFPA13 Madde
11.1.5.6’ e başvurulduğunda, konut tipi sprinkler seçilerek
yapılan hesaplarda Operasyon alanı en büyük hidrolik ihtiyacı
gerektiren 4 adet sprinklerin bulunduğu alan olmalıdır. En
büyük hidrolik ihtiyacı gerektiren 4 adet sprinklerdeki akış,
operasyon alanında minimum 4.1(mm/dk) tasarım yoğunluğu
sağlamalıdır.
b) Depolama alanları için özel sprinkler tipleri TS-EN 12845
kapsamında bulunmadığından; ESFR, İri Damlacıklı, Kontrol
Modlu Depo tipi vb. sprinklerin hidrolik tasarım kriterleri ancak
NFPA13’e göre belirlenebilmektedir.
c) Hızlı tepkili sprinkler kullanımı konusunda TS-EN12845’te
hidrolik hesap kriterlerinde değişiklik bulunmamasında
rağmen NFPA 13’te hızlı tepkili sprinklerin koruduğu mahalin
yüksekliğine bağlı olarak, operasyon alanının %40’a varan
oranda azaltılmasına yönelik düzeltme eğrisi bulunmaktadır.
d) Kuru borulu sistemler için; TS-EN12845 ayrı bir operasyon
alanı değeri tanımlarken, NFPA13 ıslak borulu sprinkler sistemi
için alınan operasyon alanı değerinin %30 arttırılarak hesap
yapılmasını istemektedir.
e) TS-EN12845’te hidrolik olarak kritik alana ilave olarak, hidrolik
açıdan en elverişli alan için de hesap yapılması zorunludur.
Ancak, NFPA 13 için böyle bir gereklilik bulunmamaktadır.
Bu hesabın amacı pompanın; hidrolik olarak en çok su
gerektiren alanın basınç debi grafiğindeki debi ve basıncı
karşılayabilmesidir.
f) Hidrolik hesap tasarım kriterleri NFPA13’te eğri olarak
verilmesine rağmen, TS EN 12845 standardında tablo olarak
verilmiştir. Eğri olarka verilmesindeki en büyük farklılık, Şekil
1’de verilen eğri üzerinde herhangi bir noktadaki değerler
hesaba katılabilirken, TS EN12845 standardında tek değer
baz alınmaktadır.

Şekil 1. Yoğunluk / Alan Eğrisi (NFPA13:2007-Figure 11.2.3.1.1)

g) Her iki standarda ait tasarım kriterleri incelendiğinde aşağıdaki
değerlere dikkat çekmek gerekir. Aşağıdaki değerleri sprinkler
su ihtiyaçları arasındak farkı örneklerle açıklamak yerinde
olacaktır.
Örneğin;
1. Otoparklar için sprinkler su ihtiyacını belirlersek;
TS-EN12845’e göre Orta Tehlike G.2
Q = 5 x 144 = 720 lt/dk
NFPA 13’e göre Orta Tehlike G.1
Q = 6.1 x 139 = 848 lt/dk
2. Sinema ve tiyatrolar için su ihtiyacını belirlersek;
TS-EN12845’e göre Orta Tehlike G.4
Q = 5 x 216 = 1080lt/dk
NFPA 13’e göre Düşük Tehlike
Q = 4.1 x 139 = 569 lt/dk
Tablo 2. Islak Borulu Sistemlerde Yoğunluk/Alan Kriterlerinin
Karşılaştırılması

Tehlike Sınıfı

TS-EN 12845

NFPA-13

Tasarım Yoğunluğu

Tasarım Yoğunluğu

/ Operasyon Alanı

/ Operasyon Alanı

lt/dk-m2

m2

lt/dk-m2

m2

Düşük Tehlike Sınıfı

2,5

84

4,1

139

Orta Tehlike Sınıfı G.1

5,0

72

6,1

139

Orta Tehlike Sınıfı G.2

5,0

144

8,1

139

Orta Tehlike Sınıfı G.3

5,0

216

-

-

Orta Tehlike Sınıfı G.4

5,0

360

-

-

Yüksek Tehlike İmalat G.1

7,5

260

12,2

232

Yüksek Tehlike İmalat G.2

10,0

260

16.3

232

Yüksek Tehlike İmalat G.3

12,5

260

-

-

-

-

Yüksek Tehlike İmalat G.4

Baskın Sistemler
kullanılır

Yangın Zonları
Yangın zonları belirlenirken, bina mimarisinin yanında yangın zon
büyüklüğü dikkate alınarak tasarım yapılır. Islak borulu sprinkler
sistemleri için her iki standarda ait zon büyüklükleri karşılaştırma
tablosu aşağıda verilmiştir.
Tablo 3. Islak Borulu Sistemlerde Zon Büyüklüğü

Tehlike Sınıfı
Düşük Tehlike
Orta Tehlike
Yüksek Tehlike

TS-12785 (Tablo 17)

NFPA-13
( Madde 8.2.1)

10 000m²

4831m²

12 000m²
(Ek E ve D’de izin
verilen durumlar hariç)

4831m²

9 000m²

3716m²
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a. Her iki standard arasındaki en büyük fark, TS EN 12845 zon
büyüklüğü limit değerini her alarm vanasının bağlı bulunduğu
tesisatın koruduğu toplam alana göre belirlemesine rağmen,
NFPA13 aynı alarm vanasına bağlanabilecek en büyük kat
alanı için limit değerini verir.
b. TS- EN 12845/Ek D ise orta tehlike sınıfı mahallerde
zonlama ile ilgili ayrı şartlar belirlemesine rağmen, NFPA 13
zon büyüklükleri ile ilgili olarak, tehlike sınıfına bağlı şartlar
getirmez.
w Aynı alarm vanasından beslenen sprinkler sayısı her katta
1000’i geçmemelidir.
w Otoparklar ve depolama alanları ayrı zon olarak
tasarlanmalıdır.
w Her bir alarm vanasının beslediği sprinkler sayısı 10000’i
geçmeyecek şekilde tasarım yapılmalıdır.
w Her zonda en fazla 500 adet sprinkler bulunacak şekilde
tasarım yapılmalıdır.
w Zonlama yapılan alan içinde orta tehlike-3’ün üstü tehlike
sınıfında mahal bulunmamalıdır. (Örneğin sinema, konferans
salonu vb. )
w TS-EN12845 gereği zonlara ayrılmış sprinkler tesisatına
ait alarm vana setinde, iki kesme vanası ve by-pass vanası
bulunmalıdır. (Şekil D.1)

Tablo 4. Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlave Su İhtiyaçları
(YönetmelikEk-8/C)
Bina Tehlike Sınıfı

Süre (dk)

İlave edilecek

İlave edilecek

Yangın Dolabı

Hidrant Debisi

Debisi (lt/dak)

(lt/dk)

Düşük tehlike

100

400

30

Orta Tehlike-1

100

400

60

Orta Tehlike-2-3-4

100

1000

60

Yüksek Tehlike

200

1500

90

birleşik sistem kolonları için; sprinkler su ihtiyacına, hortum
su ihtiyacı eklenir. NFPA13 ve 14’e göre belirlenen iki değer
birbiriyle kıyaslanarak, yüksek olan değer kullanılır. (NFPA13
Madde 11.1.5.6) Bir başka deyişle, su beslemeleri için hortum
ihtiyacını; hidrant ve yangın dolabı sistemi belirlemekte olup,
birleşik sistem kolonu üzerindeki 2 ½” hortum bağlantıları için
su ihtiyacı NFPA14’e göre kontrol edilir. NFPA14 tarafından
gerekli miktar daha fazla ise bu değere göre su beslemesi
düzenlenir.
Tablo 5. İtfaiye Su Alma Ağzı Su İhtiyacı
Kolon sayısı

İtfaiye Su Alma Ağzı Çapı 2 1/2“
En üst tasarım noktasındaki

Debi (lt/dk)

min. basınç (bar)
1

6

1893

2

6

1893+946

≥3

6

3785

c. İtfaiye su alma ağzı vana bağlantıları ana kolonlar üzerinden
doğrudan yapılmalıdır. TS EN 12845 ise sprinkler sisteminden
diğer sistemlere bağlantılara izin vermemektedir. NFPA 13 ise
birleşik sistem kolonuna itfaiye su alma ağzı bağlanmasına,
Şekil 2’de gösterildiği gibi her zonun kat girişine çekvalf
konulması durumunda izin vermektedir.

Şekil 2. Islak alarm Vanasında By-pass Bağlantısı (TS-EN 12845 : Şekil D.1)

Su Beslemeleri
Minimum su beslemesi; sprinkler sistemi su ihtiyacına, yangın
dolabı ve hidrant sistemi için gerekli hortum sistemleri su ihtiyacı
eklenerek belirlenmelidir.
a. Sprinkler su ihtiyacı; hidrolik hesap kriterleri baz alınarak
belirlenirken, yönetmelik gereği hortum su ihtiyacı için aşağıda
verilen değerler ilave edilmelidir. Tablo 4’te verilen değerler
NFPA13 Tablo 11.3.1.2’de verilen değerlere yakın olmakla
birlikte, TS EN12845’te su beslemesinin, her sistemden eş
zamanlı azami hesaplanmış debilerin toplamını sağlayabilmesi
gerektiği ve debilerin en çok su ihtiyacı olan sistem için gerekli
basınca kadar düzeltilmesi gerektiğini belirtmektedir. (9.6.4.b)
b. İtfaiye su alma ağzı su ihtiyacı konusunda gerek yönetmelik ve
gerekse TS-EN12845’te herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
NFPA 14’e göre itfaiye su alma ağzı kolon sistemi(standpipe)
için gerekli su debisi belirlenir. Aynı zamanda NFPA 13’e
göre; sprinkler ve itfaiye su alma vanalarına hizmet veren
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Şekil 3-Birleşik Sistem Kolonunda Boru Düzenlemesi
(NFPA13:2007 Figure A.8.17.5.2.2.a)

d. Yönetmelik gereği, 1“ hortum sistemlerinde 4 bar basınç
istenmektedir. TS EN12845 standardı basınç değeri
tanımlamaz. Buna karşılık NFPA 13, sprinkler sisteminin
sağlayabildiği basınçta (sprinkler sistemine hortum bağlantısının
yapıldığı noktadaki basınçta), 1 ½” hortum bağlantısı için en az
50 GPM (189lpm) debi tanımlar. Yönetmelikte verilen basınç
değerinin, yangın dolaplarının sprinkler sistemine bağlandığı
noktada sağlanması halinde, sprinkler sistemi için basınç ve
debi değerini yüksek miktarda arttırmaktadır.

BİLDİRİLER KİTABI TÜYAK
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Borulama
Yönetmelik gereği; birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde,
sismik hareketlere karşı ana kolonların herhangi bir yöne
sürüklenmemesi için, dört yollu destek kullanılması ve 65 mm
ve daha büyük nominal çaplı boruların katlardan ana dağıtım
borularına bağlanmasında esnek bağlantılar ile boruların tavanlara
tutturulmasında iki yollu enlemesine ve boylamasına sabitleme
askı elemanları kullanılarak boruların kırılmasının önlenmesi
gerekir. Dilatasyon geçişlerinde her üç yönde hareketi karşılayacak
detaylar uygulanır.
NFPA 13’te sismik detaylarla ilgili düzenlemeler ayrıntılı olarak
verilmektedir. Ancak TS EN12845 standardında yangın tesisatının
depreme karşı korunmasına yönelik tedbirler konusuna yer
verilmemiştir.

Sonuç
Bu değerlendirme sonrasında aslında TS EN 12845’in pek çok
yapı ve uygulama türüne cevap verir nitelikte olmadığını ve
tanımlanmış konularda TS EN 12845’i kullanmamız gerektiğini
ancak kapsamının darlığı nedeniyle NFPA13 ve diğer NFPA
dökümanlarını da gözardı edemeyeceğimiz ve kullanmaya devam
edeceğimiz ortaya çıkmaktadır.
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Özet
Yangın günlük hayatımızda sıkça meydana gelen bir afet olmadığı
için asla meydana gelmeyecekmiş gibi düşünülür ve yapılara
yansıması da bu şekilde gerçekleştirilir. Hastane yapıları da
kullanıcı profilinden dolayı yangın anında en hızlı şekilde tahliye
edilmesi gereken ve yatay tahliyenin gerçekleştirilebilmesi
için özel önlemler alınması gerekli yapılardır.
Yangına
karşı alınacak tedbirler henüz tasarım aşamasında iken
projeye yansıtılır ve sonrasında bir iyileştirmenin yapılması
imkânsızdır. Bazı önlemler ise sonradan gerçekleştirilebilir.
Bazı durumlarda ise kullanım sürecinde yapılan tadilatlar
ve mekânlarda gerçekleştirilen fonksiyon değişiklikleri için
sonradan özel önlemler alınması gerekir içinde ki yetkililerinin
bu konuda bilinçlendirmesi gereklidir. Bina yetkililerinin bu
konuda bilinçlendirilmesi ve eksiklerinin bildirilen en kısa
zamanda önlemlerinin almaları için hastane yapıları yangın
denetleme komisyonu tarafından denetlenmekte ve eksikleri bir
rapor halinde bildirilmektedir. Bu eksikliklerinin en geç 1 sene
içinde tamamlamaları beklenmektedir. Ayrıca birçok fonksiyonu
bünyesinde barındıran hastanelerde yangının oluşmasını ve
dumanın yayılması etkileyen birçok problemle karşılaşmaktayız.
Hastanelerde yangın güvenliğinin sağlanabilmesi için öncelikle
bu problemlerin ve yangında insan hayatını ve tahliye sürecini
en çok etkileyen etmen olan duman tahliyesine yönelik önlemler
getirilmelidir. Son hastane yangınları, durumun önemini ve
alınacak tedbirlerin daha büyük can ve mal kaybı olmadan
yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan deneyimler olmuştur.

Fire Safety in Health Care Facilities And Examining
Developments in the Current Audit
Fire is considered as being never occurred frequently in our
daily life because of this fact there is no fire precations being
taken. Hospitals are the buildings that should be evacuate the
fastest way and should have special measures must be taken
for horizontal evacuation because of their user profile. Measures
against fire will reflected to the project at the design stage and
then after user stage it is impossible to made an improvement.
But some measures can be done later. In some cases special
measures must be taken for the modifications in the process of
use and function changes in spaces for this reason authorities
must be awearded in this regard. For being awearded building
officials on this issue and to take measures as soon as possible,
hospital buildings are checked by the fire control committee and
inadequate facilities been reported. Most of these shortcomings
are expected to be completed within 1 year. İn hospitals having
many different functions, we are compared a lot of problems
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that affects spread of fire and smoke. To ensure fire safety in
hospitals measures should be brought for smoke evacuation.
Last hospital fires have been experiences that emphasized the
importance of measures to be taken without larger loss of life
and property.

Giriş
Hastaneler, insanların hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde
devam ettirmek için, bir bakıma şifa bulmak amacı ile gittikleri
mekânlardır. Her afette olduğu gibi yangınlardan sonrada
hastaneler, insanların birer kurtarıcısı ve sığındıkları mekânlar
olarak görülmektedir. Fakat hastanelerin de her an bu afetler
ile karşı karşıya kalabileceği göz ardı edilmektedir. Bu nedenle
çoğu zamanda özellikle maddi ödenek yetersizliğinden dolayı
yangına karşı alınacak tedbirler geciktirilmekte hatta hiçbir
önlem alınamamaktadır. Bu problem genelde, projelendirme
sürecinde aktif ve pasif önlemlerin yeterince ele alınmaması,
inşaat süresini ve maliyeti en aza indirmek için detay-malzemeişçilik kalitesinden verilecek ödenecek en ufak bir problemde
çok büyük bir felakete dönüşen olaylara sebep olmaktadır.
Oysaki söz konusu bir yangın sırasında tahliyesi en zor olacak
yapılar hastanelerdir. Aslında sadece hastane yapılarında değil
tüm yapılarda bir denetim mekanizması oluşturulmalı, birçoğu
kendi başına hareket edemeyecek hastalardan, çocuklardan
ve yaşlılardan oluşan kullanıcıların güvenliği her açıdan
sağlanmalıdır(6). İnsanlar hastanelere gittikleri zaman hem
sağlıklarına kavuşma hem de tüm dış etkenler ve afetlerden
de korunabildiklerini bilmeli bu endişe ile sağlık yapılarında
dolaşmak zorunda kalmamalıdır. Bu nedenle olası bir yangın
sırasında meydana gelebilecek olumsuzlukların ve ilgili
problemlerin önceden tespit edilerek önlemelerin alınması ile
büyük can ve mal kayıplarını meydana gelmesi engellenebilir.
Her yapıda olması gerektiği gibi, hastanelerde de projelendirme
sırasında da, yapım ve denetim aşamasında da yangın
güvenliği konusu çok ciddiyetle ele alınmalıdır. Denetim hastane
kullanılırken de en önemli konulardan birisidir.

Hastanelerdeki Yangın Problemi ve Alınması Gereken
Önlemler
Hastane yapılarının orta derecede yangın riskine sahip yapılar
olmalarına rağmen kullanıcı profilinden ve farklı birçok fonksiyonu
bünyesinde barındırmasından dolayı yüksek riskli yapılar olarak
değerlendirilmelidir. Hastane yapılarındaki yangın problemi
yapıya ulaşım, müdahale ve tasarım kriterleri, algılama, duman
ve insan tahliyesi ve denetim mekanizmasından kaynaklanır.
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çıkış katının en fazla bir kat altında veya üzerinde konumlanması
uygundur. Ayrıca tüm bu bölümlerin yangın kompartımanı olarak
düzenlenmesi yangın sırasında oluşan dumana karşı hastaların
korunması açısından büyük önem arz eder.

Resim1: Hastane çevresinde kurtarma, söndürme çalışmaları (10)

Sıkışık şehir dokusu içinde konumlanan hastanelerimize ulaşım
oldukça güç olmaktadır. Özellikle bu doku içinde yer alan
yolların çok dar olması ve otopark alanlarının yetersizliğinden
dolayı yollara park eden arabalar olası bir yangın durumunda
itfaiye araçlarının zamanında olay yerine ulaşmalarını
engellenmektedirler. Yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin
sadece yapıya yaklaşımı değil aynı zamanda yapı etrafında
çalışmalarını sürdürecek boş alanların mevcut bulunması ve
itfaiyenin yanaşması için yeterli alana sahip olması da gereklidir(3)
Resim 1. Özellikle sonradan sağlık yapısına dönüştürülen yapı
etrafında bu nitelikte alanların bırakılmadığı görülmektedir. Bu
durum şehircilik ölçeğinde, hastanelerin yangın güvenliğinin
etkileyen önemli bir sorundur. Bu durum yeni yapılacak olan
hastane yapılarının konumlarının belirlenmesinde önemli bir
kriter olarak değerlendirilmelidir. Yapı, araziye söndürme ve
kurtarma faaliyetlerinin en etkili bir şekilde gerçekleştirileceği
şekilde konumlandırılmalıdır.
Farklı işlevlere sahip yapıların zaman içinde hastane yapısına
dönüştürülmesi hem şehircilik hem de yapısal yangın güvenliği
açısından önemli sorunlar doğurmaktadır. Çok fazla birbiri ile ilişkili
fonksiyonun hiçbir işlev bütünlüğü düşünülmeden tasarlanmış
bir kabuğa sığdırmada zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle kaçış
yolları, acil çıkışlar ve yangın merdivenleri doğru yerlerde ve
yönetmelik esaslarına uygun olarak konumlandırılamamaktadır.
Ayrıca yangın riski yüksek olan mekânlar için alınacak özel
önlemlerin sonradan hastane yapısına dönüştürülen yapılarda
uygulanmasının zor veya imkânsız olduğu görülmektedir.
Örneğin merdiven ve koridor genişliklerinin hastane yapısı için
sonradan uyarlanması imkânsızıdır. Bu gibi durumlarda kaçış
yollarının düzenlenmesi veya duman tahliye v.b sistemlerinin
baştan kurulması için ancak yapının yılıp tekrar yapılması
gerekir.
Hastane yapısındaki işlevlerin bina içindeki konumları ve birbirleri
ile olan mesafeleri de yangın güvenliği açısından önem teşkil
etmektedir. Bu mekânlarda sedyeli veya tekerlekli sandalye ile
hastaların tahliye edilmesi söz konusu olduğu için kendi başına
hareket edemeyen hastaların bulunduğu özellikli mekânların en
kolay ve kısa zamanda çıkışa ulaşıp tahliye edilebileceği şekilde
konumlandırılması gereklidir. Örneğin ameliyathane, yoğun
bakım, acil servisler çocuk tedavi ve yataklı, v.b. bölümlerinin

Bina içinde bulunan yangın riski yüksek mekânlarda yangın
açısından tehlike az etmektedir. Bir hastane yapısını
tasarlarken öncelikle yangın riski yüksek olan mekânların tespit
edilerek yangını tetikleme riskinden dolayı birbirlerinde ayrı
ve mesafeli konumlandırmaları gerekir. Bu mekânlar, yoğun
bakım ünitesi, ameliyathaneleri, yüksek basınç odası, hasta
bakım üniteleri, merkezi mutfak, depo, arşiv, kazan dairesi, yapı
içinde trafo merkezi ve elektrik dağıtım odaları, laboratuarlar
ve eczanelerdir. Tüm bu mekânların en az 2 saat yangın
dayanım malzemeden oluşturulmaları, duman sızdırmaz kapılar
ile donatılmaları, kaplama malzemelerinin A grubu yanmaz
malzemeden olması, tesisat kanallarının duman sızdırmazlık
sağlanması ve yanmayan kapaklar ile kapatılması bununla
birlikte tesisat ve havalandırma kanallarının da diğer bölümlerde
bağımsız bir şekilde oluşturulması zorunludur(7). Fakat her bir
mekân için tanımlanmış özel önlemler bulunmamaktadır. Sağlık
yapıları genelinde, bu mekânlarda alınabilecek yangın güvenlik
önlemlerinin her mekân için o mekanın yeri, ekipmanı ve de
kullanıcısına göre özelleştirilmesi gereklidir.
Ayrıca hastane yapılarında dikey tahliyeden çok ilk aşamada
yatay tahliyeye önem verilir. Bu nedenle her katta yatay
tahliyenin gerçekleştirileceği kompartımanların oluşturulması
şarttır (9). Resim 3. Ne yazık ki mevcut hastanelerimizde
böyle bir kompartımanların tasarlanamadığını görmekteyiz.
Hastanelerde dikey tahliyenin en son çare olarak yapılması ön
görülmektedir. Bursa’da daha önce otel yapısı olarak tasarlanmış
daha yapım aşamasında iken hastane binasına dönüştürülen
özel bir hastanede de aynı sorunlarla karşılaşmaktayız. Zemin
üstü 16 ve zemin altı 4 kat olmak üzere toplam 21 katlı yapının
en üst katında sedye ile veya yaşam destek üniteleri, serum,
v.b cihazlar ile birlikte hastaların tahliye edilmesi imkânsızdır.
Resim 2. Bu nedenle özellikle yüksek katlı yapıların hastane
yapısı olarak kullanılmasına kesinlikle izin verilmemelidir.
Yangında insanların yaşamlarını kaybetmelerine en büyük
etken yüksek ısının yanı ısıra dumandır. Bazı hastaların normal
durumlarda bile nefes zorluğu çektikleri düşünülecek olursa
yangın anında çıkan duman sırasında yapıyı terk edene kadar
solunum işlevlerinde büyük bozukluklar oluşur bu nedenle
tasarlanan süreden çok daha kısa bir zaman dilimi içerisinde
tahliye edilmeleri söz konusu olmaktadır. Duman, alevlere oranla
çok daha hızlı bir şekilde bitişik mekânlara dolabilmektedir(2).
Hatta merdiven boşlukları, tesisat şaftları gibi dumanı baca
gibi çeken düşey yollar sayesinde tüm katlara yayılabilmekte,
yatayda bulduğu boşluklarda sızarak diğer yatay katlara da
dolabilmektedir. Bu nedenle hastane yapılarında duman
kontrolünün oluşturulması şarttır. Aksi takdirde hastaların
tahliyesi gerçekleşmeden can kayıpları yaşanacaktır. Ne yazık
ki, bu mekânlarda bulunan hastaların kendi başlarına hareket
edememeleri ve yaşam destek ünitelerine bağlı olmaları
onların tahliyelerini diğer sağlıklı veya hareket kabiliyeti az olan
bireylere oranla oldukça güçleştirmiş, hatta imkânsız kılmıştır.
Bu durum orta derecede yangın riski taşıyan hastanelerin
aslıda öngörülende çok daha büyük risk altında olduğu ve çok
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özel kullanıcı profiline sahip olması özel tasarım kriterlerinin
ve algılama ve söndürme sistemlerinin tasarlanması gerektiği
gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Hastane Yapılarının Yangın Güvenliğinin Denetlenmesi
Konusundaki Son Gelişmeler
Yangın güvenliği konusu, hastane yapımına karar verilmesi ile,
programlama sürecinde başlayıp, planlama aşamasında alınacak
pasif yangın güvenlik önlemleriyle başlayan bu noktada avan
projeden itibaren sürekli mühendislerle aktif yangın güvenlik
önlemleri konusunda da öneriler alınıp değerlendirmeler
yapılmalı ve sistem hakkında verilen ortak kararlarla uygulama
projesine detaylandırılarak yansıtılmalıdır. Mimari projeyle
uyumlu, tüm güvenlik önlemleri önceden alınırsa; yangın
sırasında ve olası bir yangın sonrasında can ve mal kaybı en
aza indirilmiş olur. Hastane kullanıcılarının herhangi bir yangın
durumunda davranış kısıtlılığını ve tepkilerindeki bilinmezlikle
doğacak felaket kaçınılmazdır. Diğer yapılardaki böyle bir tehlike
durumu ve kullanıcı davranışı karşılaştırıldığında konunun
önemi yadsınacak boyutta değildir.

yangın güvenliğinin “2007 Yangın Yönetmeliğine” uygun olarak
denetlenmesine başlanmıştır. Denetleme kurulunda üniversite,
belediye, bayındırlık ve meslek odalarında görev yapan
konusunda uzman mimar, makine, elektrik inşaat mühendisleri
Bursa Valiliği tarafından görevlendirilmiştir. Denetlemelerde;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mimari, tesisat ve yangın algılama-söndürme projesi,
Yapıya ulaşım ve çevresine ilişkin veriler,
Yangın yönergesi, iç düzenleme, personel eğitimi ve
tatbikatları,
Kaçış yolları ve acil durum asansörleri,
Kazan dairesi, yakıt deposu, LPG kullanımı, mutfaklara
ilişkin önlemler,
Otopark, sığınak ve çatıların özellikleri,
Yıldırımdan korunma, transformatör ve jenaratör tesisatı,
Elektrik tesisatı ve sistemleri,
Yangın algılama ve uyarı sistemleri,
Duman kontrol sistemleri,
Taşınabilir yangın tüpleri; konularının ”2007 Yangın
Yönetmeliğine” uygunluğu incelenmektedir.

Hastane yapılarındaki yangın çıkma riskini arttıran ve tahliye,
kurtarma ve söndürme işlevlerini güçleştiren çoğu zaman da
imkânsız hale getiren problemler “yeni yapılacak bir hastane
yapısında nasıl bir yangın güvenliği ve tahliye stratejileri
geliştirilmeli?” ve “mevcut hastanelerde bu açıdan nasıl bir
iyileştirmeye gidilmeli?” sorularını doğurur. Bu soruların cevabına
ulaşabilmek için mevcut yangın yönetmeliklerinin “sağlık
yapılarına” özel çözümler getirecek şeklide düzenlenmesi ve
uygulama ve kullanım aşamalarında oluşturulacak bir komisyon
tarafında belirli periyotlarda denetlenmesi zorunludur. Ne yazık
ki ancak büyük yıkımların yaşandığı felaketlerin ardından
yapılarda bir denetleme mekanizması oluşturulmaktadır. 1999
depremi sonrası da yaşan kayıpların tekrarlanmaması adına
bir komisyon oluşturulmuş fakat sürekliliği sağlanamamıştır.
Aynı afet komisyonunun da olduğu gibi Bursa ilindeki bir
hastanede çıkan yangının ardından Bursa Valiliği tarafından
“Yangın Denetleme Komisyonu” oluşturulmuştur. Son hastane
yangını gerçekleşene kadar sağlık yapılarının yangın açısından
yetersizliği her ne kadar bilinse de olayın ciddiyetine ilişkin
çalışmalar yapılmamıştır. Fakat meydana gelen can kayıplarının
küçük önlemler ile engellenebileceğinin ortaya çıkması ile
birlikte tüm sağlık ve diğer kamu kuruluşlarının binalarının
yangın yönetmeliğine uygun olarak tekrar revize edilmesinin
denetlenmesi gündeme getirilmiştir. Bu amaçla bir yangın
denetleme formu hazırlanarak sağlık yapılarından başlamak
üzere huzurevlerinin, okulların, yurtların, konaklama tesislerinin

Bursa’daki son devlet hastanesi yangınından sonra kentteki ve
ilçelerindeki tüm devlet ve özel hastanelerin listesi çıkartılarak,
ekteki denetleme formuna uygun olarak, 3 ayrı grup tarafından
denetimlere hızlı bir şeklide başlanmıştır. Amaç; hastanelerin
bu konudaki eksiklikleri hakkında bilinçlendirmek ve en kısa
zamanda tamamlamalarını sağlayarak son yangındaki gibi can
kayıpları ile karşılaşmamaktır.

Resim 2: Çok katlı hastane yapısı

Hastane yapılarının yangın güvenliğinin denetlenmesi sonucunda
düzenlenmesi gereken mekanların, detaylandırma ve malzeme

Resim 3: Dikey tahliyenin güçlüğü (11)
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Yapıda tespit edilen eksik ve aksaklıklar yapı denetleme
formunda işaretlenmekte ve özel durumlar rapor halinde
yazılarak formla birlikte yetkililere eksiklerini tamamlamaları
için bildirilmektedir. Sağlık yapılarının denetlenmesi sırasında
yönetmelikte yer almayan fakat önlem alınmadığı takdirde çok
büyük can ve mal kayıplarının yaşanabileceği sorunların tespit
edilmesi sonucunda iyileştirmeye yönelik önerilerde raporda
belirtilmektedir. “Yapılarda yangından korunma yönetmeliğine”
bu önerilerin sağlık yapıları başlığı altında ayrı bir bölümde
belirtilmesi gereklidir.
Yapılan denetlemeler sonucunda ne yazık ki hiçbir hastanenin
bir tahliye planının ve bu konuda herhangi bir bilgilerinin
olmadığı görülmüştür. Ayrıca hiçbir hastanede yatay
tahliye esasları düşünülmemiş bu konuya ilişkin bir yangın
kompartımanı oluşturulmamıştır. Kaçış yolları ve duman
tahliyesine ve uyarı ve algılama sistemlerine yönelik önlemler
ise özel hastanelerin çoğunda alınmasına rağmen eksiklikler
ve yetersiz durumlarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca hastanelerin
birçoğunda olası bir yangın sırasında dumanın bir baca gibi üst
katlara ilerleyerek yatay katlara yayılmasında etkili rol üstlenen
şaftlarda uyarı sistemleri ve kat aralarında duman sızdırmaz
malzemeler ile kapatılmadığı tespit edilmiştir. Yine dumanını
ilerlemesinde aynı etkiye sahip olan merdiven ve asansör
kovalarının basınçlandırılmadığı tespit edilmiştir. Denetlemeler
halen devam etmektedir ancak tüm denetimler tamamlandıktan
sonra hastanelerimizin güncel durumunun istatistiksel sonuçları
hakkında bir bilgi verilebilecektir.
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seçimi bazında alınacak önlemlerin bazılarının ancak yapının
yeniden yapılması sonucu gerçekleştirilebileceği gözler önüne
serilmiştir. Bu nedenle mevcut yapıların denetlenmesi yen
yapılacak olan yapıların ise henüz ruhsat aşamasında iken bu
denetimlerin yapılması ve eksiklerinin tamamlanması kaydı ile
ruhsatın yetkili kurumlar tarafından verilmesi gereklidir.

Sonuç
Her hastanenin, tek başına hareket etmesi zor veya imkânsız
olan hastalar için bir kaçış planının, özellikle alete bağlı yaşamını
sürdürmek zorunda olan veya hareket gücü çok zor veya
imkânsız olan hastaların kaldığı bölmelere yangının ulaşmasının
engellenmesini
sağlayacak
yangın
kompartımanlarının
oluşturulması ve bu durum göz önünde bulundurularak yapılmış
bir yangın tasarımının olması ve bu projenin de uygulanmış
olması gerekmektedir.
Yangın kompartımanlarının oluşturulması sayesinde en azından
hastanelerin tahliyesi kademeli olarak yapılabilmektedir. Bazı
durumlarda ise hastaların hastaneyi tamamen terk etmelerine
gerek kalmadan yangın kontrol altına alınabilmektedir.
Hastanelerde bir hastanın yerinden oynatılması onun
hayatını yangından daha çok tehlikeye atabilmektedir. Yangın
kompartımanları, bu açıdan da hastaların ve personellerin
yerlerinde en az mesafeye ulaştırılarak yangının kontrol altına
alınmasını sağlar. Bu nedenle hastanelerde dikey tahliyeden
önce yatay tahliye önem kazanır. Fakat bir yapının herhangi
bir noktasından yer seviyesine, dışa mekâna kadar olan
engellenmemiş yolun tamamı kaçış yoludur (yangından korunma
yönetmeliği 2007). Bu nedenle yatay ve düşey kaçış yolları bir
bütün olarak ele alınmalı ve tasarlanmalıdır.
Yangın merdivenleri tüm birimlerden kolayca ulaşılabilecek
yerlerde tasarlanmalı ve ulaşım güzergâhı şemalarla belirtilerek
tüm hasta odalarına ve koridorlara asılmalıdır. Yangın
merdivenleri ayrı bir yangın kompartımanı olarak tasarlanmalı
ve basınçlandırılmalıdır.
Her ne kadar asansörler birer düşey kaçış yolu olarak
nitelendirilmeseler de, hastanelerde kendi başına bağımsız
olarak hareket edebilecek veya merdivenleri kullanamayacak
kullanıcılardan olması ve hastalar ile birlikte bağımlı buldukları
cihazların da tahliye edilmesi, bu durumun da merdivenler ile
gerçekleştirilemeyecek olması asansörlerin kullanımın zorunlu
hale getirmiştir. Bu nedenle yangına karşı 120 dakika dayanımlı
yangın güvenlikle bölüme açılan acil durum asansörleri
tasarlanmalı ve asansör kovası da yangın kompartımanı
olacak şekilde projelendirilmelidir. Asansörler ayrı ve yedek bir
jeneratör ile çalışmalı ve asansör kovası basınçlandırılmalıdır.
Ayrıca yangın güvenlikli hacmin girişinde bir dedektör bulunmalı,
aydınlatılmalı ve bir anons sistemi kurulmalıdır(8).
Sıcak havanın ve dumanın yapı içindeki hareketinin iyi bilinmesi
ve bu doğrultuda alınacak önlemlerin henüz tasarım aşamasında
projeye yansıtılması ve uygulanması gerekmektedir.
Mevcut yapıların yangın
denetimlerde tespit edilen
tamamlanması, bunun için
yapılacak yapılar için ise

konusunda denetlenmesi, bu
eksiklerin en kısa zamanında
yaptırımların uygulanması, yeni
henüz ruhsat aşamasında bir

denetimin yapılması eksiklerin tamamlanmaması halinde ise
gerekli izinlerin verilmemesine yönelik çalışmaların yapılması
gereklidir.
Son hastane yangınları yine acı deneyimler olarak karşımıza
çıkmıştır, bu olayların tekrarlanmaması ya da en hasarsız
bir şekilde atlatılması gereklidir. Yangın öncesi alınabilecek
güvenlik tedbirleri ve bir sorun anında yapılabilecekler çözümler
üretilmesi için başta konu ile ilgili bilimsel çalışmalar arttırılmalı
üniversiteler olmak üzere, kişi kurum ve kuruluşlar sürekli
işbirliği içinde çalışmalı, denetimlerde süreklilik ve yaptırım
sağlanmalıdır. Bunun için de toplumda, her kesimin uzmanlar
tarafından eğitilerek bilinçlendirilmesi ve konunun öneminin her
an vurgulanması gereklidir.
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BİLEREK ALINMAYAN YANGIN GÜVENLİK
ÖNLEMLERİNİN BİLİNMEYEN SONUÇLARI

Yrd.Doç.Dr.Saadet ALKIŞ
Akdeniz Ünüversitesi

Özet
Üniversitemizin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun bünyesinde bululan Sivil savunma ve İtfaiyecilik Programınca yüksekokul
elemanlarından oluşan ekiplerle ülke genelinde mahkemelerin
ve çeşitli kuruluşların talebi doğrultusunda “Yapılarda meydana
gelen yangınların çıkış nedenlerinin araştırmasını” konusunda
bilirkişilikler yapmaktayız. Bu sunumda görev aldığımız yangınlar
açtığı zararların boyutu hakkında detaylı bilgi vermeği amaçladık.
Alınmayan yangın güvenlik önlemlerinin sonunda meydana gelen
hasarların boyutu sadece işletmecilere değil hepimize zarar veren
niteliktedir.

The Unkown Results of Taking Securitiy
Precautions un Wittingly
Abstract
We are experts together with the teams established by members of
the Sivil Defence and Fire Fighting Program in Akdeniz University
Technical Sciences Vocational School. We use our expertise to
investigate the reasons of fires in buildings to meet the demands of
courts and organizations in Turkey. In this presentation, we aimed
to give detailed information about the dimensions of damage
in fires we have investigated. The size of the damage occuring
due to neglected security precautions do not influence business
executives only, but also the society as a whole.

1. Giriş
Yangın, Kontrol altına alınamamış yanma durumudur. Yanma
ürünü olarak açığa çıkan yüksek ısı ve gazlar tüm çevreye zarar
verir. Geri dönüşümü olmayan hasarlar yaratarak can ve mal
kayıplarına neden olur. Ani şekilde meydana gelir. Yanıcı maddenin
niteliğine bağlı olarak kısa veya uzun sürede de yayılım gösterme
özelliğine sahiptir.
Ülkemizde de teknolojinin değişime uğraması, elektriksel aletlerin
yaşamımız da çok daha fazla yer alması, kullanılan enerji
kaynaklarının artması LPG, LNG vs.. ekonomik nedenler, sigorta
mevzuatları, çeşitli suçları örtbas etmek, kaza sonucu, doğal
nedenler gibi birçok nedenlerden dolayı yangın olayları meydana
gelmektedir.

2. Yangın Olayları Sonrasındaki Hasar Boyutları
Meydana gelmiş yangın olayı söndürüldükten sonra incelemeler
yapılarak yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılır. Yangın çıkış
nedeni kaza, kundaklama ve elektriksel etkenlere dayalı olarak
meydana gelir. Yanıcı tüm maddeler O2 ile bir etken olmadan
reaksiyon vermez. Yangın olayının incelenmesi yanmayı sağlayan
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etkenin bulunduğu noktada başlar. Yangın yeri araştırmacıları
mesleki bilgi ve deneyimleri doğrultusunda verilen yetki ile olay
yerini inceleyerek deliller ışığında yangın çıkış hakkında bilgi verir.
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim
elemanlarınca oluşturulan ekiplerimizle endüstriyel tesislerde,
konutlarda, hastanelerde, otellerde, ormanlarda, araçlar, deniz
taşıtlarında oluşan çeşitli yangın olaylarının aydınlatılması için
olay yerlerinde incelemeler yaparak yangın çıkış nedeninin kaza,
kundaklama ve elektriksel konulu mu olduğunu belirten bilirkişi
raporları hazırlamaktayız. Ülke genelinde bu çalışmalarımızı yangın
türlerine göre oluşturulan ekiplerce gerçekleştirmekteyiz. Çok
sayıda yaptığımız bu çalışmalar içinde olay nedenini araştırmanın
yanı sıra yangının maddi boyutları hakkında da bilgi ediniriz.
Eğitimlerde ve benzeri diğer işyeri sahiplerine uyarıda bulunmak
amacı güderiz.
Bu sunumda yangın güvenliğinin önemine tarafımızdan incelenmiş
birkaç örnekle dikkat çekme amaçlanmıştır.
Bilirkişi incelemelerinde vatandaşlarımızın yangın konusunda
ne kadar az bilgiye sahip olduklarına, koruma ve güvenlik
önlenmeleri alma da duyarsızlıklarına ve güvenlik önlemleri alma
da tasarruf yapmalarına tanık olmaktayız. Son yıllarda çeşitli
illerde meydana gelen yangınlarda mekân sahipleri daha önce
alması gerekli tedbirlerdeki eksikliklerine üzülmekte ve zamanında
eksikliklerini gidermedikleri için pişmanlık duymaktadırlar.
Çoğunlukla mekânlarına yeniden tadilat yaptırırlarken güvenlik
önlemleri konusunda iş yeri sahipleri yangın bilgisi ve yangın
güvenliği konusunda daha fazla araştırma yapmaktadırlar. Yangın
yönetmeliğini inceleyerek yeni düzenlemelerinde yangın güvenlik
önlemlerini bilinçli olarak yapmaktadır.
Yangın olaylarında bir iş yerinde meydana gelen hasarlar şöyle
sıralanmaktadır;
w Üretim durmakta,
w Çalışanların işlerini kaybetme riski doğmakta,
w Binanın yapısı ve üretim yapan cihazlar tahribata uğramakta,
w Sigorta şirketlerine yoğun bir iş yükü doğmakta,
w Çevre tahribata uğramakta,
w En önemlisi can kaybı ya da sakatlanmalar meydana gelmekte,
w Yangını söndürme işlemleri itfaiyelerde yüksek meblağlarda
harcamalar meydana getirmekte (söndürme malzemeleri,
araçlarda kullanılan yakıtlar, zaman ve harcanan emek ve tabii
ki itfaiyeciler içinde yangında can kaybı riskleri vardır)
Belirtilen bu sorunlar mutlaka büyük veya küçük de olma kayıplar
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yaratmaktadır. Büyük maddi kaybına uğramış tesislerin yangınına
uğradığı günden tadilat yapılarak iş yerinin yeniden üretime geçip
çalışır hale geldiği güne kadar yetkililerinde elde edilen bilgilerden
birkaç örnek;
Halı Fabrikası (Gaziantep,
2007)
1. Yangının fabrikaya verdiği
maddi kayıp 8.000.000
TL
2. Yangın esnasında can
kaybı yok
3. Fabrika 6 ay içerisinde
yeniden faaliyete geçti. Bu
süre içinde yalnız sadece 1 halı makinesi ile bu işlemi yapıldı
4. Kazançta yaklaşık olarak 500.000 TL zarar oldu.
5. 50 işçi işsiz kaldı.
6. Yeniden inşa işlemi yaparken yangın güvenliği önlemi olarak
eskisiyle hemen hemen aynı önlemler aldı. Personeller
yangından korunma konulu eğitimden geçirildi.

3. Sonuç
Yaşanmış birçok yangının olayı sonrasında elde edilen deneyimlere
dayalı olarak oluşturulan güvenlik önlemlerini içeren mevzuatlar
önemli bir ihtiyaca yanıt vermektedir. Ana amacı güvenlik olan
yönetmelikler can ve mal kaybının en az seviyede olması ilkesini
gütmektedir. Binaların proje aşamasında başlayan güvenlik
önlemleri sorumluluğu mimar ve mühendislere aittir. Sorumluluk
sadece projeleri yapanların değil kullanıcılara da aittir. Binaların
kullanımının yapım aşamasında hedeflenen şekliyle değil de farklı
uygulamalarda kullanılmasından kaynaklanan yangınların çok
yüksek hasarlı yangınlar olduğuna tanık olduk.

Kısa Özgeçmiş
Saadet ALKIŞ 1981 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölmü’nden mezun oldu. 1982 yılında Ankara
üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans, 1995 yılında
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora çalışmalarını
tamamladı. Halen Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Adli vakalarda da bilirkişi olarak görev yapmaktadır.

Battaniye Fabrikası (Uşak, 2007)
1-Yangının fabrikaya verdiği
maddi kayıp- 5.000.000
TL
2- Yangın esnasında can
kaybı yok
3- Fabrika 6 ay içerisinde
yeniden faaliyete geçti.
4- Kazançta yaklaşık olarak
1000.000 TL zarar oldu.
5- Bu süre içinde işçi çıkarılmadı, ama maliyeti arttı.
6- Yeniden inşa işlemi yaparken yangın güvenliği önlemlere ağırlık
verildi.
Depo başka bir noktaya aldı. Bina bağlantılarını iptal edildi.
Bu zararlarımın az olmasının sebebi yangının kısmi olmasıdır.
Itriyat ve Gıda Dağıtım Deposu (İzmir 2007)
1. Yangının fabrikaya verdiği maddi kayıp- 7.000.000 TL
2. Yangın esnasında can
kaybı yok
3. Başka bir yerde depo
kiralanarak işler oradan
yürütüldü. 4 ay içerisinde
yeniden
depo
inşa
edilerek faaliyete geçti.
4. Kazançta yaklaşık olarak
tahmini
3.000.000 TL
zarar oldu.
5. Bu süre içinde işçi çıkarılmadı,
6. Forklift şarj ünitesi depo dışına inşa edildi. Duman algılama
sistemleri yapıldı, su havuzu yapılarak, motopomplar alındı.
Ayrıca son aylarda meydana gelen, Bursa Şevket Yılmaz
Hastanesinde 8 can kaybının olması, Antalya’da bir tekstil
firmasındaki LPG patlamasında 4 can kaybının olması, İstanbul’da
Yeşil Kundura deposunda 200 bin çift ayakkabının yanması gibi
olaylar yangın güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha
ortaya koymuştur.
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BİNALARDA YAPISAL YANGINA DİRENCİN SAĞLANMASI BAĞLAMINDA
ÜLKE MEVZUATLARININ İNCELENMESİ

Yüksek Mimar Sedat ALTINDAŞ

Prof. Dr. Füsun DEMİREL

Özet

While legislation regarding structural fire has previously been based
on judgmental rules, it has been modified to reflect performance
based rules as well. Judgmental rules facilitate the approval and
audit processed to a great extent for the related government
authorities however they limit the creator of the legislation. On the
other hand, performance based rules; provide a great degree of
flexibility at the design and construction stages depending on the
features o the building. However, such designs should be created,
controlled and approved by qualified authorities. Thus, buildings
for which judgmental rules will not be applicable and for certain
types of architectural structures, performance based designs are
preferred.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Ülkeler vatandaşlarını binalarda çıkan yangının yıkıcı etkilerine
karşı korumak amacıyla yangın mevzuatlarını oluşturmuşlardır. Bu
mevzuatlarda; yangının çıkması ve yayılmasının sınırlandırılması,
yangın sırasında açığa çıkan alev ve dumanın sınırlandırılması ve
yapının belirli bir süre ayakta kalması istenmektedir. Bu süre aynı
zamanda kullanıcıların binayı güvenle tahliye etmesi ve itfaiyenin
yangına müdahale etmesine olanak sağlaması için gereken
zamandır. Yapının yangın sırasında belirli bir süre ayakta kalması
kavramı; kısaca yapısal yangın direnci olarak adlandırılmaktadır.
Yapısal yangına direnç mevzuatları hükümsel esaslara dayalı iken
zamanla performans esaslı tasarımlara da olanak verecek hale
dönüşmüştür. Hükümsel kurallar yetkili otoritelere onay ve denetim
aşamasında büyük kolaylıklar getirmekte ancak tasarımcıyı
kısıtlamaktadır. Performans esaslı tasarım ise binanın özelliklerine
göre tasarım ve yapım aşamasına büyük esneklikler getirmektedir.
Ancak bu tip tasarımların kalifiye kurum ve kuruluşlarca yapılması,
kontrolü ve onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle hükümsel
kuralların uygulanabilir olmadığı binalar ile çeşitli mühendislik
yapılarında performans esaslı tasarımların kullanılması tercih
edilmektedir.
Yangın güvenliği yönünden ileri olan ülkelerde, yapısal yangına
direnç binaların % 90-95’inde hükümsel kurallarla sağlanırken %
5–10’u performans esaslı tasarımla sağlanmaktadır.
Bu bildiride; yapısal yangına direnç alanında ülkemiz ve çeşitli
ülkelerin mevzuatları incelenerek tasarım yaklaşımları ortaya
konulmuştur. Söz konusu durum hakkında ülkemiz koşullarına
göre genel bir değerlendirme yapılarak önerilerde bulunulmuştur.

Review Of Local Legislation Regarding
Resistance Of Buildings to Structural Fire

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

In those countries that have advanced fire security systems,
structural resistance to fire is ensured by means of judgmental
rules in 90-95% of the buildings, only 5-10% is ensured by means
of performance based rules.
In this article, legislation design approaches have been developed
by analyzing the legislation in use by our country and other countries
with regard to structural fire. And then, an overview has been
provided depending on the local conditions and recommendations
have been developed.

1. Giriş
Yapının, bir kısmının veya yapı elemanın, belirli bir süre için, belirli
bir yangına maruz kalması ve belirli bir yük seviyesinde, yük taşıma
fonksiyonu ve/veya yangın ayırma fonksiyonlarını yerine getirme
kabiliyetine yangına direnç denilmektedir [1].
Yangına direnç gereksinimleri ülkelere göre belirgin şekilde
farklılıklar göstermektedir. İnşaat uygulamaları ve kültür
çeşitliliklerinden kaynaklanan bu farklılıkların çoğu zaman belirli bir
teknik temeli bulunmamaktadır [2].

Abstract
States have created fire protection legislation in order to protect
their citizens against the destructive consequences of fire disasters.
In these legislations, the following are required; restriction of fire
start up and spreading, restriction of smoke coming out during
fire and enabling the building to remain intact for a period during
the fire. This period is also the time required for dwellers to safely
evacuate the building and for the fire brigades to interrupt the fire.
The concept of enabling the building to remain intact for a time
during the fire is also termed shortly as “fire resistance”.

2

TÜYAK 2009

Pek çok ülkede yangına direnç de dâhil olmak üzere binaların
gerekli yangın performansı gereklerini sağlaması aşağıdaki iki
yöntemle mümkün olmaktadır [3]:
w Hükümsel kurallara göre tasarım; yapının bina kodlarında verilen
sayısal kriterlere ve sınıflara uygun tasarımıdır [3],
w Performans esaslı tasarım; yapının veya tasarımın “Doğrulama
Yöntemleri”
ile
yangın
performans
gereksinimlerine
uygunluğunun belirlenmesidir. Bunun için gelişmiş mühendislik
yöntemleri gerekmektedir. Analiz yöntemleri ve ayrıca proje
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bazında yapılan örnek çalışmaların genelleştirilerek farklı
uygulamalarda kullanılması da mümkün olmaktadır [3];
Hükümsel kurallara ait mevzuat “bunu yap, şu şekilde yap” şeklinde
bir anlatıma sahiptir. Performans esaslı mevzuat ise, performans
gereksinimlerine uygunluğu sağlayan herhangi bir çözüme izin
vermektedir. Hükümsel bina kodları “bina nasıl yapılır” ile ilgili iken
aynı durumda performans esaslı kodlar “bina nasıl davranır” ile
ilgilidir [4]. Başka bir deyişle performans esaslı yaklaşımda; yangın
performansının ve güvenliğinin sağlandığını kanıtlayan yenilikçi
her tasarıma izin verilmektedir. Bu şekilde; istenen çözüme uygun
malzeme kullanımı ile mekânın uygun maliyette tasarımı da
mümkün olmaktadır [5].
Uluslararası platformda performans esaslı bina yönetmeliklerinin
geliştirilmesi geniş destek görmekte ve bu konuda çalışmalar
yapılmaktadır. Pek çok ülke, performans esaslı yönetmeliklerini
kendi bina kodlarının içerisinde farklı biçimlerde uygulamaktadır.
Uygulamaya yönelik bu yaklaşımların çoğunun kesin sınırları
bulunmamakta ve yönetmeliğin hükümsel (kuralcı) kısımlarıyla
karışmaktadır [6].
Performans esaslı bina kodlarına göre yapısal yangına direnç
tasarımının 3 temel adımı vardır. Bunlar [7];
w Yangın eğrisinin belirlenmesi,
w Yapı elemanının sıcaklığının tahmini,
w Yapı elemanının direncinin hesaplanmasıdır.
Yangın eğrisi, ortaya konan yangın modeline göre belirlenmektedir.
Bir yangın modeli, kompartımandaki yangın durumunun sayısal
simülasyonudur ve tasarıma ait parametreler üzerinden bilgi
verebilmektedir. Yaygın kullanılan modeller; ampirik modeller,
zon modelleri ve akışkanlar dinamiği hesap (CFD) analizlerini
içermektedir. ISO 834 gibi standart yangın eğrileri kompartımandaki
doğal yangın koşullarını temsil etmemekte, bir kriter olarak yapısal
tekil elemanların yangına direnç kapasitelerinin belirlenmesinde
kullanılmaktadır. Basitleştirilmiş kodlarda çoğunlukla, yanma
periyodu süresince sabit sıcaklığa sahip yangınları kabul eden
yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Yanma süresi periyodu ve
en yüksek sıcaklığın hesaplanmasında yangın çıkan kompartımana
ait yangın yükü, açıklık faktörü, açıklık yüksekliği vb. faktörler
dikkate alınmaktadır [8].

“İstanbul Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği” olarak
yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin sadece İstanbul için geçerli olması
ve İstanbul Belediyesi tarafından yürürlüğe konulması, uygulama
alanını sınırlı tutmuştur. Ancak bu yönetmelik bir başlangıç
olmuş, benzeri yönetmelik çalışmaları İzmir, Mersin; Antalya ve
Bursa Belediyeleri tarafından başlatılmıştır. Büyükşehirlerin farklı
yönetmelikler çıkarması karmaşayı başlatmış ve Büyükşehir
sınırlarının dışında kalan bölgelerde hiç bir yangın güvenlik önlemi
alınmamıştır. Bu eksiklikleri gidermek, belediyeler arasındaki farklı
uygulamaları önlemek, tasarımcıları ve uygulamacıları yönlendirmek
için 2002 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “Binaların Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmelik (BYKHY)” çıkarılmıştır.
Yayınlanan bu ilk yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan
problemlerin azaltılması için 2003 yılında başlatılan çalışmalar
tamamlanmış, yeni yönetmelik 2007 yılında yayımlanmıştır [9].
2007 mevzuatında [10], ilk yönetmelikte ortaya konulan DIN
normlarına dayalı yapısal yangına direnç düzenlemeleri tamamen
terk edilerek EN 13501-2 [11] standardında yer alan Avrupa
Sınıflandırmasına uygun bir düzenlemeye geçilmiştir. Yeni
düzenlemede; İngiliz mevzuatında ortaya konulan yaklaşım
kullanılmıştır. Bunun için İngilizlerin yapı elemanlarının yangına
direnç sınıflarını belirlemede kullandıkları tablolar, ülkemiz yapı
koşullarına adapte edilmiştir. Tablolar adapte edilirken yangına
direnç sınıfları ve sürelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
Yeni düzenlemeye göre; binaların ve yapı elemanların yangına
direnç süreleri BYKHY’te yer alan EK-3/C (Bkz. Tablo 1) ve EK3/B (Bkz. Tablo 2) tablolarından belirlenmektedir. Bu iki aşamalı
bir süreç olup ilk aşamada binanın yangına direnç süresi, ikinci
aşamada ise söz konusu binayı oluşturan yapı elemanlarının
yangına direnç performans gereksinimleri belirlenmektedir.
Yangın direnci, bir binanın yangın boyunca ayakta kalması
için gerekli olan süre olup, kullanım sınıfı, bina yüksekliği ve
yağmurlama sistemi özelliklerine bağlı olarak Tablo 1’e göre
belirlenmektedir. Yangına direnç süresi aynı zamanda binanın
kullanıcılar tarafından boşaltılabilmesi ve itfaiye ve kurtarma
ekiplerinin yangına müdahale edebilmesi için sağlanmış güvenli
kaçış zamanı olarak da kabul edilebilmektedir.

2. Ülke Mevzuatları

Binayı oluşturan yapı elemanlarının Yangın boyunca sağlamak
zorunda olduğu performans kriterleri konum ve fonksiyonlarına
bağlı olarak değişmektedir. Tablo 1’e göre belirlenen yangına
direnç süresi boyunca yapı elemanlarının sağlamak zorunda
olduğu yük taşıma kapasitesi (R), bütünlük (E), yalıtım, (I) vb.
şeklindeki yangına direnç performansları Tablo 2’de ortaya
konmaktadır. Tablo 1’de belirlenen yangına direnç süresi, Tablo
2’de yapı elemanlarının yangına direnç performans sınıflarına
dönüştürülmektedir. Örnek olarak; bina yüksekliği 27 metre olan
ve yağmurlama sistemi bulunan bir otelin (konaklama amaçlı bina)
Tablo 1’e göre 60 dakika yangına direnç göstermesi gerekmektedir.
Söz konusu otelde kullanılacak döşeme elemanının yangına direnç
sınıfı; Tablo 2’ye göre en az REI 60 olmak zorundadır.

2.1. Türkiye
Ülkemiz yıllar boyunca tüm binaları kapsayan bir yangın
yönetmeliğine sahip olmamıştır. Yangın yönetmeliği ile ilgili ilk
taslak, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1989 yılında hazırlandıktan
sonra İstanbul İtfaiye Müdürlüğünce genişletilmiş ve 1992 yılında

Yönetmelik revizyonu için temel alınan İngiliz mevzuatında, yapı
elemanlarının yangına direnç sınıflarının belirlenmesinde test
yöntemi de kullanılabilmektedir. BYKHY’de, yangına direncin testle
belirlenmesi durumunda test sırasında yapı elemanının yangına

Yapı elemanlarının yangın boyunca göstermiş olduğu sıcaklık
değişimi deneysel ve analitik yöntemler ile belirlenebilmektedir.
Analitik yöntemlerde, yangın ve yapı elemanı arasındaki ısı transferi
işlemi net ışınım yükü, konvektif ısı akışı ve malzemede iletilen
ısının oranı arasındaki denge ile tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda
basitleştirilmiş ve gelişmiş hesaplama modelleri olmak üzere iki
farklı seviyede hesaplama modelleri bulunmaktadır. Isı transfer
analizinden elde edilen sıcaklık gradyanı altındaki yapı elemanının
direnci çeşitli yapısal modellerle hesaplanabilmektedir [8].
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Tablo 1. Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri (BYKHY, Ek-3/C)
Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)
Bodrum Katlar
(üstündeki döşeme dahil)

Bina Kullanım Sınıfları

Giriş veya Üst Katlar

Bodrum Kat(ların) Derinliği*(m)

Konutlar
Konaklama
Amaçlı Binalar

10 m’den az

5 m’den az

21,50 m’den az

30,50 m’den az

30,50 m’den fazla

a) Bir ve İki Ailelik Evler

---

30

30

60

---

---

b) Apartmanlar

90

60

30

60

90

120

— yağmurlama sist. yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

— yağmurlama sistemli

60

60

30

60

60

120(3)

90

60

30

60

90

120(3)

— yağmurlama sist. yok

90

60

30

60

90

İzin verilmez

Kurumsal Binalar
Büro Binaları
Ticaret Amaçlı
Binalar
Endüstriyel
Yapılar
Toplanma
Amaçlı Binalar

Bina Yüksekliği (m)

10 m’den fazla

— yağmurlama sistemli

60

60

30

30

60

120

— yağmurlama sist. yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

— yağmurlama sistemli

60

60

30

30

60

120

— yağmurlama sist. yok

120

90

60

90

120

İzin verilmez

— yağmurlama sistemli

90

60

30

60

90

120

— yağmurlama sist. yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

— yağmurlama sistemli

60

60

30

60

60

120

— yağmurlama sist. yok

120

90

60

90

120

İzin verilmez
120

Depolama Amaçlı Tesisler
a) Depolar

b) Otopark

— yağmurlama sistemli

90

60

30

60

90

— açık otoparklar

---

---

15

15

15

60

— diğer otoparklar

90

60

30

60

90

120

Tablo 2. Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri (BYKHY Ek-3/B)
Yapı Elemanı

Yangın Dayanım Süresi (dak)

Etkilenen Yüzey

Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon)

R Bkz. EK-3c

Etkilenen yüzeyler

Yük Taşıyıcı Duvar (aşağıdaki maddelerde de açıklanmayan duvar)

R Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her bir yüzey

a) İki katlı konutun ikinci katında (garaj veya bodrum kat üstü hariç)

REI 30

b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında

REI 60 veya Bkz. EK-3c
(hangisi daha büyükse)

c) Kompartıman döşemeleri dahil her türlü diğer döşemeler

REI Bkz. EK-3c

d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme

REI 90 veya Bkz. EK-3c
(hangisi daha büyükse)

a) Kaçış yolu teşkil eden her bölüm

REI 30

b) Döşeme görevi yapan her türlü çatı

REI Bkz. EK-3c

c) Dıştan yangına maruz kalan çatılar (yük taşıyıcı değil)

EI Bkz. EK-3c

Dış yüzeyden

a) Parsel sınırın herhangi bir noktasına 2 m.’den daha yakın her bölüm

REI Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her bir yüzey

b) Parsel sınırdan 2 m. veya daha uzak olan her bölüm

REI Bkz. EK-3c

Binanın iç yüzeyden

Yangın Kompartıman Duvarları
(Bina içindeki farklı kullanım işlevlerini birbirinden ayıranlar)

REI 60 veya Bkz. EK-3c
(hangisi daha büyükse)

Ayrı ayrı her bir yüzey

Yangın Kompartıman Duvarları (6 numarada belirtilenler dışındakiler)

REI Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her bir yüzey

Korunumlu Şaftlar
(korunumlu yangın merdiveni yuvaları ve acil durum asansör kuyuları hariç)

REI 120

Ayrı ayrı her bir yüzey

a) Binanın geri kalanından ayıran duvar

REI 120

Binaya bakan yüzey

b) Yangın merdiveni yuvası, acil durum asansör
kuyusu ve yangın güvenlik holünü birbirinden ayıran
duvar

REI 60

Ayrı ayrı her bir yüzey

Yangın Kesici

EI 30

Ayrı ayrı her bir yüzey

Asma Tavan

EI 30

Alt taraftan

Döşemeler

Çatılar

Dış Duvarlar

Korunumlu Yangın Merdiveni
Yuvaları, Acil Durum Asansörü
Kuyuları ve Yangın Güvenlik Holü
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maruz kalacağı yüzeyler Tablo 2’de “etkilenen yüzey” başlığı
altında belirtilmektedir.
Yönetmelikte yapı elemanlarının yangına direnci belirlenirken hangi
tip yangın eğrisinin kullanılacağı açıkça belirtilmemiştir. Ancak,
TS EN 13501-2 [11]’de yer alan sınıflandırmaya ait performans
kriterleri (R, E, I) kullanılmış olduğundan, yapı elemanlarının
yangına direncinin ISO 834 standart zaman sıcaklık eğrisine [12]
göre belirlendiği görülmektedir.

başlaması, büyümesi, devamı ve sonrasında azalarak sönmesini)
canlandırmaktadır. Tam gelişmiş bir doğal yangının şiddeti, yangın
yüküne, havalandırma ve kompartımanının ısısal özelliklerine
bağlıdır. Şekil 1’de yangın çıkan bir kompartımanın açıklık oranına
bağlı olarak parametrik yangın eğrileri görülmektedir.

Yapı elemanlarının gerekli yangın direncini sağladığının
belirlenmesinde test ya da hesap yöntemlerinden hangilerinin
kullanılacağı Yangın Yönetmeliğinde belirtilmemektedir. Bunun
nedenlerinden biri yapısal yangın tasarımında faydalanılacak olan
Eurocode’ların henüz ülkemizde uyumlaştırılmamış olmasıdır. Bir
başka deyişle kodlarda kullanılacak ulusal tasarım parametreleri
henüz hazırlanmamıştır. Konu ile ilgili olarak ;
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca bir proje çalışması başlatılmıştır.
Diğer neden ise, ülkemizde EN13501-2’ye uygun akredite test
laboratuarlarının henüz kurulmamış olmasıdır. Dolayısıyla yapısal
yangın direnci konusunda yönetmelikte ayrıntılı hükümlerden
kaçınılmıştır. Ancak yapıda döşeme, duvar vb. hazır yapı
elemanlarının kullanılması durumunda, söz konusu elemanların
seçiminde Tablo 2’de belirtilen ilgili yangına direnç performans
gereklerini sağlaması gerekmektedir.
Ülkemizde yapısal yangın güvenliği ile ilgili gerekli teknik alt yapı
oluştukça yönetmeliğin yapısal yangına direnç kısmının geliştirilmesi
ve detaylandırılmasına devam edileceği düşünülmektedir.
2.2. Avrupa
Yapı ve yapı elemanlarına yönelik farklı ulusal kodlar yerine 1979
yılında Avrupa çapında tek bir kod kullanılması (Eurocodes)
için bir çalışma grubu kurulmuştur. Bu çalışma 1990 yılından
itibaren Avrupa Standardizasyon Kuruluşu (CEN) bünyesinde
sürdürülmektedir. Bu arada Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/
EEC- CPD) kapsamındaki 6 temel gerekten biri olan “yangın
durumunda emniyet’in temel kriterleri de söz konusu kodlarla
ilişkilendirilmiştir. Eurocode’lar zamanla tüm Avrupa’da ulusal yapı
kodlarının yerine geçmeye başlamıştır [7].

Şekil 1. Örnek parametrik yangın eğrisi [14]

Nominal yangın eğrisi olarak ISO 834 standart sıcaklık-zaman,
hidrokarbon eğrisi¹ ve dış yangın eğrisi² gibi konvansiyonel eğriler
Eurocode’larda yer almaktadır (Bkz. Şekil 2).
Yapı elemanlarının yangına karşı direncinin değerlendirilmesi için
ısıl etken düzeylerinden faydalanılmaktadır. Termal etkenin farklı
seviyeleri konvansiyonel yangın senaryolarından belirlenmektedir
[7].
Yük taşıyıcı elemanlar dışındaki tüm yapı elemanlarının yangına
direnç performanslarının ortaya konulabilmesi için ISO 834 eğrisini
temel alan yangın testlerinin yapılması gereklidir [13].

Yapı Malzemeleri Direktifine göre; bir yapı elemanın yangına direnç
performansının belirlenebilmesi için temel kriter, yangın ve duman
yayılımının sınırlı olması ve yapının yük taşıma kapasitesinin belirli
bir süre korunmasıdır. Bu gereksinim; yük taşıyıcı elemanın ve/
veya bölücü elemanın yangına karşı direnç sağlaması ile ilgilidir.
AB’ye üye ülkelerde; yapı elemanlarının yangına karşı direncinin
değerlendirilmesi, aşağıda verilen 3 yöntem ile mümkün olmaktadır
[13]:
w Doğal yangın senaryolarının düşünülmesi,
w Nominal (konvansiyonel) yangın senaryolarının düşünülmesi,
w Yangına karşı direncin hesaplanması.
Doğal yangın eğrisi; parametrik yangın eğrisi olarak da ifade
edilmektedir. Bu eğri gerçek bir yangın davranışını (yangının

Şekil 2. Eurocode’larda yer alan nominal yangın (standart, hidrokarbon ve
dış yangın) eğrileri [15]

Avrupa Birliği ülkelerinden İngiltere, İsveç ve Finlandiya yangın
yönetmeliklerinin yapısal yangına direnç kısımları aşağıda ayrıntılı
olarak incelenmiştir.

¹ Hidrokarbon eğrisi: Petrol platformları vb. yerlerde çıkan yangınların temsilinde kullanılan çok şiddetli bir yangın eğrisidir.
² Dış yangın eğrisi: Dış cephede yer alan elemanların maruz kaldığı yangınları temsil etmektedir.
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2.2.1. İngiltere
Standart yangın testlerinden elde edilen veriler tablolar halinde
sunulmaktadır. Doğal bir yangın durumunda, yangına karşı direnç
değerlendirilmelerinde hesap yöntemlerine izin verilmektedir. Yapı
elemanlarının sıcaklığının tahmininde; test sonuçlarından üretilmiş
yarı ampirik formülasyon, çelik elemanların özelliklerinde ısıtılma
süresi ile ilişkili kullanılmaktadır. Bu prosedür yangın direncinin
tablo verileriyle değerlendiği durumlarda yapılmayabilmektedir.
Belli sıcaklıktaki çelik yapı elemanlarının yangına direnç
değerlendirilmesi, yangın testlerinden elde edilen tablo verileri ya
da hesap yöntemleriyle değerlendirilmektedir[7].
İngiliz bina yönetmeliklerinin [16] yangına dirençle ilgili olarak
hazırlanmış bölümleri Ek-1’de verilmiştir.
2.2.2. İsveç
İsveç performans esaslı yangın kodlarının geliştirilmesinde uzun
bir geçmişe sahiptir. İlk kodlar 1976’da çelik yapılarla ilgili olarak
yayımlanmıştır. Performans esaslı tam bina kodu 1994’de ortaya
konmuştur. Bu kodda hem standart hem de doğal yangın eğrisi
bulunmaktadır [7].
İsveç’in bina yönetmeliklerinin [17] yangına dirençle ilgili olarak
hazırlanmış bölümleri Ek-2’de verilmiştir.
2.2.3. Finlandiya
Finlandiya’da binaların yangın güvenlik gereksinimleri, kılavuz ve
yönetmeliklerde belirtilmiş sayısal kriterler ve yangın sınıflarına
uygunlukla sağlanmaktadır. Yönetmelik binanın ilgili kullanımı
ve özelliklerini hesaba katan doğal yangın senaryolarının da
kullanımına izin vermektedir [18].
Gereksinimlere uygunluk, binanın ilgili kullanımı ve özellikleri
bağlamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;
w Kompartımanların yangın yükleri güvenilir tahmin ile ya da
hesaplamalarla belirlenmektedir,
w Binalar yangın yükü yoğunluklarına göre, 1200 MJ/m² üstü, 1200
MJ/m² - 600 MJ/m² arası, 600 MJ/m²’den az olarak kategorize
edilmektedir. Bu kategorilere göre yangın ayırıcı ve yük taşıyıcı
yapı elemanlarının yangına direnç gerekleri belirlenmektedir.
w Yük taşıyıcı yapı elemanlarının tasarımında standart sıcaklık/
zaman eğrisini temel alan sınıflandırma veya doğal yangın
senaryoları referans alınabilmektedir.
w Bir yük taşıyıcı yapı elemanının, standart sıcaklık/zaman
eğrisini referans alan sınıf gereksinimlerine (R 60, 90, 120) göre
tasarlanması durumunda gereksinimlere uygunluk;
(I)
Test,
(II) Hesaplama,
(III) Test ve hesaplamaların sonuçlarının kombinasyonu,
(IV) Tablo verilerinin kullanımı (söz konusu verileri kullanan
onaylanmış tasarım yöntemleri)
ile değerlendirilmektedir.
2.3. ABD (New York)
ABD’de ülke çapında uniform bir yangın kodunun geliştirilmesinin
zorluğundan dolayı, her eyalette yerel otoriteler tarafından ayrı
yasal düzenlemeler sağlanmıştır. Bu durumun sağlıklı bir şekilde

yürütülmesinde Ulusal Standart ve Teknoloji Enstitüsü (NIST)
ve Ulusal Yangından Korunma Birliği (NFPA) önemli bir rol
üstlenmişlerdir [7].
Bu çalışmada; New York Eyaleti mevzuatı analiz edilmiştir. New
York Eyaletinde Yangın Güvenliği, “Bina Kodu” ve “Yangın Kodu”
olmak üzere iki başlıkta ele alınmıştır [19] [20]. Bina Kodunda; yapı
elemanları ve malzemelerin kullanımı hakkında ayrıntılı hükümler
bulunmaktadır. Yapısal yangın tasarımı ile ilgili olan 6. Bölümde;
bina tiplerine bağlı olarak yapı elemanlarının gerekli yangına
dayanım süreleri (FRR)³ saat cinsinden verilmektedir. Bina koduna
göre; yapı elemanlarının gerekli FRR’yi sağladığı aşağıdaki
yöntemlere göre belirlenmektedir;
w ASTM E 119 [16] yer alan testlere göre test edilerek,
w Yetkili yangın laboratuarlarınca yangın direnci onaylanmış yapı
elemanları kullanılarak,
w Bina Kodu bölüm 7.20’de verilen yangına direnç değerleri
belirlenmiş yapı elemanları kullanılarak,
w Bina Kodu bölüm 7.21’de yer alan hesap yöntemleri
kullanılarak,
(I) Beton ve kagir birimlerinin ACI 216.1/TMS 0216.11’e,
(II) Çelik elemanların ASCE/SFPE 29 Bölüm 5’e göre yangın
direnci hesaplanır.
w Mühendislik analizlerine göre (ASTM E 119’a göre yangına
direnç derecesine (FRR) sahip yapı elemanlarının tasarımlarının
karşılaştırmasını temel alan analizler),
w Bölüm 104.11’de izin verilen yangından koruma malzemeleri
kullanılarak.
New York Yangın Kodunda aktif ve pasif yangın güvenlik önlemleri
ile yanıcı ve parlayıcı maddeler ile ilgili hükümler de yer almaktadır
[20].
2.4. Yeni Zelanda
Ülke çapında uygulanan “The Building Act 1991”in kabul edilmesi
ile Yeni Zelanda, ulusal bina kodlarına kavuşmuştur. 1993 yılında
performans esaslı bina kodları zorunlu olmuş bununla birlikte
“Kabul Edilebilir Çözümler”’in kullanılması için yeni hükümsel
dokümanlar düzenlenmiştir [5].
Y. Zelanda bina kodlarına göre, binaların yangın durumunda
güvenlik performans gereksinimlerine sahip olarak tasarlanması 3
farklı yol ile mümkün olmaktadır.
w Onaylanmış “Doğrulama Yöntemleri”,
w Onaylanmış dokümanlar olarak yayımlanan “Kabul Edilebilir
Çözümler”,
w Özel yangın mühendisliği çözümlerinin kullanıldığı “Alternatif
Çözümler”.
“Doğrulama Yöntemleri” onaylanmış hesap yöntemleri olup, genel
olarak tasarım için iyi hazırlanmış uygulama kodlarıdır. Y. Zelanda’da
tasarım için onaylanmış bir “doğrulama yöntemi” bulunmamaktadır.
“Kabul edilebilir çözümler”, bina kodlarındaki gerekleri karşılayan
çözümlere ait hükümsel değerlerin verildiği dökümanlardır. Eğer yapı,
bu iki seçeneğe uygun değilse, bina kodlarındaki gerekleri karşılayan
“Alternatif Çözümler” önerilebilmektedir. “Alternatif çözümler”, “kabul

³ FRR: (Yangına Direnç Derecesi-Fire Resistance Rating) Bina elemanı, bileşeni ve bölümünün, ASTM e 119’a göre belirlenmiş yangını sınırlandırma
özelliğini devam ettirebilmesi ve/veya verilen yapısal görevlerini yerine getirebilmesinin süre aralığıdır. Avrupa yaklaşımında (EUROCode), yangına
direnç, yük taşıma kapasitesi (R), E (Bütünlük), I (Yalıtım) olarak 3’e bölünmüştür. Yangın duvarı gibi herhangi bir ayırıcı bölümde yer almayan taşıyıcı
elemanlar için R, FRR olarak kullanılmaktadır.
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edilebilir çözümler”e göre daha yenilikçi olup, özel yangın güvenlik
mühendisliği çözümleridir. Ancak bu çözümler yüksek bilgi seviyesi ve
geniş teknik kaynaklara referans vermekle mümkün olmaktadır [4].
Ülkede, yangın güvenliği için, pek çok binada yeni bina kodlarının
performans gereksinimlerini hükümsel kurallarla karşılayan “kabul
edilebilir çözümler”e göre tasarım yapılmaktadır [5].
Yeni Zelanda’nın yangına dirençle ilgili olarak hazırlanmış bina
kodunun gereklerini karşılayan “Kabul Edilebilir Çözümler” [21] Ek3’te ayrıntılı olarak incelenmektedir.
2.5. Japonya [22]
Japon bina kodları (Japon Bina Standart Kanunları-BSLJ), yapıların
ve malzemelerin detaylı teknik şartnamelerinde yer alan fonksiyonel
gereksinimleri içerecek şekilde 1998’da revize edilmiştir. Böylece
mevzuat genel anlamda; performans esaslı kimliğe bürünmüştür.
Bunu takip eden ilgili mevzuat düzenlemeleri Haziran 2000’de
yapılmıştır. Böylece yapısal yangına direnç tasarım yöntemi
yürürlüğe girmiştir. Yöntem;
w Yapısal elemanların yangına maruz kalması,
w Yangına maruz kalma sırasında çelik ve kompozit elemanların
sıcaklığının yükselmesi,
w Yapı sisteminin çöküşü için ulaşılan en son noktaların
hesaplanması için standart yöntemleri içermektedir.
Yapısal yangın direnci ile ilgili basitleştirilmiş bir doğrulama yöntemi
serisi ve performans değerlendirmenin bir çerçevesi olarak yangın
direnci için Kenshoho (Doğrulama Yöntemi) eklenmiştir. Doğrulama
yönteminin kullanımı ile yapı elemanlarının yangın direncinin hızlı
ve kolay bir şekilde gereken kontrolü mümkün olmaktadır.
BSLJ’de ifade edilen yangına direncin fonksiyonel gereksinimleri
Şekil 3’de şematik olarak ifade edilmektedir. Buna göre, iç ve dış
yangın olmak üzere 2 çeşit yangın bulunmaktadır. Bina içinde
çıkan iç yangınlar öngörülebilmektedir. Çünkü yangın şiddeti
sadece binanın kendi durumuna bağlıdır. Doğrulama yönteminde,
iç yangın için hesap yöntemleri sağlanmaktadır. Binayı çevreleyen
bir alanda çıkan dış yangın ise, öngörülemeyen yangın olarak
adlandırılabilmektedir. Çünkü yangın bina sahibinin kontrolünde
olmayıp, şiddeti komşu parselin durumlarına bağlıdır. Doğrulama
yöntemi olarak dış yangın için herhangi bir analitik yöntem
belirtilmemiştir. Ancak, ISO 834 standart yangını güvenilir olarak
kabul edilmektedir.
Tasarımcı, Şekil 3’de ortaya konan yangına direncin fonksiyonel
gereksinimlerin yapı tarafından karşılandığını belirlemek için,
Dış yangın

Fonksiyonel gereksinimler
Başlıca yapısal elemanlar
Açıklıklar
Fonksiyonel gereksinimler
Yalıtım
Bütünlük
yük taşıma kapasitesi (yapısal çerçeve)

İç yangın (öngörülebilir)

Mülkiyet sınırı

Şekil 3. Yangın direncinin fonksiyonel gereksinimleri

yapısal yangına direnç tasarım yönteminin A, B ve C metotlarından
herhangi birini seçebilmektedir.
A metodu; koddaki hükümsel kuralları takip eden geleneksel bir
yaklaşımdır. Binanın boyutuna (kat sayısı) bağlı olarak temel yapısal
elemanların gerekli yangına direnç süreleri kodda belirlenmektedir.
Yapının ana bölümleri yangına dirençli konstrüksiyonlardan
yapılmaktadır. Söz konusu konstrüksiyonlar, yangına direnci
onaylanmış konstrüksiyonlar olarak listelenmiştir.
B ve C metodu ile performans esaslı yaklaşım sağlanmaktadır.
Bu metodlar, tasarım aşamasının karmaşıklığı ve hassaslığı ile
tasarım çözümünü değerlendirecek kuruluşlar yönünden farklılıklar
göstermektedir. B metodunda, çözümünün yerel bina otoritesi
tarafından kontrol edilebilmesi için tasarım aşaması basitleştirilmiştir.
Bu, kontrol ve onay aşamasını ve süresini kısaltmaktadır. Ancak aynı
zamanda, tasarımda birbirine benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
C metodu tercih edildiğinde, mühendislik sezgilerindeki doğrulara
uygun olmak ve kanunlardaki gereksinimleri takip etmek şartıyla,
herhangi bir tasarım prosedürünün adapte edilmesi mümkündür.
Eş Kontrol (Gözden Geçirme) Kuruluşlarınca tasarımın uygunluğu
incelenmektedir. Devamında Japon Arazi, Altyapı ve Ulaşım
Bakanlığı (Minister of Land, Infrastructure and Transportation)
tarafından onaylanmaktadır.
2.6. Avustralya
Tüm hesap ve sonuçlarda, ISO 834 yangın eğrisi temel
alınmaktadır. Diğer yangın eğrilerini göz önüne alan herhangi bir
düzenleme bulunmamaktadır. Çelik yapı elemanları için sıcaklık
tahmin prosedürü standart yangın testlerinden elde edilen deneysel
sonuçlar kullanılarak çıkarılmıştır [7].
2.7. Çin
Tüm hesaplamalarda ISO 834 standart yangın eğrisi temel
alınmaktadır. Yalıtımı da içeren çelik elemanlarının yangın süresince
sıcaklıklarının tahmini için analitik çözümler verilmektedir. Ancak
bu formülasyon sadece ISO 834 standardını esas alan yangınlar
için geçerli olmaktadır [7].

3. Sonuç
Çeşitli ülkelerin yönetmelikleri incelendiğinde; yapı, yapının
bir bölümü ve yapı elemanları için öncelikle yangına direnç
gereklerinin belirlenmiş olduğu görülmektedir. Yönetmeliklerin
büyük çoğunluğunda yapı elemanlarının bu gerekleri karşılaması
için gereken süreler, hükümsel kurallar olarak verilmektedir.
Bu süreler standart yangın eğrilerini temel almakta ve yapı
elemanlarının yangına direnç sürelerinin belirlenmesinde
standart yangınlar kullanılmaktadır. Standard yangınların binanın
(kompartımanın) özellikleri ile fazla bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Ancak binada çıkan doğal yangınlar standart yangınlara göre çok
daha şiddetli olabilmektedir. Yapının ayakta kalması için doğal
yangın koşullarına göre yangına direnç gereklerinin yeniden
belirlenmesi zorunlu olmaktadır. Bu yaklaşım, performans esaslı
yaklaşım olarak adlandırılmaktadır.
İsveç, Yeni Zelanda, Finlandiya, Japonya gibi ülkeler incelendiğinde,
yapısal yangına direnç gereksinimlerinin belirlenmesinde,
hükümsel kurallar yanında, doğal yangın koşullarını etkileyen bina
(kompartıman) özelliklerinin de (yangın yükü, açıklık oranları, ısı
yayılım hızı) dikkate alındığı görülmektedir.
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Yapı elemanlarının gerekli yangına direnç değerlerine uygunluğu
ise, test veya hesap yöntemleri ile sağlanmaktadır. Çoğunlukla
standart yangınları esas alan bu yöntemlerin, performans esaslı
yaklaşımlarda, kompartımanlarda çıkan doğal yangınları esas
aldığı görülmektedir.
Çeşitli ülke mevzuatlarında, kullanılan yangın eğrisi ve yapı
elemanın yangın direncine uygunluğunun belirlenebilmesi
bağlamında genel yaklaşımları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Değişik Ülkelerdeki Yapısal Yangına
Direnç Mevzuatları
Yangın eğrisi

Ülke

Standart

Yapı Elemanlarının
Yangına Direncinin
Seviyesinin Belirlenmesi

Doğal

Test

Hesaplama

+

+

+

+(1)

+(2)

Türkiye

+

Avrupa

+

UK

+

+

+

İsveç

+

+

+

+

Finlandiya

+

+

+

+

ABD (New
York)

+

+

+

Avustralya

+

+

Yeni Zelanda

+

Çin

+

Japonya

+

(1)
(2)

+

+
+

+

+

EN 13501 Sınıflandırma standardına göre
Eurocode’lara göre

Ülkemizde, ne yazık ki yapıların yangına direnci yeterince dikkate
alınmamaktadır. Zamanla ülkemizde de yapısal yangın tasarımının
gelişeceği düşünülmektedir. Ancak yapısal yangın tasarım
kültürünün bugünden yarına kısa sürede yerleşmesi aşırı iyimser
bir yaklaşım olur. Öncelikle üniversite müfredatında mutlaka
yapısal yangın tasarımına yönelik konuların ele alınması zorunlu
görülmektedir.
Bir diğer çözümlenmesi gereken konu ise, yönetmelikte yer alan
hükümsel kuralların yetersiz kalacağıdır. Bunun için yapının
özelliklerine uygun doğal yangın senaryolarının kullanılması ve
yangına direnç gereklerinin bu duruma göre yeniden belirlenmesi
gerekecektir. Dolayısıyla yönetmelikte, yapının özelliklerine uygun
doğal yangın eğrilerinin tanımlanması ve yapının bu eğrilere bağlı
olarak yangın güvenliği gereklerini karşıladığını ortaya koyan
doğrulama yöntemlerine ihtiyaç duyulacaktır.
Bu bağlamda Ulusal Yangın Yönetmeliği’nde gerekli çalışmalara
başlanılmalı, ancak mevzuat uyumu açısından Eurocode
uyumlaştırma çalışmaları ile de mutlaka koordine sağlanmalıdır.
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Ek-1) İngiltere [16],
(1) Malzeme, ürün ya da strüktür;
a) Şartnamelere veya testlerle gerekli performansları
karşıladığını gösteren tasarımlara uygun olmalıdır veya,
b) İlgili test standartlarını kullanarak veya uygun standart test
sonuçlarına göre değerlendirilmelidir veya,
c) Yönetmelikte ilgili performansları karşıladığı beyan edilen
tablolara uygun olmalıdır veya,
d) Yangına dirençli eleman durumunda;
I) BRE kılavuzundaki teknik şartnamelere uygun olmalı,
II) İlgili İngiliz standartlarına veya Eurocode’a uygun
tasarlanmalıdır.
(2) Bina yönetmelikleri bir bütün olarak binanın yangın güvenliği ile
ilgilidir.
Standart yangın testlerinin amacı malzeme, ürün, strüktür
veya sistemin yangın davranışının bir veya daha fazla
durumuna tepkilerini değerlendirmek veya ölçmektir. Standart
yangın testleri normalde yangın tehlikesini ölçmezler. Onlar
sadece hesaba katılan faktörlerden biridir. Diğer faktörler bu
Yönetmeliğin dışındadır.
Yangın Direnci
(3) Bu döküman dikkate alınarak yangın direnci ile ilgisi olan
faktörler;
a) Yangın şiddeti,
b) Bina yüksekliği
c) Bina kullanım sınıfıdır.
(4) Yangın şiddeti hakkındaki varsayımların temelleri yangın direnç
standartlarında verilmiştir ve sonucunda yapı elemanı çöker.
Yangın şiddeti aynı kullanımdaki benzer binalar varsayımı üzerinde
bina kullanımlarının çok geniş bir tanımında hesaplanmıştır.

Yangın direncine ait standardın etkilendiği faktörler belirtilmiştir.
Bunlar;
a) Yangın yükü yoğunluğu,
b) Zeminden üst kata kadar olan bina yüksekliği,
c) Bina kullanım sınıfıdır.
(5) Yapı elemanları, kapı ve diğer konstrüksiyonların karşılaması
gereken
yangın
direnci
performans
gereksinimleri
aşağıdakilerden biri ile sağlanır.
a) Ulusal test (BS 476 part (20-24),
b) Avrupa testleri BS EN 13501-2, -3 ve -4)
Tablo A1- Her yapı elemanına ait özel direnç gereksinimlerini
vermektedir.
Tablo A2- Strüktür elemanlarının yangın direncinin minimum
değerlerini vermektedir.

Ek-2) İsveç Bina Yönetmeliği Hükümleri [7]
Bina, yangın durumunda gerekli direnci gösterecek şekilde
tasarlanmaktadır. Yangına direnç gereksinimleri, binaları
sınıflandırarak veya parametrik yangın eğrilerine göre
belirlenmektedir. Bu gereksinimler doğrultusunda yapı elemanlarının
yangına dirençlerinin tasarımı hesap ve test yöntemleri kullanılarak
yapılmaktadır.(Bölüm 10)
Sınıflandırma ile strüktürün gerekli yangına direncinin belirlendiği
durumlarda, yapı elemanının yangına direnç performansı;
w Yük taşıyıcı elemanın direnç özelliği SIS 02 48 40 İsveç
Standardı (Nordic Standart NT FIRE 005, ISO 834) na uygun
test edilmesi,
w SIS 02 48 40 İsveç Standardı (Nordic Standart NT FIRE
005, ISO 834) ve yönetmeliğin ilgili bölümünde ortaya konan
durumlar doğrultusunda hesaplanması,
w Hesaplama ve testin kombinasyonu ile belirlenebilmektedir.
Kompartıman özelliklerinin de dikkate alındığı parametrik yangınlara
göre tasarımcılar tarafından yapı elemanlarının gerekli yangına
direncinin belirlenmesinde;
w Yangın Yükü Yoğunluğu,
w Yangın Kompartımanı Sıcaklığı,
göz önüne alınmaktadır.
Yapının yangına direnci; hesaplama, test veya projeye özel
tasarlanan testler veya bunların bir birleşimi şeklindeki analitik
tasarım ile yapılmaktadır.
Binaların yangına direnç sınıfları belirlenirken, (200 MJ/m²’den az,
200 MJ/m² – 400 MJ/m², 400 MJ/m²’den fazla olmak üzere) yangın
yükü yoğunlukları dikkate alınmaktadır.
Kompartımanların strüktürel ve strüktürel olmayan elemanları
kendileri için öngörülen yangına direnç sınıfları gereksinimlerini
karşılayan ayırıcılık sürelerini karşılayacak şekilde inşa edilmektedir.
Doğal yangın modelini temel alan tasarıma veya İsveç standardı
SIS 02 48 20 (2)’ ye uygun yangın etkileri ile birlikte yönetmelikte
ortaya konan sınıflandırma ile tasarım yapılmaktadır.
Taşıyıcı strüktür, İsveç Standardı SIS 02 48 20 (2)’ ye uygun
yangına maruz kalma (nominal yangın eğrisi) koşulları altında,
yönetmelikte ortaya konan strüktürel elemanların yangına direnç
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sınıflarına uygun belirlenen zaman süresince çökme meydana
gelmeyecek şekilde inşa edilmektedir. Alternatif olarak, yük taşıyıcı
strüktür tasarımı yönetmeliğin ilgili kısımlarına uygun bir doğal
yangın düzenini de temel alabilmektedir.

Ek-3) Y. Zelanda Yangın Yönetmeliği Kabul Edilebilir Çözümler C/AS 1 [21]
Erken bir çöküşün engellenmesi için gerekli derecelendirmeyi
sağlayacak yangın derecelendirmesi, Bina Kodları (NZBC 4)
performanslarını karşılayan “Kabul Edilebilir Çözümler (C/AS 1)”le
birincil elemanların strüktürel stabilitelerinin sağlanması ile olur.
Yapı elemanlarının yangın direnci, ISO 834 standart yangın
eğrisine göre düzenlenen Ulusal (Avustralya / Y.Zelanda) veya
İngiliz standartlarına göre test edilerek belirlenmektedir.
“Kabul Edilebilir Çözümler (C/AS 1)”e göre, yangının yayılması
ve strüktürel çökmeyi önlemek için, bina elemanları, seçilmiş
riske uygun yangına direnç derecelendirmesi (FRR)’ye göre inşa
edilmektedir. Bazı durumlar için FRR hükme dayalıdır, diğerleri için
bu strüktürel yangın direnç derecelendirmesi (S rating) veya yangın
kompartıman derecelendirmesi (F rating) den elde edilmektedir.
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STATİK ELEKTRİK YÜKLERİNİN ÖLÇÜLEREK, OLUŞABİLECEK KIVILCIMLARIN
POTANSİYEL ENERJİ DÜZEYLERİNİN TAYİNİ İLE PATLAMA RİSKİNİN
KESTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA ÖNERİSİ

Serkan KÜÇÜK

Cem ŞENGÖZ

Özet

I.2. Statik Elektrik Kaynaklı Tehlikeler Nelerdir?
Yukarıdaki tanıma göre dış yörüngesinde elektron olan ve dış
ortamla sürekli etkileşim içinde bulunan, yaşama ve çalışma
alanımızdaki birçok madde, nesne veya canlının elektrostatik
açıdan yüklü durumda olduğunu söylemek mümkün olacaktır.
Bu madde, nesne ya da canlının etkileşimlerinde yük transferleri,
dengelenmeleri şeklinde alışverişler olmakta ve yük boşalmaları
(deşarj) oluşmaktadır. Bu boşalmalar aşağıdaki şekilde
sınıflandırılırlar:

Statik elektrik başta yangın ve patlama olmak üzere ürün güvenliği
ve insan sağlığı üzerinde bir çok olumsuz etki yaratabilmektedir.
Endüstriyel uygulamalarda bu etkilerin ölçülmesine ve riskin
boyutunun nicelleştirilmesine ilişkin sağlıklı yöntemlerin sayısı
oldukça azadır. Bu çalışma statik elektrik boşalmaları sonucu
oluşan kıvılcımların enerji düzeylerinin hesaplanması ve ortamdaki
maddenin en düşük tutuşma enerjisi ile kıyaslanarak riskin gerçek
boyutu hakkında fikir sahibi olunmasına yönelik bir yöntem
aktarmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Statik Elektrik, En Düşük Tutuşma Enerjisi,
MIE, Ark, Deşarj

Recommendation for A Project for Estimation of
Explosion Risk by Detecting The Potential Energy
Levels of Sparks By Means of Measuring Static
Electricity Loads
Static electricity has many diverse affects on product safety and
human health such as fire and explosion. In industrial practice, the
number of reliable methods for measurement of these affects and
quantification of risk level are quite limited. This study describes a
method for calculating the energy levels of sparks resulting from
discharge of static electricity and for establishing a reliable picture
of the possible risk by comparing this figure with the minimum
ignition energy in the environment.
Key Words: static electricity, minimum ignition energy, MIE, Arch,
discharge

I. Temel Bilgiler
I.1. Statik Elektrik Nedir?
Bilindiği gibi maddenin yapıtaşı atomlardır. Bir atom proton, nötron
ve elektronlardan oluşur. Protonlar pozitif yüklü, nötronlar yüksüz,
elektronlar da negatif yüklüdür. Normal koşullarda kararlı olan bu
yapı, maddelerin herhangi bir sebeple temasları, yakınlaşmaları ya
da ayrılmaları esnasında değişmektedir. Herhangi iki veya daha
fazla madde (veya nesne) birbirleriyle etkileşime girdiklerinde
(örneğin sürtündüklerinde) aralarında elektron alışverişi yani yük
değişimleri söz konusu olmaktadır. Elektron alan atom negatif
yüklenmiş, elektron kaybeden de pozitif yüklenmiş olmaktadır. Bu
durumda maddeler eletrostatik açıdan yüklenmiş olmaktadırlar.
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w Korona boşalması
w Kıvılcım (Ark) boşalması
w Fırça tipi boşalma
Bu boşalma veya birikmelerin tehlikeleri aşağıda sıralandığı
gibidir:
Yanma / parlama
Sınırlandırılamayan buhar bulutu veya gaz patlaması
Toz patlaması
Bütünleşik devrelerin ve diğer elektronik aksamın zarar görmesi
Hassas ölçüm gerektiren işlerin sonuçlarında sapma
Üretim sırasında aksamalar ve ürün biçimine yansıyan
olumsuzluklar. (Özellikle teksitl, ambalaj, plastik vb. Sektörlerde)
w Olumsuz sağlık etkilenmesi
w psikolojik sıkıntı
w
w
w
w
w
w

I.3. Statik Elektrik Hangi İşler/İşlemler Sonucu Oluşur ?
Çok genel olarak ele aldığımızda endüstride statik elektriğin
oluştuğu iş ve işlemler aşağıdaki şekilde sıralanabilir :
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Katıların sürtünmesi
İki sıvının karışması
Döndürme (santrfüj)
Titreşim
Boru içinde gaz ve sıvı akışı
Toz ve sıvıların hava ya da cihaz içinde hareketi
Sıvıların tank vb. çeperlere dökülmesi
Basınçlı toz, sıvı ya da gaz püskürtülmesi
Plastik film sarma (shrink vb.) işlemleri

I.4. Statik Elektrik Yanma veya Patlamaya Nasıl Sebep Olur ?
Yukarıda statik elektrikten kaynaklanan boşalmalar sonucu,
kıvılcım (ark) oluşma potansiyelinden bahsetmiştik. Bu kıvılcımların
sahip oldukları enerji düzeyi sıvı buharı, gaz ve tozların bulunduğu
ortamlarda patlamaya sebep olma potansiyeli taşımaktadır. Bu
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potansiyelin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartlar aşağıdaki
gibidir:
w Gaz ve sıvı buharı hava içinde alt yanma / patlama sınırı ile üst
yanma/patlama sınırları arasında olmalıdır..
w Kıvılcım sıvı buharı ve gazları parlama noktası’nın üzerine kadar
çıkarabilmelidir.
w Kıvılcım endüşük (minimum) tutuşma enerjisi’nin üzerinde bir
enerjiye sahip olmalıdır.
w Ortam havasındaki oksijen seviyesi genel bir kabul olarak %
16’nın üzerinde olmalıdır.
I.5. Statik Elektrik Tehlikeleri Nasıl Giderilir ?
Tehlikelerin giderilmesi için önce tespit edilebilmeleri gerekmektedir.
Bu amaçla izlenecek yol aşağıdaki gibi olmalıdır:
w Yanıcı/patlayıcı ortamların tanımlanması
w Yüklenmenin oluşabileceği yer ve durumların tanımlanması
w Yüklerin birikebileceği yer ve durumların tanımlanması
w Kıvılcım risklerinin tespit edilmesi
w Enerji düzeyinin tanımlanması
Tehlikelerin tespit edilmesinden sonra giderilmesine yönelik olarak
uygulanan yöntemler de aşağıdaki gibidir:
w
w
w
w
w

Metallerin topraklanması
İnsanların kontrol edilmesi
Eşpotansiyel uygulaması (bonding)
Ortam havasının nemlendirilmesi
Ortam havasının etkisizleştirilmesi (inertleştirilmesi)

I.6. İlgili Standartlar Nelerdir?
Tablo 1. Statik Elektrik Risklerinin Yönetimiyle
İlgili Standartlar
Teknik Standartlar

II. Elektrik Alan Ölçümü Üzerinden Potansiyel Kıvılcım
Enerjisinin Hesaplanması
II.1. Elektrik Alan Ölçümünün Gerekliliği
Malzemelerin; taşınma, sürtünme, akış, tahliye gibi etkiler ile
etraflarında meydana getirdikleri elektrik alan değerinde değişimler
olur. Bu değişimler ise malzemeler arasında bir potansiyel fark
meydana gelmesine yol açar. Bunun sonucunda ise “kıvılcım
(ark)” meydana gelebilir. Kıvılcım da ortamda bulunan ve yanıcılık
yeteneğine sahip maddenin (yanma koşullarını sağlaması
durumunda) tutuşmasını sağlar. Bu nedenle de tüm işlem
basamaklarında, maddelerin ve veya nesnelerin etrafındaki elektrik
alan değerini ölçerek elde edilen sonuçların dönüştürülmesi ile risk
yaratan alanlar tespit edilmelidir.
II.2. Ölçüm Büyüklüğü ve Metodu
Elektrik alanının ölçümü için kolaylıkla bulunan ve elde taşınabilen
(portatif) cihazların kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu cihazlar kV
cinsinden, nesnelerin etrafındaki pozitif ve negatif yük değerlerini
kolaylıkla ölçebilmektedir.
Kullanılan cihaz ölçüm yapılacak nesneye yaklaşık 10 cm mesafede
tutularak elde edilen değerin kayıt edilmesi ve sonrasında anlamlı
bir değere dönüştürülmesi gerekmektedir.
II.3. Potansiyel Kıvılcım Enerjisinin Hesaplanması
BS 5958:1‘e göre bir ortamda meydana gelen kıvılcımın içerdiği
enerjinin hesaplanması aşağıdaki formül ile gerçekleştirlmektedir;

Ue = CV² ... (mj)
2
Ue		: Kıvılcımın enerjisi (mJ)
C		: Kıvılcımı meydana getiren sistemin kondansatör değeri (pF)
V		: Kıvılcımı meydana getiren sistemin gerilim değeri (V)

ANSI Z41 SD Type II

USA Standard for Industrial Safety Footwear
incorporating Static Diissipative Properties.

c sabiti için iki farklı değer kullanılmaktadır:

API RP2003

American Petroleum Institute: Protection
Against Ignitions Arising out of Static, Lighting,
and Stray Current.

w İnsan ile gerçekleştirilen işlemlerde c: 100 pF
w Makine veya cihaz ile gerçekleştirilen işlemlerde c: 200 pF

ATEX 137

European Directive covering work places with
Potentially Explosive Atmospheres.

ATEX 95

European Directive covering equipment used in
potentially explosive atmospheres.

BS 5958:1

British Standard Code of practice for control of
undesirable static electricity.

BS 5958:2

Recommaditions for particular industrial situations

CLC/TR 50404

Cenelec Code of practice for the avoidance of
hazards due to static electricity.

II.4. Potansiyel Kıvılcım Enerjisinin Literatür Değerleri İle
Karşılaştırılması
Nesne veya madde üzerindeki elektriksel alanın yük değerinin
ölçülmesi ve burada oluşabilecek kıvılcımın potansiyel enerjisinin
hesaplanması ile çalışma sürecinin önemli bir bölümü tamamlanmış
olacaktır. Şimdi elde edilen değerlerin, ortamda bulunan maddelerin
(gaz, sıvı, toz) Endüşük Tutuşma Enerjisi- ETE (MIE : Minimum
Ignition Energy) değerleri ile karşılaştırılması gerekecektir. Herhangi
bir yanma veya patlamanın olabilmesi için Ue > ETE olmalıdır.

EN345

European footwear Standard incorporating
details of anti-static footwear.

Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin ETE değerleri yer almaktadır.

TS EN ISO 20345

Kişisel Koruyucu Donanımlar – Emniyet
Giyecekleri

NFPA 77

Recommended practice on Static Electricity, published by National Fire Protection Association.

TS 9037 EN 26184 - 1

Patlamaya karşı koruma sistemleri kısım 1: Havada yanıcı tozların patlama indislerinin tayini

Aromatikler
Hidrokarbonlar

TS EN 13821

Potansiyel patlayıcı ortamlar – Patlamanın önlenmesi ve korunma – Toz/hava karışımlarının
en düşük tutuşma enerjisinin tayini

Alkoller

0,14

Aseton

1,15

Tablo 2. Bazı maddelerin ETE değerleri
Madde
Alkanlar

ETE (mJ)
0,28

Madde

ETE (mJ)

Alüminyum

10

0,2

Kömür (%37 nemli)

60

0,3

Magnezyum

20

Polistren

15
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Tozlar için bir başka sınıflama Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Taneceki boyuıtlarına göre tozların minimum
tutuşma enerji değerleri (BS 5958:1’e göre)
Tanecik Boyutu (µm)

MIE(mJ)

710 - 1680

> 5000

355 - 709

250-500

180 - 354

50-250

105 - 179

< 10

53 - 104

< 10

5

< 10

III. Sonuç
IV. Kaynaklar
1. BS 5958:1, British Standard Code of practice for control of
undesirable static electricity.
2. BS 5958:2 , Recommaditions for particular industrial
situations
3. Electro Static Hazards, Gunter Lüttgens & Dr. Norman Willson,
Butterworth Heinmann, 1997
4. Electrostatic Hazards in the Chemical Process Industry, Dr.
Vahid Ebadat, Chemical Engineering Magazine, July 1996
5. Statik Elektrik Yönetimi Eğitim Kitabı, Arme İstisnai Eğitim ve
Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti., 2007
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BİNA KULLANIM SINIFLARINA GÖRE
KAÇIŞ YOLLARINDA ÖZEL DÜZENLEMELER

Tuncay AKDAĞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı

Özet
Ülkemiz yangından korunma yönetmeliği ve gelişmiş ülkelerdeki
yönetmelikler bina kullanım sınıflarının özelliklerini dikkate alarak,
kaçış yollarıyla ilgili genel düzenlemelerin yapılmasını gerekli
görürken, ilave olarak bazı özel düzenlemeleri de zorunlu hale
getirmişlerdir. Ayrıca bina kullanım sınıflarını dikkate alarak özel
düzenlemelere de müsaade etmişlerdir.
Bina yönetmelikleri birden çok katlı binalarda düşey kaçış yolu
olarak en az iki veya daha fazla merdivenin düzenlenmesinin
gerekliliğinde temel ilke olarak hem fikirdirler. Bununla beraber
belirli şartlar sağlandığında tek korunumlu merdivene yani özel
düzenlemeye müsaade edilmiştir. Hastane bakımevi gibi sağlık
amaçlı yapılarda kullanıcı profilinden kaynaklanan (kullanıcının
yatalak olması, hareketinin kısıtlılığı vb) tahliye zorluğu dikkate
alınarak özel düzenlemelerin yani yatay tahliye alanlarını
oluşturulmasını zorunlu görülmüştür.
Bazı bina kulanım sınıflarında belirli şartlar sağlandığında, bina
yönetmeliklerinin gerekli gördüğü en az iki veya daha fazla
merdivenin düzenlenmesi esası hafifletmiş ve tek korunumlu
merdivene müsaade edilmiştir. Bu şartların değerlendirmesinde
her ülkenin yönetmelikleri benzer etkenleri dikkate almakla
beraber farklı yönetmelikler farklı etkenleri de dikkate almışlardır.
Bu tür bina kullanım sınıflarında yönetmeliklerin belirlediği şartlar
sağlandığında en az iki veya daha fazla merdiven şartının
hafifletilmesi özellikle küçük parsellerde ve bitişik nizam adalarda
yapılacak binaların tasarımını kolaylaştıracaktır.

SPECIAL EXIT ARRANGEMENTS BASED ON BUILDING
USAGE CLASSES

requirements of the dweller population in those buildings (such as
patients being bedridden, or having limited mobility).
The rule of having at least two or more stairs as required by the
building bylaws, has been smoothened for cases when certain
conditions are met in certain building usage classes, and stairs
with single protection have been allowed. While assessing these
conditions, bylaws in every country have taken into account some
common factors, different bylaws have taken into account different
factors as well. For such building classes, smoothing the rule of
having at least two or more stairs when the conditions set by the
bylaws are met, would make it easier to design buildings on small
parcels and adjacent blocks.

1. Giriş
Binaların tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında
çıkabilecek yangınların oluşmaması veya en aza indirilmesi veya
binalarda oluşacak yangınlarda, can ve mal güvenliği açısından,
yangının yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yangından korunma
yönetmeliği oluşturulmuştur.
Bina yönetmelikleri (veya yangın-kodları) yangınla ilgili düzenlemeler
yaparken can güvenliğini sağlamayı ve can kaybını en aza indirmeği
öncelikli ilke olarak kabul etmişlerdir.
Yapılarda oluşacak yangınlarda, yangının yol açabileceği ısı,
duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik gibi tehlikelerden
binada bulunanları korumak, yangın ortamından ve binadan
güvenli bir şekilde tahliyelerini sağlamak amacıyla bina
yönetmelikleri binalarda kaçış yollarının düzenlenmesini zorunlu
hale getirmişlerdir.

Abstract
The fire protection legislation and the relevant legislation in
developed countries, require arrangements regarding exit paths, by
taking into account the building construction classes. Additionally,
they also make some special arrangements mandatory. Also,
they have allowed for other types of special arrangements taking
into account the building usage classifications. Building bylaws
basically agree that, in multi storey buildings, there should be at
least two or more stairs designed as vertical exits. Also, stairs
with single protection , i.e. a special arrangement is allowed with
the condition that certain prerequisites are met. Also in medical
buildings, special arrangements, i.e. horizontal evacuation
areas are mandatory taking into account the special evacuation
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Kaçış yolları düzenlemeleri yapılırken tahliyenin türü (eş zamanlı
veya kademeli olması) ve tahliyenin yönü (düşey doğrultuda veya
yatay doğrultuda olması) önem kazanmaktadır.
Tahliyenin türü ve yönü, bina kullanıcılarının özellikleri ve bina
kullanım sınıfları esas alınarak belirlenir. Bu esaslar;
w Kullanıcı yükü yoğunluğu
w Bina yerleşim planı ve çevreye aşinalık veya yabancı olma
w Kullanıcı yükü profili (çocuk, genç, yaşlı, sağlıklı, hasta, özürlü
veya karışık)
w Binayı normal mesai saatlerinde veya uyuma saatlerinde
kullanma
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w Tepki süresi (hızlı, normal veya yavaş)
w Yangın yükü (düşük, orta ve yüksek)
olarak ifade edilebilir.
Kaçış yolları düzenlenirken bina kullanım sınıflarına göre öncelikle
dikkate alınması gereken temel esaslar aşağıdaki Çizelge 1’de
verilmiştir.
Çizelge 1. Bina kullanım sınıfları ve kullanıcı özellikleri
Bina kullanım sınıfları

K(U)

Ç.A.

H.K.

K.Y.

T

Konutlar

x

-

-

-

-

Konaklama amaçlı bina

x

x

-

-

-

Büro binaları

-

-

-

x

-

Eğlence yerleri

-

x

-

x

-

Huzurevi, Hastane

x

-

x

x

-

Eğitim tesisleri

-

-

-

x

-

Alış veriş Merkezleri
Endüstriyel

-

x

-

x

-

Orta Tehlike 3 ve
üzeri

-

-

-

-

x

Orta Tehlike 1 ve 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yüksek tehlike

-

-

-

-

x

Orta tehlike

-

-

-

-

-

Düşük tehlike

-

-

-

-

-

Otoparklar

Depolar

X
Ç.A.
K(U)
T
H.K.
K.Y.

= Tahliye zorluğu
= Çevreye aşinalık
= Konaklama (uyuma)
= Tepki
= Harekât kabiliyeti
= Kullanıcı yükü

Kat sayısı ve bina yüksekliği konusunda bazı yangından
korunma yönetmelikleri kat sayısını, bazıları da bina yüksekliğini
esas almışlardır. Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelikte ise bina yüksekliğinin yanı sıra yapı yüksekliği de
dikkate alınmıştır. Bina yüksekliği sınırlaması genelde itfaiyenin
olaya müdahale etme ve kurtarma imkânları dikkate alınarak
yapılmıştır. Bu yönetmeliklere göre tek korunumlu merdivene
müsaade edilen bina kullanım sınıflarında kat sayısı 3 ila 7 kat
aralığında değişmektedir.
Kaçış uzaklığı konutlar ve konaklama amaçlı binalarda daire
kapısı ve otel odası kapısından diğer bina kullanım sınıflarında ise
bir mekân içindeki durulabilen en uzak noktadan kaçış merdiveni/
kapısına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolu olarak ölçülür.
Yangından korunma yönetmelikleri kaçış uzaklığı olarak kapıdan
ölçümlerde 4.5-15m, yağmurlama sistemi varsa 15-20m, mekân
içinden ölçümlerde 15m yağmurlama sistemi varsa 25-30m
aralığında değişen değerleri bina korunum düzeyine göre kabul
etmektedirler.
Tek korunumlu merdiven düzenlemesinde kullanıcıların karakteristiği dikkate alınırken her özellik farklı kodlarda farklı şekilde
değerlendirilmiştir.
Bazı gelişmiş ülkelerin yangından korunma yönetmeliklerinde
bina kullanım sınıflarına göre tek korunumlu merdivene izin verme
şartları aşağıdaki Tablo-1 de özetlenmiştir.
Bu ülkelerin yangından korunma yönetmelikleri ve yangın
kodlarında bina kullanım sınıflarına göre tek korunumlu merdivene
müsaade edilen binalarda bir kattaki kullanıcı yükü ve kat sayısı
arasındaki ilişkiyi gösteren grafiksel gösterimi aşağıda verilmiştir.

Yangından korunma yönetmelikleri bina kullanım sınıflarının bu
özelliklerini dikkate alarak kaçış yollarıyla ilgili genel düzenlemelerin
yapılması ve ilave olarak da bazı özel düzenlemelerin yapılmasını
gerekli görmüşlerdir. Ayrıca bina kullanım sınıflarını dikkate alarak
özel düzenlemelere de müsaade etmişlerdir.

2. Tek Korunumlu Merdiven Düzenleme Esasları
Yangından korunma yönetmelikleri birden çok katlı binalarda düşey
kaçış yolu olarak en az iki veya daha fazla korunmuş merdivenin
düzenlenmesinin gerekliliğinde temel ilke olarak hem fikirdirler.
Bununla beraber belirli şartlar sağlandığında tek korunumlu
merdivene yani özel düzenlemeye müsaade etmişlerdir. Bu belirli
şartları sağlamakta dört ana etken dikkate alınmıştır. Bu etkenlerin
yanında farklı yönetmelikler farklı etkenleri de dikkate almışlardır.
Bu dört ana etken;
w Bir kattaki yolcu yükü,
w Kat sayısı,
w Kaçış uzaklığı ve
w Kullanıcıların karakteristiği (çocuk, genç, yaşlı, sağlıklı, hasta,
özürlü, çevreye alışkanlık vb) şeklinde sıralanabilir.
Yangından korunma yönetmelikleri bir kattaki kullanıcı yükünü
ortalama 50 kişiyle sınırlandırılmıştır. Konaklama ve sağlık amaçlı
binalarda tek korunumlu merdivene müsaade edilirken kullanıcı
yükü biraz daha kısıtlı sayıda tutulmuştur.

Konutlarda Özel Düzenlemeler
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te tek
kullanıma hizmet veren bodrum dahil dört katı geçmeyen konut
binalarında ve yapı yüksekliği 21.50 metre’yi geçmeyen konut
binalarında kaçışların normal merdivenlerle sağlanmasına
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Tablo 1.
Tek korunumlu merdiven
Türkiye
Apartman
21.50< yapı
yüksekliği ≤30.50m
Otel
Yapı yüksekliği
≤15.50m &
Toplam oda sayısı
≤ 20&
Kaçış uzaklığı ≤
15m &
Kaçış uzaklığı ≤
20m (Y.S.)
Fabrika,
İmalathane,
Mağaza, Dükkân,
Depo, Büro Binaları
Ve Ayakta Tedavi
Merkezi
Yapı yüksekliği ≤
21.50m &
Kat kullanıcı yükü≤
50 kişi &
Kaçış uzaklığı ≤
15m &
Kaçış uzaklığı ≤
25m-30m(Y.S.)

U.K.

U.S.

Apartman
a) En üst katın
döşeme kodu ≤
11m &
Kat sayısı ≤ 4 &
b) kaçış uzaklığı
(kapıdan) <4.5 m
Diğer
c) En üst katın
döşeme kodu ≤
11m &
Kat kullanıcı yükü
≤ 50 kişi.
d) oda ≤ 50 Kişi.
e) kat ≤ 50 Kişi.

Toplanma amaçlı bina
a) Balkon <50 Kişi.
Otel. Apartman
b) Kat sayısı ≤ 4 &
Her katta daire/oda sayısı
≤4&
Yağmurlama sistemli
Büro
c) Toplam kullanıcı yükü
<100Kişi. &
Dış ortama kaçış uzaklığı
<30m
d) ≤ 4 kat &
Kat kullanıcı yükü <
30kişi &
Dış ortama kaçış uzaklığı
<30m

Şekil 3.

Tek korunumlu
merdiven
Avustralya

Fransa

Japonya

a) ≤ 6 kat veya
Bina yüksekliği ≤
25m

Apartman
Kat sayısı ≤ 7 &
a) Dış kaçış
koridoruyla ulaşılan
dış kaçış merdiveni
veya korunumlu
merdiven
b) duman kontrolü
sağlanmış
merdiven

Kat sayısı ≤ 5th &
a) 3< kat sayısı≤ 5 &
Kat alanı ≤ 200 m²
b) kat sayısı 2 &
Kat alanı ≤ 400 m²
c) hasta yatak katları & kat
alanı ≤ 100 m²
d) Otel :
Kat alanı ≤ 200 m²

Hastane Toplanma
amaçlı bina, okul
b) ≤ 6 kat veya
bina yüksekliği ≤
25m
Kat kullanıcı yükü
<50 Kişi
İstisna
* hasta yatak katları
* anaokulu
* ilk veya ikincil
eğitim okulları
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İstisna
* Toplanma amaçlı bina,
* dükkân

Şekil 2.
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İngiltere yönetmeliğinde (Building Regulation Approved Document
B) konut binalarında en üst katın döşeme seviyesi ≤11m veya
normal kat sayısı ≤4 ve daire kapısından korunmuş merdivene olan
uzaklık<4.5 m şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumundan tek
korunumlu merdivene müsaade edilmektedir. (Şekil 4, Şekil 5)

e)Apartman &
Kat alanı ≤ 200 m²

izin vermektedir. Bu merdivenlerde başka herhangi bir özellik
aranmamaktadır. (Şekil 1, Şekil 2)

Şekil 1.

Yapı yüksekliği 21.50 metre’den fazla ve 30.50 metre’den az olan
konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en
az birisinin korunumlu olması ve her daireden her iki merdivene
ulaşılması durumunda yapı yüksekliği 30.50 metre’yi geçmeyen konut
binalarında tek korunumlu merdivene izin vermektedir. (Şekil 3)

Şekil 4.

Şekil 5.
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NFPA 101 Life Safety Code 2006 Edition; konut binalarında en
az iki bağımsız kaçış merdiveni düzenlemesini istemektedir. Ancak
kat sayısını dörtten fazla olmaması, her katta en fazla dört daire
olması, binanın tamamının yağmurlama sistemiyle korunur olması,
kaçış uzaklığı AB≤10.7 metre olması (ölçü kapıdan itibaren alınır),
kaçış merdiveninin çıkış seviyesi altında yarım kata hizmet vermesi,
şartlarının gerçekleşmesi durumunda tek korunumlu merdivene
müsaade edilmektedir. (Şekil 6)

NFPA 101 Life Safety Code 2006 Edition otel binalarında kat
sayısını dörtten fazla olmaması, her katta en fazla dört daire
olması, binanın tamamının yağmurlama sistemiyle korunur olması,
kaçış uzaklığı AB≤10.7m (Şekil 8).
Şartlarının birlikte sağlanması durumunda tek korunumlu merdivene
müsaade edilmektedir.
Otel oda katlarında oda kapılarının yangına dayanıklı ve
kendiliğinden kapanır özellikte olması gerekir. Korunmuş merdivene
kaçış uzaklığı oda kapılarında ölçülür.( Şekil 8)

Şekil 6.

Japonya, Fransa ve Avustralya’nın tek korunumlu merdivenle ilgili
uygulama esasları Tablo-1 ve Grafik-1’de görülebilir
Otellerde Özel Düzenlemeler
Oteller genel olarak gündüz saatleri dışında uyuma amaçlı
kullanıldığı için binada bulunanlar bir yangın çıkması durumunda
yangından haberdar olmaları yangının farkına varmaları çok geç
olacaktır. Bu süre içerisinde yangın gelişmiş olacaktır ve yangının
etkisine maruz kalma ihtimalleri yüksek olacaktır. Bu durumlar
dikkate alınarak otel binalarında kullanıcı yükünün kısıtlı tutulması
ve sınırlı sayıda kata hizmet vermesi durumunda, tek korunumlu
kaçış merdivenine müsaade edilmiştir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre:
Yatak sayısı 20’den az ve yapı yüksekliği 15.50 metre’den az olan
otel binalarında merdiven korunumlu yapıldığı ve basınçlandırıldığı
takdirde, tek merdiven yeterli kabul edilmektedir. (Şekil 7)

Şekil 8.

Sağlık Yapılarında Özel Düzenlemeler
Hastane ve bakım evleri gibi yataklı sağlık hizmeti veren binalarda
özel düzenlemelerin yapılması hayati derecede önemlidir.
Bu binaların kullanıcılarının özellikleri (hareket kabiliyetlerinin
kısıtlı olması veya hiç olmaması, yatalak olması, yoğun bakım
ünitelerine bağlı olmaları, günün belirli saatlerinde uyuyor olmaları
vb.) dikkate alınarak genellikle iki veya daha fazla alternatif kaçış
yolunun düzenlenmesi gerekli ve zorunlu görülmüştür.
Bina kullanıcılarının özellikleri dikkate alındığında eş zamanlı veya
kademeli tahliye yerine yatay tahliyenin yapılması daha makul
olur. Düşey tahliye en son düşünülecek imkân olmalıdır. Ancak
gerektiğinde düşey tahliyeyi gerçekleştirecek korunumlu kaçış
merdivenleri de yeterli kapasitede düzenlenmelidir.
Yatay tahliyenin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için, aynı kat
düzeyinde ya yatay sığınma alanı oluşturulmalı, (Şekil 9) ya
da her hasta yatak katı en az iki ayrı kompartıman alanı olarak
düzenlenmelidir (Şekil 10 ve Şekil 11).
Yangın kompartıman alanları birbirlerinden yangına en az 60
dakika dayanıklı yapı elemanlarıyla ayrılmalıdır. Yatay sığınma
alanını diğer alanlardan ayıran yapı elamanları da yangına en az
60 dakika dayanıklı olmalıdır.

Şekil 7.

Her yatay tahliye alanından veya yatay sığınma alanından tekrar
diğer alana (tahliye oldukları alana) geçmeden bina dışına
ulaşacakları kaçış imkânlarının sağlanması gereklidir. (Şekil 9,
Şekil 10 ve Şekil 11)
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Şekil 12.
Şekil 9. Yatay sığınma alanı

imkanlarını sağlanması gerekir. 300m²’den büyük hasta yatak
katlarının her biri, kat kullanıcı yükünü karşılayacak büyüklükte
iki veya daha fazla yangın kompartımanı olarak düzenlenmesi
gerekir.
NFPA 101 Life Safety Code 2006 Edition: Yataklı sağlık hizmeti
veren binalarda her hasta için 2.8m²/kişi hesabı üzerinden yatay
sığınma alanlarını düzenlenmesini ister. Tek korunumlu merdivene
müsaade etmez.

Şekil 10. Yatay Tahliye Alanı (zemin kat- iki ayrı kompartıman)

İngiltere yönetmeliğine (Building Regulation Approved Document
B) göre; yataklı sağlık hizmeti veren binalarda her katın iki veya
daha fazla yangın kompartımanı olarak düzenlenmesi gerekir.
Fabrika, İmalathane, Mağaza, Dükkan, Depo, Büro Binaları ve
Ayakta Tedavi Merkezi Özel Düzenlemeler
Yangından korunma yönetmeliklerine göre diğer bina kullanım
sınıflarında olduğu gibi kaçış yolları ve diğer tedbirler, yangın veya
diğer acil durumlarda can güvenliğinin yalnızca tek bir tedbire
dayandırılmayacağı biçimde tasarlanmasını öngörürler.

Şekil 11. Yatay Tahliye Alanı (Normal katlar-iki ayrı kompartıman)

Yatay sığınma alanları oluşturulurken kat kullanıcı yükü dikkate
alınmalıdır. Her kompartıman alanı veya yatay sığınma alanı o katın
tüm kullanıcı yükünü karşılayacak kapasitede olmalıdır. Yatay tahliye
alanlarında her hasta için en az 2,8 m²/kişilik bir alan olmalıdır.
Hastane ve bakım evlerinde kaçış uzaklığı; her hangi bir katta bir
mekân içindeki durulabilen en uzak noktada bulunan bir kullanıcının
kendisine en yakın kat çıkışına - kaçış merdiveni veya yatay
tahliye kapısına - kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun
uzunluğunu olarak ölçülür.

Bu kullanım sınıfına giren bina kullanım sınıflarında bir kattaki
kullanıcı yükü ortalama 50 kişi, kat sayısı 3 ila 7 katı geçmeyen
binalarda korunumlu merdiven olan uzaklık mesafesi belirlenen
uzaklık mesafesine uygun olması durumunda tek korunumlu kaçış
merdivenine müsaade edilmiştir.
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine
göre; Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve
ayakta tedavi merkezi özel düzenlemeler en az 2 bağımsız kaçış
merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir.
Yapı yüksekliğinin 21.50 metre’den az olması, (Şekil 13)

Bir yatay tahliye alanından diğer tahliye alanına geçişte her tahliye
alanına doğru açılan çıkış kapıları düzenlenmesi gerekir veya
geçişlerde çarpma kapı kullanılması gerekir. Şekil 12’de çıkış
kapıları B binası doğrultunda açıldığından, A binası için B binası
yatay sığınma alanı olarak kullanılır. Ancak A binası B binası için
yatay sığınma alanı olarak değerlendirilemez
Binaların
Yangından
Korunması
Hakkındaki Yönetmelik
hükümlerine göre birden fazla katı olan tüm hastene ve
huzurevlerinde hiçbir şartta tek korunumlu merdivene izin
verilmemektedir. Birbirine alternatif iki veya daha fazla çıkış
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Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az olması, bütün katlarda
tek yönde kaçış mesafelerinin yönetmelikte belirtilen en fazla kaçış
uzaklığının uygun olması, AB≤ 15m; AB≤ 25m-30m Yağmurlama
sistemli (Şekil 14)

Kısa Özgeçmiş
Tuncay Akdağ 1992 yılında Y.T.Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü’nden
mezun olmuştur. 1995 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapmaktadır. İtfaiye müdür
yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Binaların Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmelik hazırlama komisyon üyesidir

Şekil 14.

Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması, İmalât ve depolamada
kolay alevlenici ve parlayıcı maddelerin kullanılmaması, şartlarının
hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde tek kaçış merdiveni yeterli
kabul edilir.
NFPA 101 Life Safety Code 2006 Edition
Doğrudan dış ortama ulaşan bir katta, mekan içindeki en uzak
noktdan çıkş kapısına olan yürüme yolu olarak kaçış uzaklağı
30m’yi geçmediği durumlarda katın toplam kullanıcı yükü 100 kişiyi
geçmemek kaydıyla tek çıkışa müsaade edilmiştir.
Ayrıca kat sayısı ≤ 4 kat, Kat kullanıcı yükü < 30 kişi, korunmuş
merdivene kaçış uzaklığı <30 metre olması durumunda yine tek
korunumlu merdivene müsaade edilmiştir.

3.Sonuç
Hastane bakımevleri gibi sağlık amaçlı yapılarda tahliyenin makul
ve mantıklı olarak yapılabilmesi için her katta yatay tahliye alanları
(yangın kompartımanları oluşturma veya yatay sığınma alanları)
oluşturulmalıdır.
Bazı bina kullanım sınıflarında yönetmeliklerin belirlediği şartlar
sağlandığında en az iki veya daha fazla merdiven şartının
hafifletilmesi özellikle küçük parsellerde yapılacak binaların
tasarımını kolaylaştıracaktır.
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[5]. The Code Guide Books For Interior
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ENDÜSTRİ SİSTEMLERİNDE YANGIN VE ÖNLEME

Dr. Yaşar YETİŞKEN

M. Fatih YETİŞKEN

Özet

The aim of the study is the show the necessity of concentrating on
the isue owing to risk factors and increases in fares in industrial
facilities.

Sanayi tesislerinde belli başlı yangın riskleri şunlardır. Parlayıcı
veya yanıcı akışkanlar, sınaî gazlar, sınaî taşıma ve iletme
sistemleri, sanayi sistemlerindeki elektriksel kısımlar, pnömatik
sistemler başlıcalarıdır. Bunlara ayrıca sınaî atık kontrolünün iyi
yapılmamasını da ilave edebiliriz. Bu çalışmada parlayıcı akışkanlar
kısmında risk özellikleri, depolanması, iletim ve dağıtım, parlayıcı
veya yanıcı akışkanlarda yangın sistemleri, zararın kontrol altına
alınması üzerinde de durulmuştur. Sınaî gazlar konusunda çeşitliliği,
depolanması, nakliye, dağıtım, boru düzenlemeleri ve sınaî
gazlarda yangın önleme ve söndürmeden kısaca bahsedilmiştir.
Sınaî taşıyıcı arabalar, konveyör sistemlerinde başlıca yangın
sebepleri ve çözüm önerileri getirilmiştir. Sanayi tesislerindeki
elektriksel bölümlerde yangına karşı cihazların seçimi ve sistem
analizi yapılmıştır.
Son olarak; sanayi tesislerinde artık kontrolü, bu maddelerin
tehlikeleri açısından önemlidir. Artıkların yok edilmesi şekillerinin
seçimi yangın risklerini önleme çaresidir. Konunun amacı; son
zamanlarda Sanayi tesislerindeki yangınların artışı ve risk faktörleri
sebepleriyle; bu konu üzerinde yoğunlaşmanın gereğini ortaya
çıkarmaktır.
Anahtar Kelimeler: Endüstri Tesisleri, Yangın, Endüstriyel Gazlar,
Endüstriyel Sıvılar, Endüstriyel Atıklar.

Fıre at Industrial Facilities and Fighting
Abstract
These are the particular risks of fires in industrial facilities. The main
risks are inflammable and combustible fluids, industrial carring and
conducting systems, electrical systems and pneumatic systems.
We can also add the improper check of industrial waste to these
risks. In this study, risk properties in inflammable fluids, storing,
transportation and distribution, the fire systems inflammable and
flammable fluids and trying to take the damage under control have
been emphasized. The variety, storing, transportation, distribution
and pipe regulations of industrial gases and fire preventing measures
as well as extinguishing them have also been mentioned. Industrial
carrying vahicles, the primary reasons in conveyor systems and
suggestions to solve these problems have been pulforward . The
choise of the devies against fire in electrical parts of industrial
facilities and analyzing of systems have been made.
Finally, waste control in industrial facilities is important in terms of
the dangers of these substances. The choise of the methods the
destroy the waste substances in the solution to prevent fire risks.
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Key Words: Industrial Facilities, Fire, Industrial Gases, Industrial
Fluids, Industrial Waste.

1.Giriş
1.1.Parlayıcı ve Yanıcı Sıvılar
Her türlü sınaî işletmede belirli miktarlarda yanıcı ve parlayıcı sıvılar
vardır. Burada bunlarla ilgili çeşitli rizikolar ve alınabilecek önlemler
üzerinde durulacaktır. Parlayıcı sıvılar, parlama noktaları 37ºC’nin
altında ve buhar basıncı 3 kg/cm² den az olan akışkanlardır.
Yanıcı sıvılar ise, parlama derecesi 37ºC veya daha yukarı olan
akışkanlardır. Parlayıcı sıvılar, doğal yapıları gereği buharlaşıcı
niteliktedirler ve birçoğu sürekli olarak çıplak gözle görülemeyen
ve havadan ağır olan gazlar çıkarırlar. Yanıcı sıvılar ise, parlama
derecelerinin üzerine kadar ısıtıldıklarında, parlayıcı sıvıların birçok
özelliğini paylaşırlar ve çok buharlaşıcı maddelerle aynı ölçüde
tehlikeli olurlar. Bu iki sıvı çeşidinin arasındaki önemli bir fark, çıkan
buharların hareket kabiliyeti ile ilgilidir. Parlayıcı sıvılardan çıkan
buharlar, havadan ağır olmak üzere kaynaklarından çok uzaklara
kadar gidebilirler. Yanıcı sıvı buharları ise, çevre sıcaklığı sıvının
parlama derecesinin üzerinde olmadıkça çok uzağa gidemezler.
Oldukça yüksek rizikoları ve geniş olarak kullanılmaları sebebiyle
bu akışkanlar, Sanayide çıkan yangınların birçoğunda pay
sahibidirler. Birçok durumda tehlikesiz olan bir kıvılcım veya
bir yangın kaynağı, ortamda yeterli miktarda yanıcı buharlar
bulunduğunda ciddi yangınlara veya patlamalara sebep olabilir.
İstatistiklere göre bu akışkanların sebep olduğu kayıplar, genel
toplamda %15’lik bir orandadır. Yangınlarda işin içine yanıcı ve
parlayıcı akışkanların da girmesine sebep olan etkenler şöyle
sıralanabilir: Bunlar; güvenli çalışma şartları altında, personelin
eğitim yetersizliği, diğer bölmelerden yeterince yalıtılmamış rizikolu
operasyonlar, makineler ve yanıcı akışkanların uygun şekilde
kullanılmaması, yetersiz bakım ve temizlik çalışmaları, gerekli
yangın kontrol sistemlerinin bulunmamasıdır.
1.1.1. Riziko Karakteristikleri
Yanıcı Sıvı Yangınları
Herhangi bir yanıcı sıvı yangınında, yanma sıcaklığı yaklaşık
11000 kcal/kg, yani ahşap ısısının 2.5 katı kadardır. Yanıcı ve
parlayıcı sıvıların yanma hızları çevre koşullarına, yanma ısısına,
buhar ısısına ve basınç koşullarına bağlıdır. Mesela benzin ve
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düşük parlama dereceli diğer hafif, buharlaşıcı sıvılar, büyük bir
hızla yanarlar ve bir tank veya açık varilde bulunduklarında yangın
bir saatte yaklaşık 20–25 cm derinliğe kadar ulaşır. Bunun yanı
sıra, fueloil gibi ağır, az buharlaşan akışkanlar, daha düşük bir
hızla, saatte yaklaşık 12.5–17.5 cm derinliğe ulaşacak kadar bir
hızla yanarlar. Kapalı bir yanıcı sıvı yangınında normal ısı üretimi
yanma yüzeyine göre dakikada 28000 kcal/m² kadardır. Bir tank
veya diğer muhafaza içinde bulunmayan dökülme, sızıntı, taşma
gibi sebeplerle etrafa yayılan akışkanlar da yangın sırasında bu
miktarda ısı bırakırlar. Yere dökülen her litre akışkan yaklaşık
olarak 0.5 m² bir alana yayılır. Buharlar ise çok daha büyük bir
alanı tehlike sınırları içine sokarlar.
Hidrolik yağ boruları, sıvı transfer boruları gibi basınç altında
bulunan sistemlerdeki sızıntılardan püskürmelerden yangınlar
meydana gelir. Bu tür püskürmeler kolaylıkla, hatta akışkanın
parlama derecesinin altındaki sıcaklıklarda bile alev alabilirler.
Püsküren hafif, buharlaşıcı akışkanlar, bu yangınlarda yaklaşık
8000 kcal/lt’lik bir ısı bırakırlar. Eğer sızıntı başlar başlamaz yanma
olmazsa, düşük parlama noktalı akışkanlarda patlamalar ortaya
çıkabilir.
Patlamalar
Sınaî işletmelerde, rizikolarla ilgili incelenecek üç tipte patlama
vardır: Bunlar; yangın patlamaları, detonasyon patlamaları (infilak),
kaynayan akışkanlarda buhar genleşmesi patlamalarıdır.
Yangın Patlamaları
Bunlarda, yanıcı akışkan buharı ve hava hızla karışır; ısı, ışık
ve basınç artışı olur. Patlama olması için, havadaki yanıcı buhar
oranının patlayıcı sınırlar içinde olması gereklidir. Yanma çok
hızlıdır ve alev saniyede yaklaşık 2m’lik bir hızla ilerler. Bazı
deneylerde sıvının her litresinin dakikada 650000 kcal’lik bir ısı
bıraktığı gözlenmiştir. Havalandırma delikleri yoksa, patlama
basınç değeri başlangıçtakinin 6–7 katına kadar çıkabilir.
Detonasyon Patlamaları
Bu patlamalarla yangın patlamaları arasındaki esas fark ısı bırakma
hızındadır. Bu hız detonasyon patlamalarında daha yüksektir.
Detonasyonla meydana gelen şok dalgası patlayıcı karışım içinde
bu karışımın fiziksel veya kimyasal özelliklerine göre 2–8 km/sn’lik
bir hızla ilerler.
Kaynayan Sıvılarda Buhar Genleşmesi Patlamaları
Bu patlamalar, bir yanıcı akışkan bir ısı kaynağı veya ateşle
atmosferik kaynama noktasına kadar ısıtıldığında ortaya çıkar ve
akışkanın içinde bulunduğu bölmenin yüksek basınç yüzünden
zarar görmesiyle serbest kalır. Aşırı ısınmış akışkanın bir bölümü
hızla buharlaşarak alev alır ve yangın patlamalarına göre daha az
ısı bırakmakla beraber daha uzun süre yanmaya devam eder.
Patlama rizikoları özellikle küçük odalar, makinaların içi, muhafaza
tankları gibi kapalı bölmelerde söz konusudur. Rizikonun varlığı için
şu şartlardan biri söz konusu olmalıdır: Kapalı kaptaki akışkanın
parlama derecesi -6ºC’nin altındadır. Sıvının parlama derecesi
43ºC’nin altındadır ve bu derecenin en az 15ºC fazlasına kadar
ısıtılmıştır. Sıvının parlama derecesi 150ºC veya daha düşüktür
ve kaynama noktasının üzerindeki, sıcaklıklara kadar ısıtılması
söz konusudur. -6ºC’nin altında parlama noktası olan ısıtılmamış
sıvılar normalde bir patlama tehlikesi oluşturmazlar, ama bunların

buharlaşma özellikleri düşük olmasına rağmen, büyük yüzeylere
yayılarak kullanılmaları durumunda bir tehlike vardır.
1.2. Depolama
Yanıcı akışkanların muhafazası ile ilgili en önemli tehlike akışkanın
kazara çevreye yayılmasıdır. Sık sık olan bu dökülmelerin sebepleri
şunlardır: Bunları açık ateşlere maruz kalan kaplarda oluşan
aşırı basınç, kazalar sonucu kapların zarar görmesi, forkliftlerle
taşınırken vs. kapların delinmesi sonucu meydana gelen sızıntılar,
transfer borularındaki arızalar olarak sıralanabilir. Bir yangın
sırasında bu akışkanların çevreye yayılması yangını besler,
söndürme çalışmalarını engeller ve genellikle boruların veya başka
sıvı tanklarının zarar görmesine sebep olur. Sınaî işletmelerde
yanıcı akışkanlar, normal olarak 2 lt’lik variller içinde saklanır veya
paletler üzerinde küçül kutular içinde de bulundurulabilir.
Tank Muhafazası
Ekonomik sebeplerle büyük miktarlardaki yanıcı sıvılar, yeraltına,
yerüstüne veya bazı özel şartlarda bina içine yerleştirilmiş tanklarda
muhafaza edilir. Uygun tasarlanmış, yerleştirilmiş ve düzenli
bakımı yapılan tanklar kullanılıyorsa, rizikolar tanklardan çok, sıvı
transfer sistemleriyle ilgilidir. Depolamanın rizikosu doğrudan sıvı
miktarına bağlı değildir; daha çok tankın tipine, sıvının özelliklerine,
havalandırma kapasitesine, ilgili boru ve bağlantılara ve çalışma
şartlarına bağlıdır.

1.3. Transfer ve Dağıtım
Parlama noktalarının üzerindeki sıcaklıklara kadar ısıtılmış
yanıcı ve parlayıcı akışkanlarla ilgili transfer, dağıtım, taşıma gibi
operasyonlar genelde yanıcı ve parlayıcı akışkanlar açısından
tehlikeli durumlar olarak kabul edilir. Isıtılmamış akışkanlarla ilgili
işlemlerse, yüksek basınçlı boru sistemlerinin dışında özel bir riziko
yaratmazlar. Herhangi bir transfer veya dağıtım operasyonunda
önemli olan, yanıcı akışkanların çalışma alanı içine dağılmasını
engellemek ve bir kaçak olsa da, dağılacak akışkan miktarını
minimumda tutabilmektir. Transfer tanımı, akışkanın bir kaptan
diğerine aktarılması; dağıtım tanımı ise bir sınaî işletmede, yanıcı
ve parlayıcı akışkanların kullanılacakları yerlere dağıtılması
anlamındadır.
Sıvıların Transferi
Parlayıcı ve yanıcı akışkanlar normal olarak pompalarla, yerçekimi
akışı ile hidrolik basınçla veya sıkıştırılmış basınçla aktarılırlar.
Büyük miktarların transferi için kullanılan en yaygın sistem
pompalardır ve en kapalı bir boru sistemi içinden pompalama
yöntemi en güvenli transfer yöntemi olarak kabul edilir.
Pompalama Sistemleri
Pozitif yer değiştirme pompaları tercih edilir çünkü bunlar sıkı bir
kapanma sağlarlar ve kullanılmadıkları zaman içlerinde akışkan
birikmesine izin vermezler. Sistemde, aşırı basıncı önlemek için
pozitif yer değiştirme pompasının boşaltma tarafına bir rahatlatma
valfi takılmalıdır. Düşük parlama noktalı akışkanlar söz konusu ise,
bu valftan çıkan akışkan borularla ya tekrar besleme kaynağına
veya pompanın emme tarafına yollanmalıdır. Santrifüj pompaları
da vardır ama bunlar sıkı bir kapanma sağlayamazlar. Ayrıca
pompalar kullanılmazken de içlerinde bir miktar akışkan kalır.
Pompa yapısı paketler ve düzenleme, ilgili akışkannın özelliklerine
uygun olmalıdır. Pompalar, çıkacak yangınların tanklara veya
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önemli makine veya binalara zarar vermeyeceği yerlerde muhafaza
edilmelidir.
Serbest Akış (Yerçekimi) Sistemleri
Birçok sınaî operasyonda, özellikle pompalama sistemini
tıkayabilecek yüksek oranda buharlaşıcı akışkanlar söz konusu ise
serbest akışla transfer yolu seçilir. Bu sistemler, büyük miktarlarda
akışkan kaynakları ile kullanılmamalı, ancak operasyon gerektiriyorsa
bu yönteme başvurulmalıdır. Bu sistemler sürekli basınç altında
oldukları için, bu sistemlerde sıkı kapatma pompalama sistemlerine
göre daha zordur. Bu özelliğiyle yerçekimi sistemleri kazara dökülme
saçılma olmasına çok uygun bir ortam yaratır.
Hidrolik Sistemler
Hidrolik transferde, yanıcı akışkanın kaptan dışarı atılması için
su basıncı kullanılır. Bu sistemin çıkardığı sorunlar şunlardır: Bu
sistemler, suda eriyebilen akışkanların transferi için kullanılamazlar.
Kaplar standart basınca dayanıklı türden olmalıdır. Sistemde aşırı
basınçların ortaya çıkmaması için karmaşık bir kontrol sistemi
gereklidir.
Sıkıştırılmış Gazla Boşaltma Sistemleri
Basınçlı gaz kullanılan transfer sistemleri, hidrolik sistemlere
benzer, ama bunlarda su yerine basınçlı gaz kullanılır. Transfer
ortamının (gaz) sıkışabilir karakteri ve sistemin sabit basınç altında
olması sebebiyle boru çatlağı veya valfların yanlış kullanılması
gibi durumlarda önemli bir miktarda akışkan sistemden dışarı
kaçabilir. Sıkıştırılmış gazla transfer yöntemi her türlü koşul altında
kullanılamaz. Sistemdeki sabit basınç sorununun yanı sıra, gaz
olarak hava kullanılması, parlayıcı ve yanıcı akışkanların aktarılması
durumunda buhar hava karışımının patlaması ihtimali de vardır.
Dağıtım İşlemleri
Bu işlemlerde akışkanlar genellikle sabit boru sistemlerinden,
varillerden, küçük kaplara makine depolarına nakledilirler, yangın
kaynaklarının bulunabileceği alanlara taşınırlar. Tabii olarak fabrika
alanı içinde parlayıcı akışkanların kullanılması, tehlike yaratabilecek
bir miktar buhar çıkmasına sebep olur. Bir işletmede, parlayıcı
akışkanların dağıtılması için en uygun düzenleme, bu iş için uygun
şekilde korunup havalandırılan ayrı bir alan kullanılmasıdır. Boşalan
kaplar bu alana getirilip doldurulmalıdır. Sabit borulu bir akışkan
transfer sisteminden dağıtım yapılıyorsa, kapalı bir bağlantı yoluyla
akışkanın doğrudan kabın içine boşaltılması en iyisidir. Bu işlemde,
operatör bıraktığı zaman kendiliğinden kapanan otomatik bir valf
kullanılmalıdır. Varillerden ve 20 lt’lik tenekelerden akışkanları
boşaltmanın en iyi yolu standart el pompaları kullanmaktır. Bu,
sızıntı ve saçılma ihtimallerini ortadan kaldırır. Gelişmiş, standart
kendiliğinden kapanan musluklar ve varil havalandırma boruları
varsa, variller serbest akış yoluyla boşaltılabilir. Küçük miktarlarda
yanıcı ve parlayıcı akışkanların dağıtım alanı dışına çıkartılması
gerekiyorsa, yangın rizikolarının azaltılması için, standart gelişmiş
emniyet kapları kullanılmalıdır. Yanıcı sıvı transfer veya dağıtımı
için hiçbir şekilde açıkağızlı kovalar, kutular vs kullanılmamalıdır.
1.4. Yangın Önlemeleri ve Zararın Kontrol Altına Alınması
Personel Eğitimi
Endüstrideki yangınlarda, yanıcı ve parlayıcı akışkanların büyük
pay sahibi olmasının en önemli sebeplerinden biri personelin eğitim
yetersizliğidir. Bu sebeple işe yarar bir eğitim programı yapılmalıdır.
Bu tür bir program en azından şunları içermelidir: Yöneticiler dâhil,
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bütün çalışanlara yanıcı ve parlayıcı akışkanların depolanması,
transferi ve kullanılmasıyla ilgili rizikoların öğretilmesi, çalışanlara
acil durumda yapılacakların öğretilmesi gerekir. Çalışanlara kapalı
makine ve bölmelerden yanıcı akışkan ve buharları uzak tutmanın
öneminin kavratılması, anormal şartların kolay belirlenebilmesi
için düzenli kontrol edilecek noktaların çalışanlara öğretilmesi,
çalışanların sızıntı ve saçılmaların kontrol altına alınıp temizlenmesi
konusunda eğitilmesi gerekir.
Sıvıların Bulundukları Yerde Hapsedilmesi
Sıvıların, içinde bulundukları makinelerde, borularda, tanklarda
sızıntı yapmayacak şekilde tutulması önemlidir. Bunun için:
Sadece parlayıcı ve yanıcı sıvılar için düzenlenmiş özel sistemler,
donanım kullanılmalıdır. Patlama rizikosuna sahip sistemler, ya bu
patlamanın tahmini basınç etkilerine dayanabilecek ya da fazla iç
basıncı, açık havaya açılan havalandırma delikleriyle düşürecek
şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Küçük miktarlardaki akışkanlar,
sadece standart emniyet kapları içinde taşınmalıdır. Depolarda
bulunan dağıtım alanlarının ve büyük miktarlarda yanıcı ve parlayıcı
akışkan kullanılan çalışma alanlarının, akışkanların bitişik alanlara
akmasına engel olmak için uygun drenaj sistemleriyle donatılması
gereklidir.
Vantilasyon
Vantilasyonun amacı, normal operasyonlarda çıkan buharların
sınırlandırılması, nemlendirilmesi ve güvenli alanlara nakledilmesidir.
Vantilasyon sistemi, bütün döşemeyi süpürecek şekilde girişleri yer
seviyesine yakın olarak düzenlenmelidir. Egzost sistemi boruları,
mümkün olan en kısa yol kullanılarak açık havada güvenli bir
yere ulaştırılmalıdır. İçerden çekilen havanın yerine gelecek
havayı düzenleyen sistem, döşeme seviyesindeki vantilasyona
engel olmamalıdır. Vantilasyon sistemi öyle düzenlenmelidir ki,
yeterli vantilasyon yapılmadıkça yanıcı ve parlayıcı akışkanlarla
ilgili işlemlerin boşaltılması mümkün olmasın. Bunu sağlamanın
en iyi yolu, egzost borusuna bir hava akış detektör sistemi
yerleştirmektir.
Yangın Kaynaklarının Kontrol Altına Alınması
Kayıpları önlemenin başka bir yolu da tehlikeli miktarlarda
yanıcı veya parlayıcı akışkanların bulunduğu alanlarda yangın
kaynaklarını ortadan kaldırmaktır. Bunun için: Alanda bulunan
elektriksel sistem ve kablolar riziko şartlarına uygun olmalıdır.
Yanıcı ve parlayıcı akışkanların kullanıldığı ve muhafaza edildiği
alanlara, ısı yayan, sıcak yüzeyleri olan veya açık alev çıkaran
cihazlar sokulmamalıdır. Yanıcı akışkanlarla ilgili bütün işlemlerde,
statik yüklenmeler olmaması için, makine ve cihazlar uygun şekilde
topraklanmalı ya da bağlanmalıdır. Yanıcı akışkanların kullanıldığı
alanlara, sürtünme ve kıvılcıma yol açan aletler sokulmamalıdır.

2. Endüstriyel Gazlar
Sanayide kullanılan gazların çoğu, farklı farklı yerlerde üretilir
ve bu sebeple bu gazların kullanılacakları alanlara nakledilmesi
gereklidir. Bazı büyük işletmelere, gazların boru hatlarıyla
iletilmesine rağmen genelde nakliye için nispeten küçük hacimli
vasıtalar kullanılır. Sanayide gazların portatif ve küçük hacimli
taşıyıcılarla kullanılması, üretim açısından kolaylık sağlamasına
rağmen bu durum, sınaî gazlarla ilgili en önemli tehlikelerden
birini de oluşturur. Pratik nakliye şartları açısından gazların,
taşıyıcı tüp, tanklar içinde yoğunlaştırılması gereklidir. Bu, gazın
ya yüksek basınçta sıkıştırılması, ya da sıvılaştırılması yolu ile
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sağlanır. Sıkıştırılmış gaz terimi, 20 °C sıcaklıkta, bulunduğu
kabın içinde mutlak basıncı 3 kg/cm²’yi aşan herhangi bir madde
veya karışım için kullanılır. Bu hacim ve basınç, kontrolsüz olarak
serbest bırakılırsa ciddi bir tehlike yaratır. Sıvılaştırılmış gaz, ilgili
sıcaklıkta, kendi buharının basıncı altında kısmen sıvı hale geçmiş
gazlar için kullanılır. Akışkanlaştırılmış sınıfına giren gazlar,
genellikle 20 °C sıcaklıkta akışkan haldedirler. Sıcaklıkları normal
atmosferik sıcaklıklarda bulunan bazı gazlar sıkıştırıldığında sıvı
hale geçerler. Diğer birçoğunun ise, sıvılaştırılmaları için oldukça
düşük derecelere kadar soğutulmaları gereklidir. Sıvılaştırılmış
gazların muhafaza edildiği belirli sınırlar yoktur.
Pratikte, sınaî gazlar üç şekilde muhafaza edilir ve kullanılırlar:
1. Normal sıcaklıklarda %100 gaz halinde
2. Normal sıcaklıklarda hem akışkan hem de gaz halinde
3. Düşük sıcaklıklarda akışkan ve gaz hallerinde
Sınaî gazların rizikoları, kimyasal olduğu kadar fiziksel yapılarına
da bağlıdır. Uygulamalarda, bu gazlar çok geniş kapsamlı
reaksiyonlara girebilecek şekillerde işlem görürler. Doğal
olarak rizikolar da çok çeşitlidir. Ama pratikte sınaî gazlarla ilgili
uygulamaların çoğunu bu gazların, kendi yanıcı karakterleri, diğer
maddelerin yanmasının sağlayan özellikleri, yanmayı önleyici
özellikleri veya diğer kimyasal reaktivite özellikleri ilgili işlemler
oluşturur. Sınaî gazlarla ilgili rizikolar çok çeşitli olmasına rağmen,
tecrübelere göre birçok kazanın sebebi, çok basit bazı önlemlere
riayet edilmemesi olmuştur.
2.1. Endüstriyel Gazların Çeşitleri
Yanıcı Gazlar; Isı ve alev çıkararak yanabilen gazlara denir. Yanıcı
sıkıştırılmış gazlar hava ile %13 veya daha az oranda karıştıklarında
yanabilen, yani yanıcılık bölgesi %12’nin altında olan sıkıştırılmış
gazlardır. Asetilen, amonyak, bütan, etilen, hidrojen, LPG, CNG,
MPS, MAPP bazı yanıcı gazlardır.
Oksitleyici Gazlar
Oksitleyici gaz, bozunduğunda, oksijen, flor, klor gibi bir yakıtla
reaksiyona girip yanmaya sebep olan gazlar çıkaran gaz veya gaz
halindeki bileşiktir.
Kararlı Gazlar
Kararlı gazlara örnek olarak karbondioksit ve nitrojen verilebilir.
Bu gazlar boğucular sınıfına girerler. Yanıcı atmosferi kararlı hale
getirmek için çok elverişlidirler.

2.2. Depolama, Nakliye ve Dağıtım
Gazlar, sıvılaştırılmış halde üretilir ama buharlarının basınç-sıcaklık
özelliklerine göre depolanırlar. Bunun dışında, yalıtılmamış tüplerde
akışkan veya gaz halinde veya vakum yalıtımlı soğutulmuş tüplerde
kriyojenik akışkan halinde depo edilebilirler. Standartlara göre,
yanıcı gazların, oksijen tüplerinden en az 6m uzağa veya arada
yarım saat yangına dayanacak bir duvarla ayrılarak depo edilmesi
gerekir. Bu yöntem uygun otomatik sprinkler korunması yoksa dolu
olan bütün yanıcı veya yanmaz gaz tüplerine uygulanmalıdır. Ek
olarak kolay yanan maddeler bütün sıkıştırılmış gaz tüplerinden
uzak tutulmalıdır. Genelde, yanıcı gaz muhafaza tüplerinin sayısı
çok fazla olmadığından, otomatik sprinkler korunmasına pek
ihtiyaç yoktur, ama tüp gaz depolarında en azından uygun yangın
söndürme hortumları bulunmalıdır.

Taşıma sırasında çıkabilecek en önemli tehlike, yalıtılmamış bir
akışkan yanıcı gaz tankerinin kaza veya yangın sonucu ateşe maruz
kalmasıdır. Bu durumda tankerin duvarları ısınarak delinebilir.
Sonuçta meydana gelecek patlama çok tehlikeli boyutlarda
olabilir. Servisteki düşük basınçlı nakliye araçlarının yangına karşı
korunması için en iyi yol, su püskürtülmesidir. Daha az rastlanan,
ama yine de aynı ölçüde tehlikeli bir başka kaza da, boğucu bir gaz
taşıyan tankerin zarar görmesidir. Bu gazların, ani basınç düşmesi
sonucu birden donması, özellikle miktarları büyükse çevrede
bulunan insanları, evleri tehdit eder. Soğutulmuş veya kriyojenik
akışkanlar, genellikle vakum yalıtımlı demiryolu tankerlerinde veya
motorlu tankerlerde taşınır. Akışkan halindeki oksijen, nitrojen veya
hidrojen gibi sirojenik akışkanlar, motorlu araçlar, kamyonlarla
tüpler içinde taşınırlar. Oksitleyici, kararlı gazlar ve yanıcı gazların
birçoğu soğuk akışkanın, ısıl işlemlerden geçirilerek yüksek
basınçlı gaz tüplerine doldurulmasından sonra taşınır. Yalnız,
karbondioksit bu yöntemin dışında kalır. Karbondioksit, 79ºC’de
katılaşabildiğinden soğutulur ve 27 kg’lık kuru buz küpleri haline
getirilerek nakledilir.
Gaz dağıtımı depolama tüplerinin değiştirilmesi yolu ile yapılır.
Bu istasyon ve tüplerin üzerine gazın ismi etiketlenmeli, böylece
ilgililerin, doldurma bağlantılarını doğru kaynaklara takmaları
sağlanmalıdır. Tüplerde renk kodlanması da kullanılmaktadır, ama
etiketleme daha uygun bir yöntemdir. Bunun dışında, tankerlerden
bağlantılar çözülürken her zaman belirli bir sıra izlenmeli ve
bağlantılar çözülmeden araçların sürülerek boruların zarar
görmesine izin verilmemelidir.

2.3. Boru Düzenlemeleri
Sınaî gaz sistemleri düzenlenirken bölgesel ve ulusal standartlara
uyulmalıdır. Standartlarda, birçok gaz sistemi modelinde
kullanılabilecek “Boru Koruyucu Cihazlar” adı altında emniyet ve
kontrol cihazları bulunmaktadır. Bu cihazlardan bazıları: Ters-alev
tutucular (Özellikle asetilen, hidrojen gibi hava ile karıştıklarında
patlayabilen gazlarda kullanıma uygundur.), Basınç rahatlatma
valfleri, Ters akış kontrol valfları, Kontrol cihazları kapatma valfları,
basınç regülatörleridir. Burada sayılan ilk üç emniyet cihazı
da iki tarafı kapalı bütün sürekli yolların korunabileceği şekilde
yerleştirilmelidir. Ters yanmaya, önleyici olarak kontrol valfları
kullanılabilir, ama bunlar, hiçbir şartta %100 emniyet sağlayabilen
cihazlar değildirler. Standartlara göre, bütün asetilen boruları ve
donanımının elektriksel olarak bağlanması ve topraklanması
gereklidir. Asetilenin yapısı sebebiyle, boru yalıtkanları arasında
çıkacak küçük kıvılcımlar patlamalara yol açabileceğinden, statik
yüklerin yok edilmesi çok önemlidir. Bu yöntem metilasetilen ve
etilenoksit gibi diğer endotermik bileşiklerle ilgili cihazlara da
uygulanmalıdır.
2.4. Yangınları Önleme ve Söndürme
Sızıntıların Durdurulması
Valf gövdelerindeki sızıntılar, yerleştirme somunlarının sıkılmasıyla
ortadan kaldırılabilir. Bağlantı ve dağıtım borularındaki gibi diğer
bütün sızıntılar ise sistem kapatıldıktan sonra bağlantılar çözülüp
temizlenerek ve arızalı parçalar değiştirilerek önlenir. Düşük
basınçlı parçalardaki sızıntılar, sızıntı yapan cihaz emin bir yere
götürülüp tamir edilmeden önce, çatlak yere yapışkan bir madde
sürülerek bir süre için durdurulabilir. Yenilenmesi gereken emniyet
cihazlarının dışında, sızıntı yapan valf ve regülâtörler tıkanabilir.
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Etkisizleştirme
Yanıcı gazların, yangın veya patlama rizikosu yarattığı alanlarda, en
güvenli yöntem, atmosferin, karbondioksit veya nitrojen gibi kararlı
gazlarla yüklenerek, yangınlara engel olmaktır. Atmosfer, daha sonra
havalandırma yolu ile temizlenebilir veya çalışmalar gerektiriyorsa,
kararlı atmosfer bırakılır. Çalışmaların yeniden başlatılması için,
atmosferin normale döndürülmesi ve koruyucu havalandırma veya
atmosfer izleyici sistemlerin çalıştırılması lazımdır.
Yangın Kaynaklarının Kontrol Altına Alınması
Kesme, kaynak ve öğütme işlerinde çıkan kıvılcımlar ciddi yangın
kaynaklarıdır. Eriyik veya sıcak metal de içeren bu kıvılcımlar,
çalışma yöntemlerine göre çok geniş alanlara yayılabileceğinden,
gaz tutuşmalarının önemli sebeplerinden birisidir. Yanıcı gaz veya
buharların işlendiği, depo edildiği alanlarda kesme ve kaynak işleri
yapılmasına izin verilmemelidir. Kıvılcım çıkartmayan cinsten
el aletlerinin kullanılmasına özel dikkat gösterilmelidir. Alevler,
elektrik arkları, iş makinelerinin sıcak yüzeyleri, elektrik ve mekanik
kontroller, sigara, statik elektrik ve daha birçok şey yangına sebep
olabilir. Ortamda, gazlardan gelen bir yangın veya patlama tehlikesi
belirince, otomatik ve manüel bütün kontroller durdurulmalıdır.
Sigar içilmesi yasaklanmalıdır. İletken maddelerin, bağlama
yöntemlerinin kullanılması, havanın iyonizasyonu ve topraklama,
statik elektriği azaltma bakımından iyi uygulanmalıdır. Yıldırımlara
karşı korunma ve alan üzerinden enerji nakil hatları geçirmemek
de ihmal edilmemesi gereken uygulamalardır.
Dış Yangınlara Karşı Koruma
Depolar veya proses alanında bulunan sınaî gazların yangına
karşı korunması için boş borulu sprinkler sistemleri, karbondioksit
veya halojenleştirilmiş hidrokarbon sistemleri (Halon 1301)
kullanılabilir. Bu sistemler, genellikle ısı detektörleriyle otomatik
olarak çalıştırılırlar. Büyük yakıt depolarının bölünmesi, kararlı ve
oksitleyici gazların, yanıcı gazlardan uygun bir uzaklıkta tutulması,
yangına dayanıklı engeller kullanılması, yanıcı akışkanlar söz
konusu ise, taşma ve saçılmaları toparlayacak drenaj sistemleri
yerleştirilmesi yollarıyla da korunma sağlanabilir. Portatif yanıcı
gaz sistemlerindeki yangınlar en güvenli şekilde hortumlar ya da
portatif söndürme cihazları ile söndürülebilir. Yanan bir gaz alevini
söndürmeden önce: gaz akış valfının hemen kapatılabileceğine ve
sistem portatifse uygun bir yere taşınabileceğine, yanan gazdan
çok daha tehlikeli olan yanmamış gazın çıkmaya devam edip
bir patlama rizikosu meydana getirmeyeceğinden emin olmak
gereklidir.
İç Yangınlara Karşı Koruma
Bir yanıcı gaz karışımının veya bozunan bir endotermal bileşik
parçalarının yanması durumunda, sistemlerin zarar görmesi veya
basınç rahatlatma cihazlarının deliklerinden dışarı sıcak yanıcı
gazlar püskürtmesi tehlikeleri ortaya çıkar. Ayrıca, hem yanma,
hem de bozunma reaksiyonlarında gözle görülemeyen alevler
çıkabilir. Bu cihazları taşıyacak personel, acil durumlarda, dışarıya
böyle bir alev çıkaran cihazlara yaklaşmamaya dikkat etmelidir. Bir
sınaî gaz sistemi elle dokunulamayacak kadar ısındığında sistem,
tamamen soğuyana kadar üzerine su sıkılmalıdır.
Sıvılaşmayan Gaz Muhafazaları
Yanıcı ve yanıcı olmayan gazlarla ilgili bütün iş makineleri ve
muhafaza sistemleri için en ideal korunma otomatik su püskürtme
sprinkler sitemleriyle sağlanır.
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Sıvılaştırılmış Gaz Muhafazaları
Bu sistemler, bir yangın sırasında periyodik olarak açılıp kapanan
basınç rahatlatıcı valflarla donatılmalıdır.

3. Pnömatik Sistemler
Toz, parlayıcı buhar ve koroziv duman gibi tehlikeli sınaî proses
artıklarının can ve mal emniyeti açısından güvenle ortadan
kaldırılması çok önemlidir. Ayrıca, çevrenin de sınaî artıklardan
korunması, giderek önem kazanmakta olan bir sorundur. Bu
amaçlarla, mekanik havalandırma ve egzoz sistemlerinin
kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Hava dolaşım sistemleri, toz,
buhar ve diğer artık maddelerin toplanıp dışarıya atılması, ince
parçacıklar halindeki proses maddelerinin taşınması için kullanılırlar.
Hava dolaşımlı sistemler, genel olarak, emici menfezler, kanallar
ve çeşitli alanlara açılan fanlardan oluşurlar. Bu sistemlerde,
yangın emniyeti açısından bazı avantajlar bulunmasına rağmen,
serseri metal parçacıkları, elektrik kıvılcımları, tehlikeli toz
birikimleri yüzünden, ciddi yangın ve patlama rizikoları bulunur.
Aynı zamanda, çıkan bir yangının, borular vasıtasıyla bir alan veya
binadan diğerine sıçraması olasılığı da vardır.
3.1. Sistem Tasarımı
Temel olarak, hava dolaşımlı sistem, herhangi bir proses sonucu
çıkan ince maddelerin taşınması için kullanılır. Bunun için, maddeye
etki eden diğer kuvvetleri yenebilecek bir hava hızı (yakalama hızı)
sağlanmalıdır. Bu kuvvetler, maddelerin boyut ve şekilleri, özgül
ağırlıkları, çekim kuvveti ile ve hava akımlar gibi dış etkenlerle
ilgilidir. Genelde çalışılan hava hızları, dakikada 15-600m arasında
değişmektedir. Egzoz sisteminin tüm verimi ile kullanılabilmesi
için, ideal olarak, tozu veya buharı meydana getiren makinenin
tamamen kapalı olması gereklidir. Ancak, bu duruma her zaman
rastlanmadığından uygun bir menfez, baca veya diğer bir emici giriş
düzenlenmesi gerekmektedir. Birleştiklerinde, kanal sistem içinde
bir yangın veya patlama rizikosu yaratabilecek farklı maddeler bir
tek egzoz sistemi içinde taşınmamalıdır. Hava dolaşım sistemlerinin
kanalları, taşıdıkları madde ağırlığına kolayca dayanabilecek
cinsten çelik tabakalar ve diğer yanmaz malzemelerden yapılmış
olmalıdır. Koroziv maddeler taşınıyorsa özel bazı maddeler de
kullanmak gerekebilir. Bağlantılar, sızıntı yapmayacak şekilde
yapılmalı ve kanallar birbirlerine, soba kurarken olduğu gibi
havanın akış yönüne göre geçirilmelidir. Ek yerleri sürtünme ve
hava boşlukları yaratmayacak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca,
temizlik, inceleme, tamirat çalışmalarını kolaylaştırmak için, kanal
sistemine çeşitli noktalarda kapaklar takılmalıdır. Sistemde taşınan
maddenin sınıfı, değişik çaplı kanalların imalatında kullanılması
gereken metalin et kalınlığını belirler. Kanallar tercihen, en kısa
yoldan gideceği yere ulaştırılmalıdır. Ancak en kısa yol da olsa,
kanalların yangın duvarları içinden, döşeme arasından geçirilmesi
uygun değildir.
3.2. Fanların Seçimi ve Düzenlenmesi
Vantilasyon ve egzoz sistemlerinde yaygın olarak kullanılan temel
fan tipleri, santrifüj ve eksenel akışlı fanlardır. Fanlarda, genel yangın
emniyeti açısından, aşağıdaki konulara özen göstermek gerekir:
Bunlar; yanmaz fan yapısı, yangın durumunda fanı kapatabilmek
için uzaktan kumanda, bakım ve tamirat için kolay ulaşılabilirlik,
çabuk eskimeyecek, istikamet hatasına yol açmayacak, sağlam
kaliteli yapıdır. Parlayıcı buhar veya katı maddeler taşınırken,
yalpalayan fanın, yuvasına çarpması sonucu çıkabilecek
kıvılcımlar, ciddi bir yangın veya patlama tehlikesi yaratırlar. Fan
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ve fan yuvasının içinde demir bulunmayan bir maddeden yapılmış
olanı seçilirse, bu tehlikeden kurtulmuş olunur.
3.3. Yangın Kaynaklarının Yok Edilmesi
Patlama ve yangınların en önde gelen sebebi fanların çıkarttığı
kıvılcımlardır. Yanıcı toz ve lifleri taşıyan sistemler, tercihen,
giriş fanı kolektörün temiz hava tarafında olacak şekilde
düzenlenmelidir. Bu mümkün değilse, fan ve yuvası kıvılcım
çıkartmayacak cinsten seçilmelidir. Fan bağlantıları ve motorları,
tozlu atmosferlerde çalışmaya uygun yapılmış değilse, boruların
dış tarafına yerleştirilmelidir. Sisteme demirli maddelerin girmesi
tehlikesi varsa, doğal veya elektromıknatıslı manyetik ayırıcılar
kullanılmalıdır. Elektriksel yangın kaynaklarını kontrol altına
alabilmek için, uygun standart elektriksel donanım kullanılmalı veya
anahtarlar, motorlar ve kıvılcım çıkarabilecek diğer donanım yanıcı
toz bölgesinin dışına yerleştirilmelidir. Taşıyıcı sistemin bütün
parçalarının elektriksel olarak bağlanıp topraklanmasıyla statik
kıvılcımların önüne geçilebilir. Sistem durdurulup temizlenmedikçe,
borularda kesme ve kaynak işleri yapılmamalıdır.

4. Endüstriyel Taşıma Sistemleri
Bütün fabrikalarda, üretilen her şey, hammadde stokundan nakliye
için bekleyeceği ambarlara kadar çeşitli şekillerde bölümden
bölüme taşınır. Bu amaçlarla kullanılmak üzere çok çeşitli taşıma
sistemleri geliştirilmiştir. En çok kullanılan taşıma araçları, sınaî
forkliftler, çeşitli tiplerde stok konveyörleri ve krenlerdir.
4.1. Endüstriyel Taşıyıcı Arabalar
Taşınacak yük tipine uygun olarak birçok özel tipte taşıyıcı
arabalar vardır. En çok yaygın olanlar, kaldıraçları çatal tipli
(forklift) veya sıkıştırıcı şekilde olan araçlardır [4]. Bunlar ya elektrik
akümülatörlerle veya benzin, dizel, LPG veya CNG ile çalışırlar. Bu
araçların kullanılması birtakım yangın, patlama, su ve mekanik zarar
tehlikeleri yaratır. Araçların kullanılması, işletmede var olan rizikolara
göre planlı olmalıdır. Özellikle rizikosu yüksek alanlarda genel bir
kural olarak, sadece bu alana uygun araçların kullanılmasına çok
dikkat gösterilmelidir. Benzin, dizel, LPG veya CNG motorlu araçların
en büyük tehlikesi çok çeşitli sebeplerle yangın, patlamalara yol
açabilecek yakıt sızıntılarıdır. Bu tehlike mazotun parlama derecesi
diğerlerine göre oldukça yüksek olduğu için, dizel motorlu araçlarda
nispeten azdır. LPG ise motorlu araçlarda oldukça fazladır. Sızan
LPG, ayrıca havadan da ağır olduğu için alçak seviyelerde, çukurlarda
birikir. Akülü araçlar genelde diğerlerine göre daha emniyetlidir. Yine
de elektriksel donanımda kısa devreler, aşırı ısınmış dirençler ve
patlayabilen akümülatörler yangına sebep olabilirler.
4.2. Konveyör Sistemleri
Yığınlar halindeki ve paketlenmiş maddelerin taşınması için bant
sistemleri çok elverişlidir. Taşıyıcı bantlar yangından çok kolay
zarar görürler. Taşıdıklar madde cinsine ve bant kayışına göre iki
ana riziko yaratırlar. Ayrıca bant tipi ne olursa olsun yangını bir
bölümden diğerine taşıma gibi bir tehlikeleri daha vardır. Bant
kayışları genellikle bir taban dokuması üzerinde yapıştırılmış
kauçuk veya sentetik plastik maddelerden oluşur. Taban da pamuk
veya naylondan imal edilmiştir. Bir kısmı, yanması daha zor olan
maddelerden de imal edilmektedir, ama bu kayışlar da bir kere alev
aldı mı sonuna kadar yanmakta ve büyük miktarda ısı vermektedir.
Kayış üzerinde taşınan maddenin nitelikleri de rizikoya eklenir.
Yanıcı olan maddeler dışında, ahşap kutular veya diğer yanıcı
paketler içinde bulunan yanmaz maddeler de tehlikeyi arttırırlar.

4.3. Konveyörlerdeki Yangın Sebepleri
En çok rastlanan yangın sebebi, konveyör kayışı ile makara
veya başka bir nesne arasındaki sürtünmedir. Herhangi bir kayış
sarkması veya arızalı merdaneler düzenli incelemelerle tespit
edilip düzeltilmelidir. Belirli bir program dâhilinde bütün hareketli
parçalar yağlanmalıdır. Konveyör üzerinde veya çevresinde yapılan
dikkatsiz kesme ve kaynak işleri de önemli yangın sebeplerinden
bir tanesidir. Sıçrayan sıcak metal eriyiği parçaları, bant üzerindeki
yanıcı maddeleri, bandın kendisini ve çevresindeki yanıcı birikimleri
ateşe verebilir. Kesme ve kaynak işleri yapılacaksa gerekli önlemler
mutlaka alınmalıdır. Bunlar arsında yanıcı birikimlerin temizlenmesi,
bandın yangına dayanıklı bir örtüyle örtülmesi ve elinde bir hortum
veya söndürme cihazı ile bir bekçi dikilmesi sayılabilir. Bazı
işletmelerde, fırın, kazan, ısıtıcılardan sıcak maddelerin bant
üzerine yüklenmesi de yangınlara sebep olabilir. Bu tür yangınların
önlenmesi için, ısı detektörü ve alarmlar yardımcı olurlar. Elektriksel
kısa devreler, kendiliğinden yanma, sigara içimi ve kundakçılık da
diğer konveyör yangın sebepleri arasında sayılabilir.

5. Endüstriyel İşletmelerde Elektriksel Sistemler
İletim, dağıtım ve kullanım bölümlerinden oluşan elektrik sistemleri,
genelde yüksek rizikolu sistemler olarak kabul edilmez. Fakat yine
de elektrik enerjisinin dağılıp kullanıldığı herhangi bir yerde, bu
sistemin parçalarının uygun kontrol ve eşik değerlerinde seçilmiş,
periyodik bakımlarının yapılıyor olması gerekmektedir. Aksi
takdirde riziko oranı artmaktadır.
5.1. Yangın Rizikoların Kapsamı
Yapılan incelemeler ve tecrübeler ışığında elektrik sistemlerindeki
bağlantı yerlerindeki çeşitli nedenlerle (kirlenme, malzeme
korozyonu vb.) oluşabilecek elektriksel arklar, dayanma gerilimini
aşacak voltaj yükselmeleri, elektriksel taşıma ve dağıtma
donanımlarının, makinelerin zarar görmesine ve yangına yol
açmaktadır. Makinelerdeki arızalar, uygun olmayan bağlantılardan,
bilgisiz işçilerden, yanlış seçilmiş veya uygun çalışmayan elektrik
koruma sistemlerinden meydana gelir. Sanayide bulunan elektriksel
sistemlerde, burada sayılan bütün sebepler geçerli olduğundan,
çeşitli arızaların çıkması çok büyük bir olasılıktır.
Aşırı akım yüklenmesinden oluşacak yangınları önlemek için
uygun kesitlerde taşıma kabloları seçilmelidir. Kabloların cinside
alınacak tedbirler için önemli bir maddedir. Çelik (Endüstriyel
tesis dışında, havai taşımada), bakır, alüminyum ve bazen de
bakır ve alüminyumun her ikisinden birden oluşur. Bakır, bağlantı
yapılmasında çıkartacağı sorunlar açısından, alüminyuma göre
oldukça güvenilir bir maddedir. Ekonomik sebeplerle, gittikçe
alüminyum kullanılması yaygınlaşmaktadır. Bunların yanında,
Transformatörler yangına karşı güvenli olacak şekilde koruma
röleleri ile desteklenmelidir. Transformatörler ayrıca yanmaz veya
ateşe dayanıklı, ark kesildiğinde kendiliğinden sönen, yanma
sırasında çevreyi kirletici zehirli ve yanıcı gazlar çıkarmayan tipte
yalıtım malzemeleri ile imal edilecektir.
Isı yayılmasının önemli olduğu alanlar şöyle sayılabilir:
1. Devre kesiciler ve sigorta şalterleri gibi anahtarlama elemanları,
aşırı akım, kaçak akım röleleri
2. Transformatörler, kontrol panelleri, motor kontrolleri gibi enerji
dağıtım donanımı,
3. Lambalar, rezistanslı veya endüksiyon ısıtıcıları, motorlar gibi
kullanım araçları.
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Gelişme sürdükçe ve elektrik malzemeleri üreten firmaların rekabeti
artıkça kullanılan cihazların maliyeti düşürülmekte, soğutma için
gerekli boşluk azaltılmakta ve çalışma ısıları yükseltilmektedir.
Yüksek çalışma ısıları, çevre kirliliği, yüksek çevre sıcaklığı ve
kötü yapılmış bağlantıların yarattığı fazladan ısınma bir araya
gelince, her çeşit elektriksel sistemde oldukça ciddi yangınlar
meydana gelebilmektedir. Bunun için kuruluş aşamasında
tesisin iyi projelendirilmesi, tesisin büyümesi sırasında elektrik
alt yapısının da iyileştirilmesi ve periyodik bakımlarının yapılarak
doğabilecek daha büyük maliyetli hasarların önüne geçilmesi en
nihai sonuçtur.
5.2. Cihazların Seçimi
Elektriksel donanım, aşırı yükleme sebebiyle çevreyi tehdit edecek
aşırı sıcaklıklar yaratmayacak tipten yeterli kapasitede seçilmeli
ve uygun şekilde yerleştirilmelidir. Aksi halde, maksimum yük
şartlarında ortaya çıkacak aşırı ısılar ve yetersiz, kötü yerleştirme
bağlantıları sebebiyle yangınlara yol açabilecek elektrik arızaları
ortaya çıkabilir.

5.3. Sistem Tasarımı
Tasarımcılar, ek olarak kablo ve makine parçaları üzerindeki
yalıtım maddelerinin doğrudan yanıcı olmadıkları durumlarda da
enerji dağıtım sistemini dikkatle düzenlemelidirler. Bazı maddeler,
küçük genlikli bir elektrik arkının ortaya çıkmasından bir süre sonra
alev alır ve bu ark ortadan kaldırıldıktan sonra da yanmaya devam
eder. Deneylerle belirlendiğine göre, bazı maddeler için 1300V
geriliminde 5A akım, yaklaşık 5 sn. içinde yanmanın başlamasına
sebep olmaktadır. Sigorta, devre kesiciler gibi koruyucu donanımın
arızalı devrenin beslenmesini hızla kesebildiği durumlarda yanmaya
yol açacak sıcaklıklara pek ulaşılmaz. Koruyucu donanımdaki
arızalar veya tasarım eksiklikleri sebebiyle gerilimin kesilmesi
gecikirse, birçok yalıtım maddesi yanabilir. Bu durum özellikle,
toprak kaçaklarının giderilmesi için karmaşık röle sistemlerinin
kullanıldığı büyük sınaî işletmelerde söz konusudur.

6. Endüstride Artık Kontrolü
Yanıcı veya radyoaktif kimyasal maddelerden, akışkan ve buhardan
oluşan istenmeyen artıkların güvenle yok edilmesi birçok sorunlar
çıkarır. Artıkların yok edilmesinde uygun yöntemler kullanılmazsa,
insan hayatı tehlikeye girer, ayrıca yangın ve patlamalar ortaya
çıkabilir. Artıklardan güvenle kurtulabilmek, ancak bu maddelerin
bütün fiziksel, kimyasal ve yangınla ilgili özelliklerinin bilinmesine
bağlıdır.
6.1. Artık Maddelerin Tehlikeleri
Artıklar arasında, çevrede çok az tehlike yarattığını bildiğimiz
bazı maddeler bile, bazen temizlenmeleri sırasında, hatta
temizlendikten çok sonraları dahi önemli rizikolar oluşturabilirler.
Bazen, birden fazla tehlikeye sahip maddeler söz konusu iken,
daha önemsiz görünen tehlikeleri gözden kaçabilir. Farklı artıkların
karışması sonucu bilinmeyen ve beklenmeyen kimyasal veya
fiziksel bileşimler ortaya çıkabilir.
6.2. Artıkları Yok Etme Yönteminin Seçilmesi
Artıklar, toplandıktan sonra bunlardan nasıl kurtulmak gerektiği
önemli bir sorundur. Hava kirliliği sebebiyle, gün geçtikçe çöp
yakma fırınları uygulamadan kaldırılmaktadır. Özel rizikoları
olmayan, sıradan katı artık maddelerin yok edilmesi için sıkıştırıcılar
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kullanılarak boyutları belirlendikten sonra maddelerin boş alanlara
atılması, gömülmesi vs. gittikçe daha fazla yaygınlaşmaktadır. Bu
sıkıştırma makinelerinin de cinslerine göre yangına karşı önlemler
almak gerekir.

7. Sonuç
Deneyler göstermiştir ki, önemli taşıyıcı bantlar, özellikle kapalı tipte
iseler, otomatik sprinkler sistemi veya su püskürtme sistemleriyle
korunmaları iyidir. Sprinkler sistemi devreye girdiğinde konveyörü
durduracak kontroller bulunmalıdır. Konveyörün bütün bölümlerine
ulaşılabilmesi için su hortumlar da bulunmalıdır. Bu hortumlar, sprinkler
borularından veya musluklardan çekilebilir ve 2’’ çaplı hortumlar
yeterli korunma sağlarlar. Sıkıştırılmış maddelerin yoğunlukları
çok değişiktir ve yanarlarsa çok miktarda duman çıkarabilirler. Bu
sebeple sıkıştırılmış çöp balyalarının binalar içinde muhafazası uygun
değildir. Sıkıştırma bölümü, B sınıfına uygun yangın duvarları içinde
bulunmalıdır, tavan da aynı şekilde yangına dayanıklı olmalıdır. Ayrıca
bu bölümlerde otomatik sprinkler sistemi de bulunmalıdır.
Endüstri tesislerinde belli başlı birçok yangın riskleri vardır.
Parlayıcı veya yanıcı akışkanlar, sınaî gazlar, sınaî taşıma ve iletme
sistemleri, Sanayi sistemlerindeki elektriksel kısımlar, pnömatik
sistemler belli başlılarıdır. Bunlara ayrıca sınaî atık kontrolünün
iyi yapılmamasını da ilave edebiliriz. Bu çalışmada parlayıcı
akışkanlar kısmında risk özellikleri, depolanması, iletim ve dağıtım,
parlayıcı veya yanıcı akışkanlarda yangın sistemleri, zararın kontrol
altına alınması üzerinde de durulmuştur. Sınaî gazlar konusunda
çeşitliliği, depolanması, nakliye, dağıtım, boru düzenlemeleri
ve sınaî gazlarda yangın önleme ve söndürmeden kısaca
bahsedilmiştir. Sınaî taşıyıcı arabalar, konveyör sistemlerinde
başlıca yangın sebepleri ve çözüm önerileri getirilmiştir. Sanayi
tesislerindeki elektriksel bölümlerde yangına karşı cihazların seçimi
ve sistem analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; sanayi tesislerinde
artık kontrolü, bu maddelerin tehlikeleri açısından önemlidir.
Artıkların yok edilmesi şekillerinin seçimi yangın risklerini önleme
çaresidir. Konunun amacı; son zamanlarda Sanayi tesislerindeki
yangınların artışı ve risk faktörleri sebepleriyle; bu mevzu üzerinde
yoğunlaşmanın gereğini ortadadır.
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YANGINDA FELAKETE SEBEP OLAN DAVRANIŞLAR

Yıldırım GÖK

Özet
Günümüzde; insan yaşamını doğrudan ve dolaylı yollardan tehdit
eden en büyük tehlikelerin başında yangın geliyor. Yangın; yanıcı
maddelerin kullanıldığı her yerde, her an çıkabileceği şüphesizdir.
Yapıları ve yapı içerisindeki malzemeleri yanmayan veya yangına
dayanıklı malzemeden oluşturmanın imkansızlığı düşünüldüğünde,
insanımıza düşen görev yangının felakete dönüşmesine sebep
olabilecek davranışlardan uzak durmaktır.
Resmi ve özel kurum kuruluşlarda görevli bir çok uzman, bilim
adamı vb. çalışanların ürettiği yönetmeli,tüzük gibi yasal prösödürler
yeterince rehberlik etmesine rağmen yangının sebep olduğu acılar
her gün daha da artıyor. İnsanlarımıza ulaşabildiğimiz, dikkatlerini
çekebildiğimiz ölçüde ve de aşağıdaki hususlar dikkate alındığında,
muhtemel can ve mal kayıpları en aza inecektir.

B. İtfaiyenin Gecikmesi Yangında Felakete Sebep Olur.
İtfaiye Neden Geç Kalır?
Araştırmalarıma dayanarak iddia ediyorum, personeli eksik bazı
ilçeler dışında bütün itfaiyelerimiz ihbarı müteakip bir dakika gibi
kısa sürede karargâhından çıkış yapar. Ancak hemen her yangın
sonrası aynı serzenişleri duyarız. İtfaiye geç geldi… Neden? Yine
iddia ediyorum ki; itfaiye geç kalmaz, geç bırakılır. Nasıl mı?

Actions That Might Lead to Disaster In A Fire
Abstract
Today, fire is at the top of the list of biggest direct or indirect
threats for human life. Fire, can happen anytime where flammable
materials are used. When the fact that it is impossible to create
buildings and the materials used in buildings, from materials that
are fire proof or resistant to fire, is taken into account, our duty as
human beings is to avoid actions that might result in fire.
Even though legal procedures such as bylaws or legislations
created by experts, scientists etc working at private and government
institutions provide sufficient guidance, the grief caused by fire
increases every day. To the extent that we can reach our people
and draw their attention to the issue and to the extent that we take
into account the issues mentioned below, possible loss of life and
property would be minimized.

A. Giriş
Yangını kısaca yanıcı maddelerin oksijen bulunan ortamda ısı ile
reaksiyona girerek, insan kontrolü dışında yanmasıdır şeklinde
tarifliyoruz. Her ne kadar önlemler ile çabalasak ta yine çıkıyor.
Ne yazık ki tüm çaba ve gayretlerimize rağmen çıkmaya da devam
edecektir. Çıkan yangının başlangıç aşamasında söndürülmesi bir
bilgi ve eğitim işi. Eğitim hususunda son yıllarda ciddi adımlar atılsa
da halka inilemediği bir gerçek. Sorguladıkça devenin kamburluğu
hikâyesine geliyoruz. Ben bu yazımızda çıkan bir yangının neden
felakete dönüştüğünden bahsetmek ve ilgilileri düşündürmek
arzusundayım.
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1. Yangın ihbarı verilmez veya ihbar yanlış verilirse tabidir ki itfaiye
yangın yerine ulaşmakta zorlanacaktır. Geç kalacaktır.
2. İtfaiyelerin sorumluluk sahasını çok iyi bilen kılavuz personeli
vardır. Bu sayede yangın yerine en kısa yoldan ulaşır. Ancak;
Az da olsa belediye birimleri arasındaki kopukluğa dayalı yol
yapım, inşaat, onarım vb. nedenle kapatılan sokaktan itfaiyenin
haberi olmaz ise zaman kaybedebilir. Keza; işlek olmayan
bir sokak bahanesi ile onarım, tadilat vb. inşai çalışma yapan
vatandaşlarımız sokağı kum/çakıl/tuğla vs. ile kapatır ise itfaiye
manevra vb. şekilde zaman kaybedebilmektedir.
3. Özellikle büyük şehirlerimizdeki trafik keşmekeşliği hepimizin
şikâyet noktası, olağan üstü durumlar için yollarda ayrılan
emniyet şeridi de ihlal edildiğinde, itfaiyenin ulaşımı
engellenebiliyor.
4. Dar sokaklara girilemeyişi, bu sokaklarda araçların parkı, itfaiye
aracının geçişine imkân vermemekte ve ulaşamama nedeni
olabilmektedir.
5. Yukarıdaki engeller sonucunda yangına daha geç müdahale
edilmesine, yangının söndürme işleminin uzamasına, can ve
mal kayıplarının artmasına yani, kısacası felakete neden olur.

C. Yangında Çok Can Kaybı Oluyor. Neden?
1. Demir parmaklıklar: Konutlarda ve işyerlerinde özellikle alt
katlar hırsızlık için demir parmaklıklarla kapatılarak korunuyor.
Düşünün! Evlerimizin kapıya en yakın yeri mutfak, en uzak
bölümü ise oturma ve/veya yatak odalarıdır. Çıkan yangında
kapıya ulaşılamadığı, pencerelerinde demir parmaklıklı olması,
kaçışı imkânsız kılabiliyor. Hâlbuki parmaklık cam kanadı gibi
menteşeli açılabilir yapılsa, asma kilitli olsa ve anahtarı elektrik
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anahtarının üstü gibi bir yerde muhafaza edilse muhtemel
can kaybı önlenebilir. Aksi halde küçük çocuğunu eve kapatıp
komşuya, pazara gitmek zorunda kalan çok annelerin yüreği
yanmaya devam edecektir.

2. Yapılarda yangın merdiveni olmaması veya standartlara
olmaması veya veya var olup ta kilitli tutulması gibi yanlış
davranış sonucu alt katlarda çıkan bir yangında üst katlarda
olanlar ısı ve özellikle duman içindeki gazlardan etkilenerek
yaralanıyor veya hayatını kaybedebiliyor.

3. Kaçış yollarının kapatılması veya acil çıkış kapılarının kilitli
olması durumunda can kaybı meydana gelebiliyor. Sonradan
kendinizi şu bahanelerle avutmayın !!! Daha yeni koymuştuk,
şimdi kaldıracaktık. Yarın gidecekti. Onun için iş işten geçmeden
sürekli kontrol edilmeli, acil çıkış güzergahı ve kaçış kapıları
açık tutulmalıdır.

D. Yangın Çıkan Fabrika Tamamen Yok Olabiliyor.
Neden?
Ülkemizde hemen her hafta 3–4 sanayi kuruluşunda yangın
çıktığını yazılı ve görsel basından içimiz burularak izliyoruz. En
kötüsü yangın çıkan tesis yanarak tamamen harabeye dönüyor.
Kül oluyor.
1. Yönetmeliğe bağlı gelişmeler olsa da yapı; Proje ve tasarımında
yangın düşünülmüyor veya önemsenmiyor. Bazen de yangından
korunmaya bağlı sistemler çok pahalı geldiği için bilerek ve
isteyerek imtina ediliyor. Ekonomik krizlerinde etkisi olsa da
genelde müteşebbis az masraf, çok kazancı ön planda tutmaya
çalışıyor.
Yangın çıktığında kazancın kalmayacağını, sigortadan parasını
alsa bile pazar payını kaybedebileceğini veya orada çalışan
yüzlerce insanın bir anda işsiz kalacağını düşünmüyor. Ne

yazık ki; birçok sigorta şirketi bu uygunsuzluğa çanak tutuyor.

E. Yangın Hızla Yayılarak Felakete Sebep Olabilir.
Önlenebilir mi?
1. Yangın, yanan malzemenin özelliğine göre karşısına bir engel
çıkmadığı/müdahale edilmediği takdirde sürekli yayılır. Yayılma
hızı; yangın gücü, mevsimin etkisi, coğrafi yapı ve yerleşim/
yangın alanındaki yanıcı maddelerin dağılımına göre yavaş
veya hızlı olur.
2. Açıkta giden elektrik kablo kanalları yangın sebebi olabiliyor.
Öyle ki; fareler sürekli uzayan dişleri için kablo vb. maddeleri
ısırmak zorunda kalırlar. Ama elektrik akımı olan kabloları
ısırmayacak kadar da akıllıdırlar.
3. Elektrik kablo kanalları yangının bir yerden başka bir yere
sıçramasında önemli rol oynar. Bu nedenle yapının genelinde
bulunan elektrik kablo kanalları ve boru devresi bölüm geçişleri
yangın durdurucu alçı şeklindeki yalıtım malzemesi ile sızdırmaz
hale getirilmelidir.

4. Yangınlar sonucunda meydana gelebilecek can ve mal
kayıplarını en aza indirmek için yapılarda iyi bir yalıtımla yangının
yayılması önlenebilir. İş yerlerinde kullanılan malzemelerin çoğu
yanıcı olduğundan yangın tehlikesini artırır. Yangın yalıtımı,
durdurulabilen veya yavaşlatılabilen bir felaket olan yangının
vereceği zararları en aza indirir.

F. Yanlış Depolama Yangında Felakete Sebep Olabilir.
Önlenebilir mi?
İşletmelerde en büyük risklerden biri yanlış depolamadır. Her
tesiste yangın çıkabilir. Ancak; yayılımın önlenmesi gerekir. Bu
maksatla;

1. Depolamada standart oluşturulmalı, emniyet için ara boşluklar
bırakılmalıdır.
2. Yanlış depolama söndürme ekiplerinin çalışmasını da
güçleştireceğinden depolanan malların ayrı ayrı dökümü
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

yapılmalıdır. (Maddenin İsmi, UN numarası, Tehlike sınıfı, Birim
kapasitesi, Maksimum Miktarı, MSDS Formu, Tehlike saptamı
ve dökülme/saçılma senaryosu vs.)
İstifleme standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
Yangını içeren Acil Eylem maksatlı tatbikatlar yapılmalıdır.
Depo riziko şartlarına uygun olarak, tabii ve cebri olarak
havalandırılmalıdır.
İstifler arasında uygun ara boşluğu bırakılmalıdır.
Yangınla mücadele ekipmanlarının görünür, ulaşılır ve
kullanılabilir olamaları sağlanmalıdır.
Depolama yapılırken malzemelerin aydınlatmaların, projektör
tipi ısınan lambaların altına gelmemesine dikkat edilmelidir.
Depolamada aydınlatma lambalarına, ara boşluklara gereken
önem verilmiş olmalıdır.

G. Yangın Neden Büyür?
1. İlk Müdahalenin Zamanında Yapılamaması:
İlk müdahalesi zamanında yapılamamış bir yangın olabildiğince
büyümüş ve doğayı kirleterek yayılmaya devam ediyor olacaktır.
İlk müdahalenin yapıldığı yerde maddi ve manevi kayıplar
azalacaktır.
Bu uygulamanın yapılamadığı ve yangın olayının tamamen itfaiyeye
bırakıldığı yerlerde, itfaiye konuş merkezi ile yangın yeri arasındaki
mesafeye bağlı olarak gelmesi beklenecek itfaiye, gelinceye kadar
büyümüş olacak yangındaki maddi ve manevi kayıpları “kader
böyle istedi” diyerek sinemize çekip dövünmeye devam edeceğiz.

2. Yangın Söndürme Malzemelerinin Önünün Kapalı Olması
Yangın söndürücü tüplerin ve diğer yangın takımlarının önü
kapalı olması yangını büyütür. Onun için yangın ile ilgili takımların
kullanımı engelleyecek şekilde asla malzeme vs. ile kapatılmamalı,
görünürlüğü ve olağanüstü durumlarda kullanılırlığı sağlanmalıdır.
3. Yangınla Mücadele Malzeme ve Ekipmanlarının
Standardizasyonu
Bu tür malzeme ve ekipmanlar standartlara uygun olmalı ve
periyodik bakımları düzenli yapılmalıdır.

H. Bilinçsiz Davranışlar
1. Reflekslerine aşırı güven veya boş vermişlikle yangınla mücadele
organizasyonunu ve eğitimlerini lüzumsuz nitelemek.
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2. Bir şey olmaz düşüncesi ile yangın önlemlerine riayet
etmemek
3. İtfaiye personeline yardımcı olmak isterken, ekip çalışmasına
engel olunması,
4. Yakınlarının yangın mahallinde olduğunu düşünüp yanan yerin
içine girmeye çalışması,
5. İtfaiyenin geç geldiğini düşünüp, itfaiyecilere saldırılması.

I. Sonuç
Yasal mevzuatlar çerçevesinde halkı ve yerel yönetim kadrosunda
yer alan yöneticilerin itfaiye ve yangın önlemleri konusunda
bilgilendirerek yukarıdaki olumsuzlukların çoğunun önüne
geçilebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Dileğim ve
temennim çabaların başarılı olması ile yangınların, insanlarımızın
mutluluğunu bozamamasıdır.
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