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ÖNSÖZ

TÜYAK tarafından düzenlenen Yangın ve Güvenlik Sempozyumlarının dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
TÜYAK–2015 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu’nun amacı; yangın güvenliği konusunda çalışanlar arasında bilgi paylaşımının artırılması, araştırma sonuçlarının tartışılması, yeni uygulamaların aktarılması ve sektörde çalışanların birbirleriyle tanışmasının sağlanmasıdır.
Sempozyumun ana teması olarak yangın güvenliğinin önemli olduğu Sağlık Yapıları ve Konaklama Tesisleri seçilmiş ve bu konulardaki bildirilere öncelik verilmiştir. Yurt içinden ve dışından yoğun ilgi gören toplantımızda iki gün boyunca iki paralel salonda teknik
sunuşlar olacaktır. Sunulan bildirilerin tam metinleri katılımcılara çantaları içinde verilmektedir. Böylece ilgi duyulan bildirileri daha
detaylı olarak incelemek ve öğrenmek mümkün olacaktır.
Sempozyumda toplam 42 adet bildiri yer almaktadır. Ayrıca, sempozyum kapsamında, TÜYAK Teknik Komitesi tarafından yapılan
“Yangın Güvenliği ve Yönetmelik Değişikliği” konusundaki çalışmaları tartışılacaktır. “Yangın Yönetmeliğindeki Son Değişiklikler ve
Karşılaşılan Problemler” konulu forumda, yeni değiştirilen yönetmelik maddeleri tartışılacak, karşılaşılan problemlerin çözümü için
yeni öneriler getirilecektir. Sempozyum, yangın güvenliği konusunda çalışan araştırıcı, tasarımcı ve uygulamacıları bir araya getirerek
tanışmalarını, tartışmalarını ve bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayacaktır.
Türkiye Yangından Korunma Vakfı ve Yangından Korunma Derneğinin en önemli etkinliklerinden biri olan sempozyum, daha önceki
senelerde olduğu gibi yine sergiyle desteklenmektedir. Sempozyum ve Sergi birbirlerini destekleyerek örnek bir biçimde gelişmektedirler.
Sempozyumun hazırlanmasında birçok kişinin emeği geçti. Özellikle TÜYAK Başkanı Sayın Cemal Kozacı, sempozyumun daha iyi
olması için her türlü konuda destek verdi. Organizasyon komitesinde olan arkadaşlarımız, görüş bildirdiler ve yardımcı oldular. Ventio
çalışanları herhangi bir eksiklik olmaması için her türlü çabayı gösterdi ve sempozyumun başarılı olması için büyük katkı sağladı.
Organizasyonda görev alan bütün arkadaşlara, görüş bildiren danışmanlara ve özellikle bildiri sahiplerine içten teşekkürlerimizi
sunuyor, bu bildiri kitabının sektörde çalışanlara yararlı olmasını diliyorum.
Kasım 2015 - İstanbul
Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ
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SUNUŞ
Bilindiği gibi “Yangın Güvenliği” ile ilgili olarak ; Yasal düzenlemeler, ilgili meslek kuruluşları, eğitim kurumları ve uygulama kuralları
konularında ülkemizde ciddi eksiklikler vardır. 2002 yılında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”
halen tek ve kapsamlı yasal dökümandır. Eğitim konusunda ise, son yıllarda üniversitelerde açılan meslek yüksek okulları ve teknik
liselerdeki programlar ile bu konudaki açıklar kısmen kapatılmaya çalışılmaktadır.
Yangın Güvenliği üç ana konuda yapılan çalışmaları kapsar; Yangın önleme, yangından korunma ve yangın söndürme. Her üç konudaki çalışmaların da yönetmelik,standart ve uygulama kurallarına uygun ve bilimsel metodlar kullanılarak yapılması gerekir. Yangın
güvenliği ile ilgili çalışan kimselerin mesleki eğitimleri ve belgelendirilmesi zorunluluktur. Bu çalışmalar yapılırken her seviyede eğitim,
bilgi ve deneyimi olan insanlara ülkemizin gereksinmesi vardır.
Konusunda ülkemizin tek sivil toplum kuruluşu olan TUYAK çatısı altında; Mühendislik hizmetleri, danışmanlık, eğitim, üretim, satış
gibi farklı alanlarında çalışan kişi ve kuruluşlar bir araya gelmişlerdir. TUYAK ‘ın amacı : Çalışmalarını her türlü çıkar kaygılarından
uzak, bilim ve tekniğin gereklerine uygun doğrultuda yapmaktır.Toplumun her kesimi resmi ve özel çeşitli sektörler ile devamlı iletişim
halindedir.
TUYAK çalışmaları arasında yer alan ve iki yılda bir yapılan sempozyuma ilgi ve katılım artarak devam etmektedir.Bildirilerin içerikleri
ve özgünlüğü konusunda bilim kurulumuz titiz çalışmalar yapmıştır. Bu yıl bir çok yabancı katılımcı da bildiri sunmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları gönüllülük ve özveriyle yapılır.

TUYAK’ ın üyeleri ve yönetimlerinde yer alanlar da bu pren-

siplerle çalışırlar. Sempozyumun sürekli olmasını sağlayan geçmiş dönem TUYAK Başkan ve yöneticilerine; İlgi, katkı ve emeği ile
daima yanımızda olan Onursal Başkan Prof.Dr. Abdurrahman KILIÇ’ a teşekkür ederim.
Unutmayalım, yangınların nedenleri bellidir ve önlenebilir.
Saygılarımla,
Cemal KOZACI,M.Sc.,
Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, Yangından Korunma Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı.
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HASTANE BİNALARININ TASARIMINDA
YANGIN GÜVENLİĞİ
Gökhan BALIK
Kazım BECEREN

ÖZET

Son zamanlarda ülkemizde çok sayıda entegre sağlık kampüsü projesi geliştirilmektedir. Sağlık yapıları dışındaki herhangi bir
kullanım amacına sahip bir binada yangın çıktığında insanların tahliyesine yönelik temel strateji, sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile
binada bulunan kişilere yangın alarmının duyurulması ve insanların merdivenleri kullanarak binayı terketmeye yönlendirilmesi
esasına dayanmaktadır. Halbuki sağlık yapılarında, özellikle yatılan katlarda ve ameliyathane ya da yoğun bakım odalarının
bulunduğu bölümlerde, hastaların yataktan kalkamayacak durumda olmaları nedeniyle, sağlık personeli veya güvenlik personelinin yardımıyla hastaların yataklarıyla birlikte aynı katta güvenli bir alana (yatay tahliye alanı) transfer edilmeleri gerekir. Bunun
yanısıra, yangının meydana geldiği sırada aynı katta devam eden bir ameliyat işlemi söz konusu olduğunda, hastayı ve sağlık
personelini tehlikeye atmadan operasyon tamamlanana kadar, ameliyathaneye yangının ve dumanın ulaşmasının engellenmesi
ve işlemin sonunda ameliyat ekibi ile hastanın güvenli bir alana ulaşabilmesi gerekir. Hastane binalarında ayrıca medikal gazın
tüketildiği yerlerde oksijence zengin bir ortam meydana gelebilmekte ve bu bölümlerde hem yangın çıkma ihtimali hem de
yangının büyüme hızı artmaktadır.
Sağlık yapılarının projelendirme aşamasında, gerek mimari düzenlemeler gerekse mekanik ve elektrik yangın korunum sistemlerinin tasarımı, yangın güvenliği açısından özel olarak planlanmalıdır. Bu çalışma, sağlık yapılarında yangın güvenliği ile ilgili
uygulanması zorunlu olan hususları ve tavsiye edilen düzenlemeleri içermektedir.

Anahtar Sözcükler: Sağlık yapıları, Yatay tahliye alanı, Medikal gaz, oksijence zengin ortam
FIRE SAFETY IN THE DESIGN OF HOSPITAL BUILDINGS
ABSTRACT

Recently, many integrated health campus projects have been developed in our country. In case of a fire in any other building
without heathcare use, the main strategy for the evacuation of the occupants is based on the activation of audible and visual
alarm devices to notify the occupants about the fire alarm and direct them to evacuate the building through the staircases.
Whereas in healthcare buildings, especially on the patient sleeping room floors and in those areas with operation rooms or
intensive care units, the patients are incapacble of leaving their beds so that they have to be transferred to a safe area on the
same floor (horizontal transfer area) by the aid of the hospital personnel or security staff. Furthermore, in case the fire is in the
area where a surgical operation is going on, fire and smoke spread into the operation room must be prevented and in the end
of the operation, the surgery team and the patient must be able to reach a safe area. Also in hospital buildings, an oxygen-rich
environment could be available in areas where medical gases are consumed, which increases the probability of a fire incident
and the rate of fire growth.
During the design of healthcare buildings, both the architectural arrangements and the mechanical and electrical fire protection
systems must be planned specifically in terms of fire safety. This study includes the mandatory requirements and recommended
applications in healtcare buildings regarding fire safety.

Keywords: Healthcare buildings, Horizontal transfer area, Medical gas, Oxygen-rich environment.

1. GİRİŞ

Binalarda yangın güvenliği ilgili olarak alınması gereken ilk önlem binada bulunan kişilerin bina dışına tahliyesidir. Bunun için
yangın haber alındıktan sonra binanın tahliyesi için sesli ve ışıklı alarm cihazları ile tahliye işlemi başlatılır. Hastane binalarında
ise, yatılan katlarda olduğu gibi yangın alarmını duysa bile kendi başına yerini terkedemeyen hastalar ya da ameliyathane ve
yoğun bakım ünitelerinin olduğu bölümlerde olduğu gibi bilinci yerinde olmayan hastalar bulunur. Benzer şekilde hastanelerin
bazı tedavi bölümlerinde uygulanan ağır tedavi yöntemleri nedeniyle, belirli bir süre için yardım almadan yerini terkedemeyecek
derecede halsiz olabilecek hastalar olabilir. Bu nedenle hastane binalarının yukarıda açıklanan bölümlerinde tahliye işlemi ancak sağlık personeli ile güvenlik personelinin yardımıyla yapılabilir. Tahliye işleminin başarıyla yürütülebilmesi için, hastanenin
hizmet verdiği tüm vardiyalarda çalışan sağlık personelinin ve güvenlik personelinin önceden bu konuyla ilgili eğitim almış
olmaları oldukça önemlidir. Öte yandan binada yangın anında eğitimli kurtarma ekipleri bulunsa bile, özel önlemler alınmadığı
takdirde yangın durumunda asansörler kullanılamayacağı için, kendi başına hareket edemeyen hastaların yataklarıyla birlikte
merdivenler aracılığıyla taşınmaları pratik olarak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle hastanelerde bu tür yataklı hastaların aynı
katta yangının ve dumanın etkilerinden belirli bir süre korunmuş olan bir alana transfer edilmeleri gerekmektedir.
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Hastanelerde yatılı hastaların yangın durumunda yatay transfer esasına dayanan bir strateji ile aynı katta güvenli bir alanda
bekletilmeleri, gerek ülkemizde geçerli olan yangın yönetmeliğine gerekse uluslararası standartlara göre bir zorunluluktur. Bu
çalışmada ayrıca güvenli alandaki asansörlerin kontrollü olarak kullanılmasına ve hastaların diğer katlara ve bina dışına tahliye
edilmesine yönelik bir strateji önerilmekte ve bunun için alınması gereken önlemler açıklanmaktadır [1].

2. MİMARİ YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bir sağlık tesisinin hasta yatak katlarında veya ameliyathane, yoğun bakım odası gibi mekânların bulunduğu alanlarından birinde
çıkan bir yangın durumunda, kendi başlarına hareket etme imkanı olmayan hastalar (yatan hastalar), önceden eğitim almış
sağlık personeli ve/veya güvenlik personeli yardımıyla aynı kattaki bir başka yatay tahliye alanına transfer edilmelidir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre [3], hastanelerin ve bakımevlerinin, alanı 300 m2’den büyük olan
yatılan katlarında, en az iki adet yangın kompartmanı düzenlenmesi ve kompartmanlar arasında yatay tahliye imkânı oluşturulması gerekir. Sağlık hizmeti amaçlı kurumsal binalarda uygun yangın korunum sistemleri mevcutsa (otomatik algılama, yağmurlama, duman tahliye, vb), herbir kompartmanın alanı 3000 m2’ye kadar çıkarılabilmektedir. Yatay tahliye alanlarının birbirlerinden ve diğer zonlardan yangına en az 60 dakika dayanıklı yapı elemanları ile ayrılması ve yatay tahliye alanına duman geçişinin
önlenmesi gerekmektedir. Ayrı birer yangın kompartmanı şeklinde düzenlenmesi istenen yatay tahliye alanlarının, binalarda
yangının ve dumanın yayılmasını önlemek için oluşturulan mimari yangın zonları ile karıştırılmaması için, bu alanlar bu yazıda
“hasta bakım zonu” şeklinde adlandırılmıştır. Hasta bakım zonlarında kaçış mesafesi, aynı zon içerisinde yer alması gereken
korunumlu merdiven kapısına veya yatay tahliye alanına götüren koridorun çıkış kapısına kadar olan ölçüdür. Binanın otomatik
yağmurlama sistemi ile korunması durumunda, hasta bakım zonu içerisindeki her noktadan en yakın çıkışa yürüme mesafesi
45 m’yi geçmemeli, tek yönlü çıkış mesafesi en fazla 25 m ve ölü koridor uzunluğu en fazla 20 m olmalıdır. NFPA 99 (Standard
for the Health Care Facilities, 2015) ve NFPA 101 (Life Safety Code) ise bu konuda daha sınırlayıcı hükümler içermekte olup,
sprinkler sistemi ile korunan sağlık yapılarının hasta bakım zonlarındaki her noktadan, hem yatay tahliye alanına götüren çıkış
kapısına hem de hasta bakım zonu içindeki merdivene en fazla 61 m yürüme mesafesinde ulaşılabilmesi istenir [6].
Hasta bakım zonları için yukarıda tarif edilen düzenlemeler gerek mimari açıdan gerekse hasta bakım zonları ile uyumlu olması
gereken mekanik ve elektrik sistemlerin koordinasyonu açısından oldukça sınırlayıcıdır. Bu nedenle, sağlık tesisinin genelinde
yatay tahliye imkânları oluşturulması esas olmakla birlikte, hasta bakım zonu tarifi altında belirtilen sınırlamaların tamamına
uyulması zorunlu olan bölümler belirlenirken dikkat edilmelidir. Özellikle poliklinik tedavi alanlarındaki hastaların genel olarak,
yatağa bağlı olmadan hareket edebildikleri ve acil bir durumda merdivenleri kullanarak bina dışına çıkabilecekleri ya da en azından merdivenle bir kat aşağıya inerek tehlikeli bölgeden kendi başlarına uzaklaşabilecekleri bilinmektedir.
Hatta hastanelerde yangın güvenlik önlemlerinin belirtildiği uluslararası standartlarda, koltuk değneği ile yürüyen ya da geçici
olarak tekerlekli sandalyede taşınan hastalar için bile, yataklı hastalar için zorunlu olan yatay transfer stratejisine başvurulmayabileceği ifade edilmektedir [6].
Polikliniklerde veya laboratuvarlarda refakatçi yardımıyla ya da sağlık personeli eşliğinde bu tür tedavi alanlarına yatakta getirilmiş olan ve yürümesi mümkün olmayan hastalar bulunabilir ancak gerek ülkemiz yangın yönetmeliğinde gerekse NFPA 99
ve NFPA 101 gibi uluslararası standartlarda, hastanelerin dört veya daha fazla yatılı hasta bulunmayan kısımları için aynı katta
yatay tahliye yapılması ile ilgili strateji zorunluluk olarak gösterilmemiştir. Burada vurgulanmak istenen husus, dört veya daha
fazla hastanın yatırılmadığı poliklinik ya da laboratuvar gibi bölümlerde aynı katta yatay transfer alanlarının olmasına gerek olmamasından ziyade, yatay transfer alanına ulaşım mesafesi ve kompartman alanı açısından yatılı hasta katları, ameliyathaneler
ve yoğun bakım ünitelerinde olduğu kadar sınırlayıcı önlemlere ihtiyaç olmadığıdır.
Hasta yatak katlarında, birbirleri için yatay tahliye alanı vazifesi görmek üzere düzenlenen ve birbirlerinden yangına 1 saat
dayanıklı olarak ayrılan hasta bakım zonlarında, yatak odalarının kendi içinde ayrı birer yangın zonu olarak düzenlenmesi
şeklinde bir zorunluluk yoktur. Bu sayede, yangın yönetmeliği hükümleri ile bir çelişki söz konusu olmaksızın, yatak odalarının
kapılarında herhangi bir yangın dayanımı şartı aranmamakta ve hastane işletmesi tarafından yatak odası kapılarının sürekli açık
tutulması ya da bu kapılarda otomatik kapı kapatıcı düzenekleri bulunmaması mümkün hale gelmektedir.
Ülkemizde geçerli olan yangın yönetmeliğinde hasta bakım zonlarını ayıran kapıların yangına 1 saat dayanıklı olması gerektiği belirtildiği halde, NFPA 101 standardında bu kapının duman sızdırmaz özelliği ön planda tutulmuş ve yangın dayanımı
öngörülmemiştir. NFPA 101 ile ilgili açıklamalara yer verilen Handbook adlı dökümanda, zon ayrım kapılarının özellikleri Şekil
1’deki gibi verilmiştir.
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Şekil 1. NFPA 101’e göre hasta bakım zonu ayrım kapıları [8]

3. MEKANİK VE ELEKTRİK YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre (2015) sağlık yapılarında Yapı yüksekliği 30.5 m’yi geçtiğinde, aynı
zamanda otomatik yağmurlama sistemi ve merdiven basınçlandırma sistemi de yapılmak zorundadır. Otomatik yangın algılama
sistemi ise yapı yüksekliği 6.5 m’yi ya da bina toplam kapalı alanı 1000 m2’yi geçen tüm yataklı sağlık tesislerinde zorunlu hale
gelmektedir. Bununla birlikte, özellikle hasta bakım zonlarının kompartman alanı sınırını 1500 m2 yerine 3000 m2’ye çıkarabilmek ve çıkışlara ulaşım mesafelerini artırabilmek için, yapı yüksekliği açısından zorunlu olmadığı halde, otomatik yağmurlama
sistemleri, otomatik algılama sistemleri ve duman kontrol sistemleri tesis edilebilmektedir.
Otomatik sprinkler sistemi ile korunması gereken bir hastane binasında, prensip olarak tüm mekânlara uygun tip sprinkler
başlıkları yerleştirilmelidir. Hastanelerde yangın çıkma riski en yüksek olan yerler, tıbbi mazlemelerin depolandığı odalar olarak
düşünülür. Bununla birlikte hastane içerisinde hastaların bulunabileceği her yerde ve tedavi odalarında bulunan oksijen ve
nitrik oksit nedeniyle, oksijence zenginleştirilmiş ortamlar yaratılmış olur. Oksijence zenginleştirilmiş bir ortamda, normalde zor
yanıcı olan malzemelerin yanıcı hale gelmesi, normalde yanıcı olan malzemelerin ise daha kolay tutuşması ve yangının daha
hızlı ilerlemesi söz konusudur. Bu yüzden ameliyathane ve yoğun bakım odaları gibi sterilizasyonun önemli olduğu mekânlarda
kullanılması için özel olarak geliştirilen temiz oda tipi sprinkler başlıkları ile MR odası gibi tıbbi cihazların bulunduğu odalar için
MRI tipi sprinkler başlıkları bulunmaktadır.
Hastane binasında yangının çıktığı bir mekânda oksijen veya nitrikoksit gibi medikal gaz kullanımı söz konusu olduğunda,
yangının daha hızlı ilerlemesini durdurmak için bu gazların akışını kesmek gerekebilir. Ancak bu işlem otomatik olarak yapılamayacağı gibi, manuel gaz kesme vanaları konumlandırılırken, yetkili olmayan kişilerin erişimine izin verilmemesi oldukça önemlidir. Yangına müdahale ekipleri tarafından yangının olduğu kata gelindiğinde, medikal gaz hattındaki vananın manuel olarak
kapatılması işleminden önce, yangının çıktığı zondaki hastaların tahliye edildiğinden veya o sırada ilgili zonda gazı kullanmaya
devam etmesi gereken bir hasta olmadığından emin olunmalıdır. Bazı ülkelerde hastane binalarındaki medikal gaz tesisatlarının
kata girişlerindeki kesme vanalarının, itfaiye yangına müdahale sırasında kolay erişebileceği merdiven yuvaları içerisinde kilitli
olarak tutulması istenmektedir. Ülkemizde geçerli olan yangın yönetmeliğine göre merdiven yuvası içerisinde bu tür bir tesisata
izin verilmemekle birlikte, vanaların merdiven yuvası veya yangın güvenlik holü dışında olsa da, itfaiyenin erişimi için müsait olan
noktalara konulması tavsiye edilen bir yaklaşımdır.
Sağlık yapılarında yangının duyurulması konusunda farklı bir yaklaşım söz konusudur. Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri gibi
yerlerde, uyarıların sadece ışıklı uyarı cihazlarıyla yapılmasına izin verilir. Hasta yatak odalarında ise, yangının haber alındığı
sırada sağlık personelinin hastanın yanında olması ihtimaline karşılık sesli duyuru imkânı olmalıdır. Bununla birlikte, yatılı hastaların bulunduğu katta çıkan bir yangında duyuruların paniğe neden olmaması için, standart tahliye anonsları yerine sadece
görevli personelin anlayacağı bir şifreli mesajın bina genelinde yayınlanması daha uygun bir yöntemdir. Bu şifreli mesajın
içinde, yangının hangi katın hangi zonunda çıktığı, önceden eğitim almış olması gereken tüm sağlık ve/veya güvenlik personeli
tarafından anlaşılır olmalıdır. Personelin hastaların tahliyesi konusundaki planlaması ve koordinasyonu ise, kendi iç haberleşme
yöntemleriyle veya önceden belirlenmiş bir alanda toplanmak suretiyle yürütülebilir.
Yangın yönetmeliğine göre, hasta bakım zonu olarak adlandırdığımız yatay tahliye alanlarına duman geçişini önleyecek tedbirlerin alınması zorunludur. Duman geçişinin nasıl önleneceği konusunda tasarımı ilgilendiren detaylara yönetmelikte yer verilmediğinden, uygun olan tasarım esaslarının belirlenmesi için öncelikle duman geçişinin nasıl önlenebileceği irdelenmelidir.
Hasta bakım zonu olarak tasarlanan bir alanda, ortak dolaşım koridoruna kapı ile bağlanan bir odada çıkan bir yangında, dumanın koridora yayılmasının önlenmesine veya en azından gecikmesine katkıda bulunacak en önemli unsur odanın kapısının
kapalı olmasıdır. Bu açıdan, hasta bakım zonu içerisinde yer alan yatak odaları dışındaki depo, temizlik odası gibi odaların
kapılarının sürekli kapalı tutulması ve zorunlu olmadığı halde kapılarında otomatik kapı kapatıcı bulunması önemlidir.
Hasta yatak odalarının kapılarının normalde açık durumda tutulabilmesi veya hastane işletmesi açısından kapılarında otomatik
kapı kapatıcı olması istenmemesi nedeniyle, hasta yatak odasında çıkan bir yangında durmanın koridora sirayet etmesi engel3
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lenemez. Koridordaki duman dedektörleri algılama yaptığında, öncelikle dumanın hasta bakım zonunun dışına sirayet etmesini
engellemek için, hasta bakım zonlarını ayıran sınırlar üzerine yerleştirilen normalde açık konumdaki kapıların kapı tutucuları
serbest bırakılarak otomatik kapı kapatıcı ekipmanları ile kapalı konuma geçmeleri sağlanmalıdır. Koridordaki dumanın diğer
yatak odalarına geçmesini engellemek için ise, koridor duman egzoz sistemi devreye sokulmalıdır. Koridor duman egzoz fanının
kapasitesi hesaplanırken, bazı uluslararası otel zincirlerinin otel yatak katı koridor duman egzoz sisteminde olduğu gibi aynı
anda 3 kattan saatte 10 hava değişimi esas alınabilir. Hasta yatak odası kapılarının koridorlara açık olması, koridorda halı olmaması nedeniyle merdiven kapısı altından basınçlandırma havası sızıntısının daha yüksek olması nedeniyle hasta yatak katı
koridorlarında tamamlama havası miktarının 2-3 hava değişimi oranında seçilmesinin yeterli olacağı söylenebilir. Koridor taze
hava menfezleri zon geçiş kapısına ve merdiven giriş kapılarına yakın konumlandırılmalıdır.
Hastane binalarında yangın korunum sistemlerinin bir parçası olmadığı halde, elektrik kesintisi durumunda insan hayatına
doğrudan etkisi olan kritik fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlarla ilişkili olan ekipmanların çalıştırılması, bölgelerin aydınlatılması ve hata durumu izlenmesi gibi işlemler için gerekli güç beslemelerinde, yangın güvenliği açısından “acil durum cihazı”
olarak isimlendirilen ekipmanlarda olduğu gibi, elektriğin hem şebekeden hem de acil durum güç kaynağından güvenilir şekilde
sağlanması gerekmektedir. Herhangi bir ana elektrik odasında ya da güç kablolarının geçtiği ana güzergâhtaki bir noktada çıkan
bir yangın durumunda, gerek yangın güvenliği açısından acil durum cihazlarının gerekse hastane için hayati önem taşıyan kritik
fonksiyonları besleyen ekipmanların çalışmaya devam edebilmeleri sağlanmalıdır.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre (2015) ya da hastane binalarının yangın güvenliği açısından
uluslararası kabul gören bir standart olan NFPA 99’a göre zorunlu olmamasına rağmen, herbir hasta bakım zonu içerisinde en az
bir adet asansör konumlandırılarak ve aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılarak normal asansörlerin de hastaların tahliyesinde
kullanılması mümkün hale getirilebilir. Bu sayede, yangının çıktığı hasta bakım zonundaki hastaların yatay tahliyesi yapıldıktan
sonra, gerekli görülmesi halinde, henüz dumanın sirayet etmediği zonlardaki asansörlerle, hastalar kontrollü olarak bina dışına
tahliye edilebilmesi sağlanabilir. Yangının etkilediği hasta bakım zonundaki asansörler ise, görevli personel kontrolünde dahi
çalıştırılamayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu amaçla, asansörün yer aldığı zondaki herhangi bir duman dedektörü algılama
yapana kadar, asansörün kullanılabilme imkânı otomatik olarak sonlandırılmalıdır. Bu sayede, yangının ilk çıkış noktasından
yangına dayanıklı olarak ayrılmış olan zona duman yayılımı başladığında, ilgili zondaki asansörlerin, yangın alarm paneli “reset”
edilene kadar istense de kullanılamaması sağlanmış olur. Yapı yükseliği 51.5 m’yi geçen binalarda acil durum asansörünün
önündeki yangın güvenlik hollerine acil durum telefonları yerleştirilerek, yangın alarm ve güvenlik merkezi ile iki yönlü güvenilir
bir iletişim sağlanmalıdır.
Prensip olarak yangına dayanıklı kablolar sadece anons/flaşör sistemi, kontrol modüllerinin bulunduğu hatlar gibi yangın sırasında kontrol edilmeye devam eden cihazlar söz konusu olduğunda zorunludur. Örneğin, yangının başlangıç aşamasında otomatik
kapı tutucuyu serbest bırakan sinyal kablolamasının yangına dayanıklı olması zorunlu değildir. Öte yandan yangın yönetmeliğine
göre sağlık hizmeti amaçlı binalarda, her türlü besleme ve dağıtım kabloları ve kablo muhafazalarında kullanılan malzemelerin
halojenden arındırılmış ve yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirli gaz üretmeyen özellikte olması gerekir.
Hasta bakım zonlarını birbirinden ayıran duvarlarda yangına 60 dakika dayanım şartı arandığından, hem yangın zonu bütünlüğünün sağlanması açısından hem de tesisatların duvarları geçtiği noktaların çevresinde alınması gereken pasif yangın durdurucu önlemleri açısından söz konusu duvarları geçen tesisatların minimize edilmesi önemlidir. Herbir hasta bakım zonunun
ayrı bir anons zonu olarak düzenlenmesine özellikle dikkat edilmelidir. Bunun yanısıra, sprinkler zonlaması yapılırken de hasta
bakım zonları ile örtüşme sağlanırsa, flow-switch aktivasyonu ile yangının hangi hasta bakım zonunda çıktığı anlaşılabilir. Dikkat edilmesi bir başka önemli husus da, sprinkler zonları ile binanın dilatasyon zonlarını örtüştürerek borularının dilatasyon
geçişlerinde alınması gereken önlemlerden tasarruf sağlamaktır.
Bütün bu koordinasyon ilkeleri birlikte göz önünde bulundurulduğunda, en ideal çözümün hasta bakım zonları ile hem sprinkler
zonlarını hem de dilatasyon zonlarını eşleştirerek elde edilebileceği anlaşılır. Bu koordinasyonda dikkate alınması gereken bir
konu da, hastaların tahliyesinde asansörlerden faydalanılabilmesi için, her bir hasta bakım zonunda en az bir adet asansör
bulunmasıdır.
Hasta bakım zonları ile havalandırma zonlarının koordinasyonu da önemlidir ancak havalandırma kanallarının hasta bakım zonu
ayrım duvarlarını geçtiği her noktada bir yangın damperinin zorunlu olduğu söylenemez. Uluslararası standartlara göre havalandırma kanallarının yangına en az 2 saat dayanıklı olması gereken duvarları geçtiği noktalarda yangın damperi zorunluluğu
söz konusuyken, hasta bakım zonu ayrım duvarlarının yangına 60 dakika dayanıklı olması yeterlidir. Bu nedenle havalandırma
kanallarının hasta bakım zonu sınırlarını ayıran yangına 1 saat dayanıklı duvarlardan geçtiği noktalarda, kanalın kendisinin de
duman geçişine karşı bir direnci olacağı düşünülerek, herhangi bir damper ilave edilmesine ihtiyaç yoktur. Hastanelerde havalandırma tesisatları açısından bir diğer önemli konu da taze hava alış ve egzoz atışları arasında sağlanması gereken mesafelerdir. Yangın yönetmeliğine göre genel olarak tüm binalarda en az 5 m mesafe sağlanması gerektiği halde, sağlık yapılarında bu
husus çok daha kritik bir konu olup, taze hava alış ve egzoz atışlarının binanın farklı cephelerinden yapılması ve duruma göre
bu mesafelerin arttırılması istenebilmektedir.

4. SONUÇ

Sağlık tesislerinin projelendirilmesinde gerek mimari açıdan alınması gereken özel önlemler gerekse mekanik ve elektrik yangın
korunum sistemlerinin tasarımında göz önünde bulundurulması gereken özel hususlar söz konusudur. En dikkat çekici mimari
önlemlerden biri, yataktan indirilemeyecek durumda olan hastaların aynı katta güvenli bir alana transfer edilmesi için yatay
tahliye alanları oluşturulmasıdır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre otomatik yağmurlama sisteminin
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zorunlu olmadığı yükseklikteki sağlık yapılarında, yatay tahliye alanlarının sınırlarını iki katına çıkarabilmek için yağmurlama
sistemi tesis edilmesi tercih edilir ve bu durumda ameliyathaneler, yoğun bakım odaları ve MR odaları gibi mekânlara da uygun
tip sprinkler başlıkları yerleştirilmesi gerekir.
Özellikle oksijen ve/veya nitrik oksit kullanılan ortamlarda, malzemelerin yanıcılık özelliklerinin daha da olumsuz hale gelmesi
nedeniyle, sprinkler sisteminin önemi açısından dikkate alınması gereken bir husustur. Bununla birlikte yangın algılaması durumunda medikal gaz akışının otomatik olarak kesilmesi kabul edilemez ve sadece gerekli kontrolleri yapacak yetkili kişilerin
manuel kesme vanalarına erişimine izin verilir.
Herbir hasta bakım zonunun ayrı bir duman kontrol zonu olması ve ayrı bir anons zonu olması (ayrı bir anons loop hattı olması)
zorunlu olmakla birlikte, sprinkler zonlarının hasta bakım zonları ile örtüşmesi ve bina dilatasyonlarının hasta bakım zonları
içerisinden geçirilmesi de uygulama aşamasında kolaylık sağlayan tasarım önlemleri olarak tavsiye edilir. Yataktan indirilemeyecek hastaların bulunduğu katlarda tahliye anonslarının paniğe neden olmaması için, sadece personelin anlayacağı bir şifreli mesaj yayınlanması önerilir ve aynı zamanda ameliyathane ile yoğun bakım odaları gibi alanlarda uyarıların sadece ışıklı cihazlarla
yapılmasına izin verilir. Son olarak, ulusal ve uluslararası standartlar açısından zorunlu olmamakla birlikte, tasarım aşamasında
belirli hususlara dikkat edilerek, gerektiğinde yataklı bir hastanın düşey olarak tahliye edilebilmesi için normal asansörlerin kullanılması mümkündür. Bunun için, hasta bakım zonlarının bulunduğu katlarda yangın nerede çıkarsa çıksın, güvenli bir alandaki
en az bir adet asansöre ulaşım sağlanmalıdır.
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BİR HASTANE YANGININ ANATOMİSİ
Saadet ALKIŞ

ÖZET

Yangın olayları her zaman toplumunun büyük bir kesiminde maddi ve manevi kayıplar vererek sonuçlanır. Ülkemizde de çeşitli
çaplarda meydana gelen yangınlarda benzer sonuçlar ve benzer duygular yaşanır. Ama kısa süre sonra unutulur gider.
Bursa Şevket Yılmaz Hastanesinde 26.mayıs.2009 tarihinde meydana gelen yangın olayı 8 canın yok olmasına ve hastanede
de maddi kayıplara neden olmuştur. Yangın sonrası yapılan incelemede yangının çok büyük boyut olmadığı gözlenmiştir. Fakat
binada yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması, yönetmeliklerin uygulanmamış olması, çalışanların yangın konusunda
eğitimsiz olması, vs. vs. bir çok unsur acı bir olayın nasıl meydana geldiğini göstermiştir.
Bu çalışma ile gerçek bir yangın olayının bize nelere dikkat etmemiz konusunda bir kez daha nasıl önemli hatırlatma yaptığını
ve yangının çok ciddi bir olay olduğunu gösteremk amaçlanmıştır.

ANATOMY OF A HOSPITAL FIRE
ABSTRACT

Fire events always giving spiritual and material losses, resulting in a large segment of society. In our country also experienced
similar results and similar feelings in the fire that occurred in various diameters. But very soon will be forgotten.
Bursa Sevket Yilmaz hospital in the event of a fire occurring on 26.mayıs.2009, 8 lives lost and with the destruction of the hospital has also lead to financial loss. After the fire, we examine the fire and has been observed that not to be very large in size.
Due to not taking sufficient safety measures in buildings, unapplied regulations, unadequate educated fire employees, etc. etc.
it showed how painful an incident occurred with many respective elements.
With the study , it is aimed that, a real fire event once again reminds us how much important what has to be cared  and the fire
is a very serious incident.

1. GİRİŞ

Hastaneler, yataklı ve ayakta hastaların tedavi edildiği ünitelerinin bulunduğu, ziyaretçi, çalışanlar gibi insan yoğunluğunun çok
oldu binalardır. Hastanelerin kuruluş ve idareleri çeşitli ülkelere göre değişir. Yardıma muhtaç kişilerin yoğun oldu bu binalarda
her an her tür tehlikenin meydana gelme ihtimali yüksektir. Önemli bir tehlike unsurunu da yangınlar oluşturur.
Hastanelerin risk analizleri yapıldığında görülmektedir ki yangın riski tüm hastaneler için önemli bir sorunudur. Hastaneler altyapı özellikleri nedeni ile her an yangına gebedir. Mutfaklar, çatı katları, trafolar, elektrik tesisatları, parlayıcı-patlayıcı maddeler,
oksijen sistemleri, nitrojen sistemleri, sigara gibi çok sayıda potansiyel tehlike hastanelerde mevcuttuvvr. Tüm bu tehlikelere
karşı gerekli önlemlerin alınması, erken uyarı ve müdahale sistemlerinin faaliyete geçirilmesi, tüm personelin bilinçlendirilerek
olası durumlarda ne yapması gerektiğini bilmesi, doğabilecek bir afeti engelleyecektir.
Yangınlarda hastanelerde can kayıplarını temel teşkil eden etken binanın kısa sürede tahliye edilmesine yaşanacak yanlış hareket tarzlarıdır. Bunun için hastanelerin acil durum planlarının önceden yapılması gerekir.
Belirtilen bu durumu gözler önüne seren bir yangın olayı Bursa ilinde yaşanmış ekip arkadaşlarımla beraber olay yeri inceleme
yaptık ve elde edilen bilgiler ışığında bir hastane yangının nasıl sonuçlar doğurduğu paylaşılacaktır.

2. ŞEVKET YILMAZ HASTANESİ YANGINI

Bursa kentinin merkez Yıldırım İlçesi'ndeki Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi -2 katı ve giriş üzeri 6 katı bulunan betonarme bir yapıdır (fotoğraf 1.de). Binanın A-2 zemin katında bulunan Tomografi Servisi'nde
26.Mayıs 2009 saat 02.00 sıralarında sekreter masasının yanında bulanan bilgisayar kasasının elektrik kablosu girişinde meydana gelen elektrik kontağından yangın çıkmıştır. Bu bölümde yanıcı emtiaların çok olması nedeniyle. Alevler kısa sürede bu katı sarmıştır. Hastane personeli
panik içinde hastaları dışarı çıkarmaya çalışılmıştır.

						
Yangının meydana geldiği bölgenin durumu fotoğraf 2. ve 3.de yer almaktadır.

6

Fotoğtaf 1.

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

			

Fotoğtaf 2.

Fotoğtaf 3.

Fotoğraflardan da görüldüğü üzere yangının hasar durumu bu kadar. Bu bölge giriş katın -2.kat altında bulunan ve radyoloji
ünitesi olarak kullanılan bir yer. Yangında elim sonucu veren yoğun bakım ünitesi girişin üzerindeki 3. katta yer almaktadır.
Yapılan incelemede yangının çıktığı bölgenin tam üzerine denk gelen tavanda en üst kata (çatıya kadar) uzanan elektrik şaft
kanalı bulunmaktadır (fotoğraf 4. de). Bu kanal -2 katındaki yangının sıcak gazlarını ve alevini baca etkisi yaparak yukarı
taşımıştır. Şaft kanalı içindeki dikey konumdaki elektrik kablolarının izolasyonları yanmıştır. Katlar arasındaki elektrik şaft kapakları ahşap olduğu için kolaylıkla yandığından diğer katlara dumanın yayılmasına neden olmuştur (fotoğraf 5.de).

			

Fotoğtaf 4.

			

Fotoğtaf 5.

Binanın en 3. katında yer alan yoğun bakım ünitesi içinden de bu elektrik şaft kanalı geçerek çatıya uzanmaktadır. Buranın 3.
kat olması nedeniyle aşağıdan gelen sıcak gazlar birikerek elektrik şaft kapağını yakmıştır (fotoğraf 6.da). Kapağın önünde bir
sedye durmakta imiş, bu sedye şaft kanalı içinden gelen ısının etkisi ile tutuşarak tamamen yanmıştır (fotoğraf 7.de). Bu yanma
sonucu oluşan gazlar, yoğun bakım ünitesini kaplayarak yatmakta olan hastaların zor durumda kalmasına neden olmuştur.
Hastaların 8 kişisi burada vefat etmiştir.

			

Fotoğtaf 6.

				

Fotoğtaf 7.
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3. YANGIN SONRA ELDE EDİLEN BİLGİLER

Yangın olayından sonra bazı tanık beyanları ve teknik incelemelerden yararlanılmıştır. Yangın çıkış nedeninin bulunması yanında hastanelerde yangın risklerinin en aza indirgenmesi için bu olaydan çok yararlanılmış ve öneriler hazırlanmıştır.
-Bu yangın olayı öncelikle hastanede personelin nokta bazındaki bir yangına müdahale ve kurtarma teknikleri konusunda yeterli
eğitimli olmadığını göstermiştir. Bir tanık beyanında bu durum özetlenmektedir.
“Ben 3 hastaya müdahale ettim; yoğun bakım hastalarıydı bunlar... Ancak birini kaybettim. Yoğun bakım desteğinden herhangi bir plan program olmadan çıkarılmış, organize olmayan bir kurtarma faaliyeti vardı. Yangın sırasında durumu ağır olmayan hastalar bahçeye çıkarılırken, hastanenin 3'üncü katındaki 16 hastanın bulunduğu Yoğun Bakım Servisi'nde tam bir facia
yaşandı. Yangın sırasındaki panikte hastaların elektriklerin kesilmesi, fişlerin çekilmesi ve dumandan büyük oranda etkilenmeleri
nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Bu bölümdeki diğer 8 hasta ise diğer hastanelere ulaştırıldı”.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Teknik Heyetinin yaptığı incelemede elde edilen bazı sonuçlar(basında da yer almışmaktadır);
1. Hastanede “Yangın Algılama Sistemi” bulunmakta, ancak çalışmamaktadır.
“Yangın Algılama Sistemi”ni besleyen akü grupları “power fault” konumda olup, bu durum akülerin şarjlarının bitmiş olduğunu
ve sistemin çalışmadığını göstermektedir.
2. Mevcut Elektrik tesisatının dizaynında kullanılan kablolar, halojen free ( halojenden arındırılmış) değildir. Tesisat şaftında ve
asma tavan içinde, algılama sistemi öngörülmemiştir.
3. Yoğun bakım ve yeni doğan ünitesinde pozitif basınç oluşturacak şekilde havalandırma tesisatının çalışması gerekmektedir.
Bu tür yapılarda yangın riski açısından gereken sistemlerin takviyesinin yapılması gereklidir.
4. 165 cm x 65 cm ölçülerindeki “Kablo Bacası”ndan; hem elektrik tesisatı, hem de yangını daha da büyütebilecek oksijen gibi
yakıcı gazların hatları geçirilmiştir.
5. Kablo bacasında katlar arasında, alev ve dumanı engelleyecek veya geciktirecek “Yangın Şiltesi, Yangın Şapı” bulunmamaktadır.
6. Bloklar arasında yangın ve dumanın yayılımını engelleyecek “Yangın Kompartımanları ve Önleyiciler” yapılmamıştır.
7. Kablo bacası müdahale kapakları yangına dayanıklı olmayan malzemeden yapılmıştır.
8. Kablo bacası müdahale kapağının “Yoğun Bakım Ünitesi” içine açılacak şekilde konumlandırması yanlıştır.
9. Mimari, Statik, Elektrik, Yangın ve Mekanik Tesisat Projeleri, ilgili Meslek Odalarının mesleki denetimden geçirilmemiştir.
Yangının meydana geldiği -2 katı bina projesi üzerinde ecza deposu olarak gözükmektedir.

4. SONUÇ

Bu elim sonucu olan yangın olayı,
-Öncelikle binanın inşaasına uygun olarak kullanılması gerektiğini, yani sürekli ihtiyaca göre ilavelerle tehlike yaratacak bölümler
oluşturulmaması gerektiğini göstermiştir;
-Yangın her ortamda çıkabilir, ama haberleşme tesisatının kurulmuş ve faaliyette olması can kayıplarını önleyebilen bir unsur
olacağı net olarak bu yangın olayında bir kez daha gözler önüne serilmiştir;
-Yönetmeliklerin şartları hafife alınılmayacağını bu yangındaki can kayıpları bir kez daha ispatlamıştır;
-Ve tabiiki personel eğitimi basit birkaç video gösterimi ile değil, hastanelerde uygulamalı kurtarmalar ve müdahaleler gerçekleştirerek periyodik olarak yapılmasının önemi anlaşılmıştır;
Sadece Hastanelerde değil, tüm binalarda yangın risk çalışması yapılarak eksiklerin giderilmesi için ayrılacak yatırım giderleri
yitip giden bir candan daha değerli değildir.

ÖZGEÇMİŞ
Saadet ALKIŞ
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YETERLİ KORUMA İÇİN YOL HARİTASI
Özlem EMGEN
Ron DE BRUIJN
Tom DE NOOIJ
Dave HAZEL
ÖZET

Firmaların yangın güvenliğine yatırım yapma nedenleri nelerdir? Bu yatırımların nedeni genellikle yasal gereklilikler veya sigorta
şirketlerinin talepleridir. Yatırımlar nadiren şirket yönetimlerinin net ve iyi kurulmuş felsefelerinden yapılır. Bu nedenle güvenlik
sistemleri genellikle stratejik olarak kabul edilmez ve tasarım ile montaj aşamasında bu şekilde davranılır.
Yangın yatırımlarına yönelik bu tutumu herhangi bir güvenlik sağlamayan sistemlere ciddi harcamaların yapılmasına neden olan
konsept ve sistemlerin ortaya çıkmasına yol açar. Güvenlik sistemleri ile ilgili bir başka "sorun" ise sistemlerin kendilerine ihtiyaç
duyuluna kadar kalite ve yeterliliklerini kanıtlayamamasıdır.
Diğer yatırımlar ile karşılaştırıldığında bu durum satın alma ve koruma sisteminin bakımı için farklı bir yaklaşım gerektirir. İyi bir
yaklaşım her zaman şirketin yönetimi ile görüşme ile başlamalıdır. Yatırımlarla elde etmek istedikleri sadece şirket yönetiminden
öğrenilebilir.
Edinilen bu bilgi şirketin ihtiyaçları ile örtüşen ve gerçek korumayı sağlayan yatırımların yapılması için planlı bir tasarım ve
bakım yaklaşımı geliştirmenin temelini oluşturur.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde tasarım için tasarım kriterleri dokümanı ve bakımdan sonra sertifikasyon başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yangın Güvenliği, Yangından Korunma, Tasarım Kriterleri, Sertifikasyon, Yeterlilik
THE ROAD TOWARDS ADEQUATE PROTECTION
ABSTRACT

What are the reasons for companies to invest in fire safety? Oft this is because of legal requirements or insurance companies
suggesting it. Rarely investments are done because of clear and well-founded philosophy of company’s management. Safety
systems are therefore typically considered nonstrategic and are treated like this when designed and installed.
This attitude towards investments in fire leads very oft to protection concepts and systems in which a lot of money is invested
but which do not add any safety value. A further “problem” with safety systems is that it does not prove it’s quality and adequacy
until it is needed.
The above requires different approach towards purchase and maintenance of protection system when compared with other
capital investments. A good approach always should start with a discussion with the company’s management. Only from them
it can be learned what they want to achieve with the investments.
This information is the basis for a structured process of developing a design and maintenance concept aligned with the companies needs and towards an investment in real protection value.
In several countries around the world these processes consisting of design criteria document for the design and certification
after maintenance is successfully used.

Keywords: Fire Safety, Fire Protection, Design Criteria, Certification, Adequacy
1. GİRİŞ

Yangın güvenliği, yangın tarafından neden olunabilecek kayıpların (ölüm ve/veya sabit kıymet zararı) önlenmesi ve/veya sınırlanması için alınan tedbirlerdir. Yangın önleme tedbirleri kontrolsüz bir yangının ateşlenmesini engellemeyi amaçlar. Yangın
koruma önlemleri ise zaten başlamış ve gelişmekte olan yangının etkilerini sınırlamak için alınır.
Yangın güvenlik önlemleri bir binanın yapımı sırasında planlanan ya da zaten mevcut bulunan yapılarda uygulanan ve binayı
kullanan kişilere öğretilen önlemleri kapsar.
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Şekil 1: Yangın Güvenliği için Papyon Modeli
Yangın güvenliği kavramı bina veya operasyona özel geliştirilmelidir. Özellikle ticari yapılar başta olmak üzere her bina veya
operasyonun kendi özel gereksinimleri dolayısıyla genel kavramlar tercih edilmez. Yangın güvenlik kavramı, yangın riskini azaltmak ve yangının oluşmasını engellemek; yangın önleme tedbirleri ile yangını kontrol altına almak ve söndürmek için tedbirleri
içerir. Yangın güvenliği dokümanı, insan ve sabit kıymet üzerindeki etkileri azaltmak ve yangını önlemek; kontrol altına almak
ve söndürmek için pasif, aktif ve organizasyonel tedbirlerin dengeli bir kombinasyonu olmalıdır.
Avrupa bina yönetmeliklerinde yangın koruma tedbirleri çoğunlukla kuralcı olup yönetmeliğin içinde bu kurallar tanımlanmıştır.
Bazı yönetmelikler yasal gerekliliklerin bir parçası olarak önlemeyi de içerir. Bina sahipleri veya kullanıcıları kural olarak belirtilen bu tedbirlere uyulduğunu veya en azından yönetmeliğin istediklerine denk tedbirlerin alındığını ispatlamakla yükümlüdür.
Ancak, özellikle ticari yapılarda yeni mimarı ve yapı tasarımları ve farklı kullanım sınıflarının bir arada olması nedeniyle bina
yönetmelikleriyle uyum zordur. Yangın güvenliği dokümanının bir parçası olarak yasalarla uyumlu dengeli çözümler önerilerek
onaylanmalıdır.
Genel yangın önleme tedbirleri tüm bina tasarılarında uygulanır. Kullanımın, bina yönetmeliklerinde belirtilen limitler dahilinde
olması amaçlanır.
Pasif yangın koruma sistemleri (yangın duvarı, kapı ve pencereleri) genel kurallar setinin bir parçası olup manuel çalıştırılan
sesli alarmları ve yangın anında insanları tahliye etmede kullanılacak kaçış yollarını içerir. Genel olarak aktif yangın koruma
tedbirleri (otomatik söndürme sistemleri gibi) Avrupa bina yönetmeliklerinde detaylı olarak kurallandırılmamıştır. Aktif koruma
sistemleri, bina yönetmeliklerinde kural konulmuş genel yangın koruma sistemlerine alternatif olarak kullanılabilir veya kural
konulmuş hususlar sağlanamadığında denk sistemlerin kurulmasına yardımcı olabilir.
Günümüzde yangın güvenliğinin, kurallarla uyumdan ziyade bina yönetmeliklerinin amacı ile uygun mevzuatta bulunan çözüm
üretme olasılığını kullanan performansı temel alma eğilimde olduğunu görmekteyiz. Bu da binanın tasarımı ile planlanan kullanımı ve binadaki operasyonlarca belirlenen performans ihtiyaçlarıyla uyumlu pasif ve aktif koruma sistemleri için detaylı yangın
güvenliği dokümanı geliştirilmesi gerekliliğini destekler.

2. PERFORMANS HEDEFİ

Yangın güvenliği dokümantasyonu için kanun koyucu, sigortacı, bina sahibi, kiracı, tedarikçi, bina yönetimi, şirket genel merkezi
gibi çeşitli ilgili tarafları vardır. Tüm bu tarafların yangın senaryolarına bağlı olarak ‘yangına karşı güvenli’ binaya sahip olmak
için farklı hedefleri olabilir ve olacaktır. Bu hedeflere örnek olarak
•
•
•
•
•
•

Yangın dolayısıyla ölümlü kazalar kabul edilmez.
Her türlü yangın her zaman fark edilecek ve kontrol altına alınacaktır.
Olası bir yangın 1000 m2’den fazla alana yayılmayacaktır.
Bir yangın firmanın tüm üretim alanını yok etmeyecektir.
Bir yangın 10 milyon Euro’dan yüksek zarara yol açmayacaktır.
Yangından sonra operasyonlar tekrar 2 gün içinde başlamalıdır. vb. sayılabilir.

Yukarıdaki örneklerin gösterdiği gibi yangın güvenliği dokümantasyonu için performans hedefleri çok farklı olabilir ve sürece dahil olan ilgililerin bilgisi, ihtiyaç ve beklentileriyle belirlenir. Bina yönetmelikleri genel olarak can güvenliğini temel alarak yaralanma veya ölümü önlenmek için hazırlanmıştır. Kamu itfaiyesi, insanları kurtarmak ve yangının komşu yerlere yayılmasını engellemek amacındadır. Sigortacılar, genel olarak bir tesisteki maddi kaybın sınırlamasını talep ederler.
Bina sahibi için yukardakilerle birlikte daha fazlası gereklidir. Bina sahibi, malı ve malının kullanımının tarafların önceden belirlediği hedefleri sağlamasından sorumludur.
Ne yazık ki nadiren yangın güvenliği yatırımları, şirket yönetiminin net ve iyi kurulmuş felsefesine dayanarak yapılır. Çoğu durumda, karar vermedeki en önemli paydaş olan bina sahibi olmadan bina yangın güvenlik dokümanı oluşturulur ve hazırlanır.
Yangın güvenliği sistemleri tipik olarak stratejik olarak görülmez ve tasarım, montaj ve bakım aşamalarında diğer teknik uygu10

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

lamalar gibi ele alınır.
Genellikle - sadece yangın güvenliği ile sınırlı olmamak üzere - danışman veya taşerona belli operasyonlar için tasarımın yapılması ve/veya teknik mühendislik sistemlerinin uygulanması gibi temel görevler verilir veya tek bir hedef için yangın koruması
geliştirmesi istenir. Bu durumda kendilerinden tam olarak ne istendiği, yapılacak çalışma ile elde edilmek istenilen koruma hakkında yeterince bilgilendirilmeden işin yapılmasına ve gerekli tüm korunmanın sağlanamamasına neden olur.
Yangın güvenliği yatırımlarına olan bu yaklaşım yatırım yapılırken ciddi maliyetler gerektiren ancak bina sahibi veya kullanıcısı
için limitli güvenlik katma değeri sağlayan yangın korumasına neden olur. Bu sınırlı katma değer (neyse ki) yangınların sık
olmaması nedeniyle (maalesef) hiçbir zaman fark edilmeyebilir. Yangın güvenliği sistemi, kalitesi ve yeterliliğini ancak yangını
gerçekten söndürmesi veya kontrol altına alması gerektiğinde kanıtlayabilir. Bu nedenle yangın güvenliği sistemleri diğer yatırım
gerektiren teknik sistemlerden farklı tasarım, satın alma, montaj/uygulama ve bakım süreçleri gerektirir.
Yangın güvenliği konusunda pek çok seçenekleri olduğu, her seçeneğinde tüm yangın güvenliği konusu ve sabit kıymetin uygun
kullanımı konusunda etkileri olduğu konusunda firmalar bilgilendirilmelidir. Bina sahibinin veya operasyonlarının özel istekleri
ve ihtiyaçları yangın koruma konusunun geliştirilmesindeki önde gelen faktör olmalıdır. Tecrübeli risk profesyonelleri, yangın
güvenliği dokümanının oluşturulması ve müşterilerinin operasyonlarının korunması için doğru seçimlerin yapılmasına müşterilerini dahil etmelidir.
Yangın güvenliği ve risk mühendisliği alanlarındaki tecrübemizle çoğu yangın koruma sisteminin sadece asgari yangın güvenliği ile binaların hızlı ve güvenli şekilde boşaltılmasının hedefleyen yerel bina yönetmelikleri ile uyumu sağlayacak şekilde
geliştirildiğini fark ediyoruz. Yangın güvenliği ile ilgili doğru kararları verebilmek; firma standartları ve ihtiyaçları ile ilgili farklı
hedefleri sağlamak için firmalar iyi bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Bu şekilde çalışarak yangın güvenliği yatırımları firmaların
faaliyetleri ve stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelir.
Bina veya çevre izinlerini almak için geliştirilen yangın güvenliği dokümanı için firmalar veya bina sahipleri ilgili tüm dokümanları hazırlayan danışmanlarla çalışır. Yangın güvenliği dokümanı ile ilgili çalışan çoğu danışman, çalışmalarında genellikle can
güvenliği odaklı yerel bina yönetmeliklerini temel alır.

3. YANGIN GÜVENLIĞI DOKÜMANI

Yangın güvenliği dokümanı her zaman alınacak önlemler ve kurulacak sistemlerle ulaşılacak hedefleri açıklayan genel bilgiler içermelidir. Bu hedeflerde ‘‘bu bina yönetmeliklere uymak zorundadır”dan “üretim faaliyetleri hiçbir koşul altında yangın
dolayısıyla 2 günden fazla kesintiye uğramayacaktır”a kadar değişebilir. Ayrıca, yangın koruma dokümanı temel olarak kurallarla
belirlenmiş ve yönetmeliklerde yer alan kontrolsüz bir yangının büyümesini engellemeyi; yangının insan ve yapılar üzerindeki
etkilerini sınırlamayı hedefleyen pasif yapısal kontrol tedbirleri içermelidir. Bundan sonra aktif koruma sistemlerinin uygulamaları
yer almalıdır. Sprinkler, köpüklü, yağmurlama, gazlı, hidrant sistemleri gibi aktif sistemler ve duman atım sistemleri, yangın duvarları, kapıları, çıkışları ve algılama sistemler bunların arasında yer alır.
Nihai olarak yangın koruma dokümanı yangının başlamasını engelleyici, binanın yangın koruma dokümanı ile uyumlu kullanımını sağlayıcı ve yangın güvenlik tedbirlerinin düzenli bakım ve testlerini içeren organizasyonel tedbirlerle tamamlanmalıdır.
Yangın güvenlik dokümanının altında ‘tasarım kriteri dokümanı’ gibi farklı dokümanlar olabilir. Ancak bir veya daha fazla tasarım
gereklilikleri dokümanı da yangın koruma dokümanı olarak kullanılabilir.

4. TASARIM KRİTERİ DOKÜMANI

Tasarım kriteri dokümanı, aktif yangın koruma sistemlerinin yeterli tasarımı ve işletiminin sağlanabilmesi için gerekli tüm detayları içeren bir dokümandır. Tasarım kriteri dokümanını oluşturmak için beklenen ve olası yangın senaryoları, yasal gereklilikler
ile yerel ve uluslararası yangın koruma standartları hakkında geniş bilgiye ihtiyaç vardır. Bu doküman sprinkler, gazlı koruma
sistemleri, manuel veya otomatik yangın algılama, duman ve ısı uzaklaştırma sistemleri gibi herhangi bir yangın koruma sistemi
için hazırlanabilir. Tasarım kriteri dokümanı aşağıdaki detayları içermelidir:
•
•
•
•
•

Binanın kullanımı ve alanı, depolanan malların tipi ve depolama şekli, operasyonların tipi, yangından korunma sistemine
etki edebilecek bina veya operasyonlara has özel durumlar hakkında bilgi;
Hangi yangın koruma sisteminin seçildiği, bu seçimde hangi hususların öne çıktığı ve hangi standart, mevzuat veya diğer
kaynakların kullanıldığının belirlendiği risk analizi çalışması sonuçları;
Sabit kıymetin işletimi sırasında bulunacak organizasyonel ve bakım tedbirlerinin de aralarında yer aldığı aktif ve pasif
yangın koruma tedbirlerinin listesi;
Aktif ve pasif yangın koruma tedbirleri, bakım ve organizasyonel tedbirler için tasarım özellikleri, performans gereklilikleri
ve tasarım standartları;
Bina sahibi veya bina kullanıcısı için aktif ve pasif yangın koruma sistemlerinin tasarlandığı ve planladığı gibi çalıştığını
kanıtlayacak denetim, test ve bakım sıklığı ve gereklilikleri.

Bina sahibi veya yerel yetkililer veya itfaiye bu tasarım kriteri dokümanını onaylamalıdır. Bu onaylama süreci, ilgili diğer taraflar içinde geçerli olabilir. Tasarım kriteri dokümanı yangın güvenliği sistemlerinin montajı/uygulaması ve devreye alma testleri
11
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sırasında hangi performans hedeflerinin sağlanması gerekliliğinin belirlenmesi sırasında referans olarak kullanılmalıdır.
Ayrıca, sistemlerin yasalarla uyumlu ve çalışır durumda olduğunu kanıtlamak için hangi sıklıkla test ve kontrol edilmeleri ve
bakımlarının yapılması gerektiği konusunda referans olmalıdır.
Bir örnek olarak otomatik sprinkler sistemleri tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu ülkeler kendi yerel standartlarını
tanımlamış veya Avrupa standartlarının kullanılmasını talep etmişlerdir. Ancak, uluslararası olarak kabul edilmiş birkaç yaygın
standart daha vardır. Her otomatik sprinkler sistemi tüm yangın tehlikelerine karşı yeterince koruma sağlayamadığı için otomatik
sprinkler sistemi için yerel standart veya uluslararası standardı takip etme kararı büyük farklılık yaratır. Yangının etkisini azaltmak için köpüklü veya yağmurlama sistemleri gibi farklı sprinkler sistemlerinin kullanılmasını gerektiren operasyonlar vardır.
Bazen sprinkler sistemi veya farklı bir yangın koruma sisteminin kullanılabilmesi için mevcut tesislerdeki operasyonların değiştirilmesi gerekebilir. İyi tasarlanmış bir sprinkler sistemi, prosesin sprinkler sistemine uyması yerine kendisi binadaki prosese uyar.
Yangın algılama sistemi ve manuel aktive edilen yangın koruma sistemleri bazen yangının etkilerini azaltıcı tedbir olarak kullanılır. Fakat yangın algılama sistemi doğası gereği sadece yangını algılar, yangını söndürmez ya da kontrol altına almaz. Bu
nedenle yangının kontrol altına alınması için aktif yangın koruma sistemi veya dışarından müdahale (itfaiye) sistemi veya etkin
yangın kompartımanları ile entegre edilmelidir. Manuel aktive edilen yangın koruma sistemleri firmanın itfaiye teşkilatının aktive
edilerek çoğu zaman yangının etkilerini sınırlandırmak için kullanılır. Algılamanın tipine ve itfaiyenin müdahale zamanına bağlı
olarak bu otomatik olmayan sistemler yangının etkisini azaltmada sınırlı etkiye sahiptir. Yangın hasarı, sadece hızlı algılama ile
itfaiye veya otomatik yangın söndürme sistemi tarafından hızlı müdahale ile azaltılabilir.

5. HOLLANDA’DAKİ YANGINDAN KORUNMA SERTİFİKASYON YAPISI

Şirket içi standartların, yerel yetkililerin, itfaiyenin, sigortacının ve ilgili diğer tarafların taleplerini karşılayan bir yangın güvenliği dokümanı geliştirilmesinin en büyük avantajlarından biri bu dokümanın yerel yetkililerin, itfaiyelerin, sigortacıların, olası
kiracıların (mevcut bulunan yangın güvenliği seviyesini göstermek için) denetçilerine öncenden gönderilerek onaylatılabilmesidir. Kullanılan standart, yeterlilik, kalite veya diğer gerekliliklerle ilgili tüm tartışmalar yangın güvenlik dokümanı temel alınarak
yapılabilir. Bu durum mevcut sistemlerin kurulmasından sonra istenmeyen ve verimsiz tartışmaların oluşmasına engel olur.
Yangın güvenlik dokümanı, sistem testleri ve bakımlarını da içerdiği için binanın tüm yaşam döngüsü boyunca kullanılabilir.
Hollanda’da 2010 yılından beri yangın güvenliği dokümanının kalitesini izleyen bir sistem vardır. Bu sistem yangın güvenliği
dokümanının kalitesini tasarım aşamasından başlayarak tüm yaşam döngüsü boyunca izlemektedir.
Diğer hususların yanı sıra bir sertifikasyon prosedürü içerir ve aslen sigorta sektörü tarafından kurulmuş ve yönetilmiş bir sistemin devamıdır. Özelleştirilmiştir ve özelleştirmeden sonra yasa koyucular, sigortacılar ve özel sektör tarafından geliştirilmiştir.
Yangın koruma sistemlerinin yasalar tarafından direk talep edilmesi veya yasal gerekliliklere alternatif (denk) çözüm olarak bina
izni genel olarak geçerli bir sertifika almak için gereklilikleri içerecektir. Sertifika almak için tasarım kriteri dokümanı uygulama
başlamadan önce onaylanmalı ve uygulama bittikten sonra devreye alma testleri yapılmalıdır. Sabit kıymetin kullanımı süresi
boyunca sertifikanın geçerliliği için tasarım kriteri dokümanına göre düzenli incelemeler yapılmalıdır. Gerekli yangın koruma
sisteminin sertifikası olmaması durumunda bina sahibi bina izni şartlarını ihlal etmiş olur.
Yangın koruma sistemleri ile ilgili sertifika alabilmek için bağımsız yetkililer tarafından gözden geçirme ve onay süreci geçirilmelidir. Bu süreç aşağıdaki genel adımları içermektedir:
1.Ön Tasarım Aşaması:
		
•Bina sahibi tarafından tasarım kriteri dokümanın hazırlanması (çoğu zaman dışarıdan bir danışmanın
yardımıyla);
		
•Tasarım kriteri dokümanın içeriğinin bağımsız akredite bir denetleme kuruluşunca kontrol edilmesi;
		
•Tasarım kriteri dokümanının yerel yetkililerce onaylanması.
2.Nihai Tasarım Aşaması:
•Tasarım çizimleri, hesaplamaların yapılması ve taşeronlar tarafından kullanılacak malzemelerin seçilmesi;
•Nihai tasarım dokümanının daha önceden onaylanmış tasarım kriteri dokümanına göre bağımsız akredite bir denetleme kuruluşunca onaylanması.
3.Montaj Aşaması:
•Montaj aşamasında bağımsız akredite denetim kuruluşu tarafından yapılan denetimlerin arasında taşeron ve/veya
danışman tarafından gerekli görülmesi halinde ara denetimler yapılır.
4.Devreye Alma Aşaması:
		
•Montaj/uygulama bittikten sonra, tasarım kriteri dokümanı ile uyumun kanıtlanması için devreye alma testleri
bağımsız akredite denetim kuruluşunun şahitliğinde yapılır.
		
•Devreye alma testinden sonra bağımsız akredite denetim kuruluşu tarafından bulguları anlatan bir denetim
raporu yazılır. Sistem işletimdeyken onaylı tasarım kriteri dokümanına göre yıllık olarak geçerli sertifika verilir.
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5.Bakım Aşaması:
•Bağımsız denetim kuruluşu en az yıllık olarak periyodik denetim gerçekleştirmelidir. Bu denetim, sistemlerin testi,
bakım programının incelenmesi, pasif tedbirler, aktif yangın koruma tedbirleri ve organizyonel tedbirlerin görsel olarak incelenmesini içerir. Yangın koruma sistemi hala tasarım kriteri dokümanı şartlarını sağlıyorsa bir yıl geçerli olan denetim raporu ile
birlikte yeni sertifika verilir.
6.Değişimlerin Yönetilmesi:
•Faaliyetler değiştiğinde veya binada değişiklik/eklenti yapılacağı zaman, tasarım kriteri dokümanı gözden geçirilmeli
ve gerekli olması durumda güncellenmeli veya yeni operasyonlar için yeni bir tasarım kriteri dokümanı hazırlanmalıdır. Yangın
güvenliği sisteminin sertifikalandırılabilmesi için değişikliklerin, yetkililer ve bağımsız akredite denetim kuruluşu tarafından onaylanmasını içeren tüm sertifikasyon süreci yeniden başlar.
Bu sertifikasyon sistemi tesislerde bulunan yangın güvenliği sistemlerinin yasal gerekliliklerle uyumunun yetkililerce daha kolay
değerlendirilmesini sağlamak için geliştirilmiştir. Sadece geçerli sertifikası olan yangın güvenlik sistemleri yasal gerekliliklerle
uyumlu kabul edilmektedir.
Sertifika prosedürünün önemli parçalarından biri, sistemlerin tasarımı ve uygulamasına dahil olan taşeronlarında bağımsız onaylanmalarını gerektirmesidir. Bu sertifikasyon, bina sahiplerinin taşeron seçimi yaparken daha sağlıklı karar vermesine yardımcı
olur. Yangın koruma sistemleri satın alması standart bir satın alma olmadığı için sadece fiyat odaklı karar verilmesi doğru bir
yaklaşım değildir.
Onaylı taşeronlar, yüksek kalitede ve sertifikasyon modelinin gereklilikleriyle uyumlu yangın güvenlik sistemleri sağlar. Denetim sırasında taşeronun tüm tedarik zinciri incelenir. Bu süreçte bina sahibi için katma değer sağlayacak kalitedeki taşeronun
seçmesini kolaylaştırır.
Sertifika prosedürü, kalitelerin tespit edilmesi daha zor olan sertifikası olmayan taşeronlarında görevlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bununla beraber sertifikası olmayan taşeronlar tarafından uygulaması yapılmış sistemler, sertifikasyon prosedürü
gereği tüm yaşam döngüsü boyunca her bir denetimde daha kapsamlı testlere ve değerlendirmelere tabi tutulmakta dolayısıyla
daha masraflı olmaktadır. Onaylı bir taşeronla çalışmak kurulmuş yangın güvenliği sistemlerinin test ve incelemelerini kolaylaştırır.

6. SERTİFİKASYON YAPISI

Hollanda hükümeti tarafından finanse edilen ‘het CCV’ (Hollanda Ulusal Güvenlik ve Suç Önleme Kurumu) sertifikasyon yapısının
akredite ve bağımsız idaresidir. Yangın güvenlik sistemleri için çeşitli sertifika ve denetleme sistemleri, Hollanda itfaiyesi, sigorta
şirketleri, yangından korunma taşeronları, vb. tarafından geliştirilir. CCV bu sistemlerin güncel ve gerçekçi olmasını sağlar ve
CCV sertifikasyon yapısı altında hangi sertifikasyon kuruluşlarının belge vermeye yetkili olduğunu belirler. Bu nedenle firmalar
sertifikasyon yapısı temel alınarak denetlenir. Sertifika kuruluşları, sertifikasyon yapısına göre sertifika verebilmeleri için akredite
edilir ve RvA (Hollanda Akreditasyon Kurumu) tarafından kontrol edilirler.
Yangından korunma sistemlerinde belirli düzeyde kalite sağlamak için düzenli denetimler yapılmalı ve sertifika verilmelidir. Hollanda Akreditasyon Kurumu, denetimleri yapmaları için firmaları, bağımsız denetim firması olarak akredite eder. Akreditasyon
uluslararası ISO, IEC standartları veya EN standartlarına göre yapılır. CCV denetim yapısı için aynı zamanda idarecidir. Tüm
bağımsız Hollandalı denetim firmaları, CCV tarafından yönetilen denetim yapısında göre denetim yapmak için Hollanda Akreditasyon Kurumu tarafından akreditedir.
Tasarım inceleme planına göre yangından korunma sistemi tasarlamak ve uygulamasını yapmak için onaylı taşeronlar CCV
tarafından açıklanır. CCV aynı zamanda yangından korunma sistemlerinin bakım planlarını da yönetir.

7. SONUÇ

Çoğu firmalar yangın güvenliği sistemi ve tasarım kriteri dokümanı hazırlaması için danışman firma görevlendirir. Ancak, Hollanda’da yangın güvenliği konusunda çalışan firmalar arasındaki fark büyüktür. Yangın güvenliği dokümanı daha ziyade yangın
güvenliği önlemleri ile ilgili genel bilgi gerektiren genel bir dokümandır. Müşterinin ihtiyaçları ile örtüşen, yerel yönetim tarafından
onaylanacak, koruduğu tehlikeler için yeterli ve yüksek kalitede yangın güvenliği sistemi sağlayacak ve Hollanda sertifikasyon
yapısına göre akredite olacak tasarım kriteri dokümanı hazırlamak için genel ve özel yangın koruma standartları hakkında bilgi
ve tecrübe gereklidir.
Hollanda dışındaki ülkeler için yangından korunma sistemlerinin sertifikasyonu böyle bir yapı uygulanmadığı için gündemde
değildir. Ancak, bu ülkeler için bu genel sertifikasyon yapısının uygulanması faydalı olacaktır. Müşteri ile yakın çalışarak tasarım
kriteri dokümanı hazırlanarak yangından korunma sistemleri için performans kriterleri belirlenmelidir. Hazırlanan bu doküman
çalışmanın yapıldığı yapının yangın güvenliği ile ilgili çalışan diğer taraflarla paylaşılmalıdır.
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Hollanda dışında bu sürecin çalışması için ön tasarım (tasarım kriteri dokümanı) ve nihai tasarımın (çizimler ve hesaplamalar)
bağımsız çalışan firmalarca yapılması önemlidir. Müşteri, nihai tasarım veya montaj aşamasında taşeron tarafından önerilen
tüm değişiklikleri ilk önce onaylamalıdır. Tüm bu değişikliklere onaylanmadan tasarım kriteri dokümanına göre kontrol edilmelidir.
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SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SÜREKLİLİĞİ VE KRİZ YÖNETİMİ
Seçil ÖZTÜRK
ÖZET

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak devam edebilmesi için hastanelerde uygulanabilir bir İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi yapısının
kurulması kritik önem taşımaktadır. Bu yapı detaylı bir risk analizi ve İş Etki Analizinin üzerine inşa edilmeli ve düzenli olarak test
edilmelidir. Hastanelerde İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi’nin kurgulanabilmesi için öncelikle bir süreç haritası ortaya çıkarılmalı
ve bu süreçleri kesintiye uğratabilecek fiziksel ve operasyonel riskler tespit edilmelidir. Bu tehditler majör bir doğal afet, yangın,
bilgi teknolojileri kesintisi ve salgın hastalık gibi konular olabilir. Bu risklerin ve kritik süreçlerin tespit edilmesinin ardından
oluşturulacak iş kurtarma planları ile hastane tarafından verilen sağlık hizmetlerinin hangi zaman dilimleri içerisinde ve nasıl
bir önceliklendirme yapılarak devam ettirileceği sağlanır. Aynı anda devreye alınan Kriz Yönetimi planları, yaşanan olağanüstü
durum boyunca ve sonrasında iç ve dış paydaşlar ile iletişimin sağlanması ve kurum imajının korunmasına yönelik hazırlıkları
içerir. Söz konusu planlar, senaryo bazlı egzersizler ve eğitimler ile düzenli olarak test edilir ve ortaya çıkan eksiklikler giderilecek
şekilde revize edilir. Sonuç olarak; İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi Planları, hizmet sürekliliğinin esas olduğu sağlık kurumlarının
yaşanabilecek olağanüstü bir durumda hasarın etkisinin büyüklüğünden bağımsız olarak etkin bir tepki vermesini ve direncinin
artmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Sürekliliği Kriz Yönetimi Hastane Sağlık
BUSINESS CONTINUITY AND CRISIS MANAGEMENT IN MEDICAL INDUSTRY
ABSTRACT

It is vital to establish a practical Business Continuity and Crisis Management structure in the hospitals in order to ensure that
their services will not be disrupted by any incident. This structure should be built up on risk assessment and Business Impact
Analysis and should be tested regularly. To implement Business Continuity and Crisis Management structure in the hospitals,
their process map should be documented and physical and operational risks that may interrupt these processes should be identified. These threats
may include a natural disaster, fire, IT failure and epidemic. Through creating Business Recovery Plans, the recovery time
objectives for the prioritized processes of the hospitals can be recovered in the predefined timeframes namely Recovery Time
Objectives (RTO). Crisis Management plans which are activated in line with the Business Recovery plans, enables the hospitals
to establish communication with internal and external stakeholders as well as protecting the reputation and brand value. These
plans are tested periodically through scenario based exercises and training sessions and the plans are revised in line with outcomes of these exercises. In conclusion, Business Continuity and Crisis Management plans provide resiliency and enable the
hospitals to respond regardless of the extent of the incident.

Key words: Business Continuity Crisis Management Hospital Health
1.GİRİŞ

İş Sürekliliği Yönetimi (İSY), olası bir kriz anında ilk müdahalenin gerçekleştirilmesi ve devamında işlerin sürdürülebilmesi için
gerekli olan aksiyonları ve izlenecek stratejileri içeren bir risk yönetimi sistemidir. Yaşanan olayın yarattığı etkilere bağlı olarak İş
Sürekliliği Yönetimi üç temel amaca hizmet etmektedir.
•
Kurum içerisindeki insanların can güvenliğinin sağlanması
•
Kurumun itibarının korunması
•
İş süreçlerinin/operasyonların kesintiye uğramaması
İş Sürekliliği Yönetiminin devreye alınmasını gerektirecek olağanüstü durumlar geniş kapsamlı bir etki yaratabilecek deprem,
sel, kar yağışı gibi doğal afetler veya iletişim alt yapısının hizmet verememesi ve salgın hastalık gibi olaylar olabilir. Bunların yanı
sıra, yalnızca söz konusu kurumu etkileyebilecek yangın, sistem odasının zarar görmesi, gıda zehirlenmesi, terör saldırısı gibi
olaylar da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Olayın etkilerini tüm iç ve dış paydaşlar üzerinde en aza indirmek için İş Sürekliliği
Yönetimi’nin etkin bir şekilde uygulanabilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu anlamda kurumların proaktif bir yaklaşım izlemesi ve
İş Sürekliliği Planlarını krizler oluşmadan önce hazırlayarak kriz anında kimin ne zaman hangi aksiyonları alacağını belirlemesi
gerekmektedir.
Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, kesintisiz olarak hizmet vermenin yaşamsal önem taşıdığı bir alan olması itibariyle sağlık sektörü için İş Sürekliliği Yönetimi yapısının kurulması temel bir ihtiyaçtır. Buna ek olarak 20 Mart 2015 tarihinde
Resmi Gazetede yayımlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği uyarınca yataklı tedavi hizmeti
sunan tüm hastaneler bünyesinde bu planların hazırlanması gerekmektedir.
Bu makalenin amacı “iş sürekliliği” kavramının sağlık sektörünün doğası ve ülkemizdeki yasal zorunluluklar göz önünde bulundurularak nasıl ele alınabileceği konusunda bilgi vermek ve uygulama yöntemleri konusunda yol göstermektir. Sağlık kurumlarının
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ülke genelini veya yalnızca söz konusu kurumu etkileyen münferit bir olay ile karşılaşması durumunda farklı İş Sürekliliği Yönetimi uygulamalarına başvurması gerekmektedir. Yaşanan olayın can güvenliğini tehdit etmesi veya sağlık hizmetlerini fiziksel
veya sistemsel bir nedenden ötürü kesintiye uğratması durumunda sağlık kurumlarının hizmetlerinin belli bir ölçüde devam edebilmesi için Afet ve Acil Eylem Durum Planlarının kurgulamış ve çalışırlığını düzenli olarak test etmiş olmaları beklenmektedir.
Hastanelerde İş Sürekliliği ve Kriz Yönetiminin gerekliliğini ve nasıl kurgulanabileceği konusunda hazırlanmış olan bu çalışma iş
sürekliliği yönetiminin kapsamı, amacı, sağlık kurumlarında yaşanabilecek olası riskler, ülkemizdeki mevzuatın detayları ve bu
çerçevede hastanelerde söz konusu yapının nasıl kurulacağına ilişkin bölümlerden oluşmaktadır.

2.İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

İş sürekliliği yönetimi güvenli ve esnek iş ortamı tesis etmeye yönelik bir metot olup, iş kesintisine sebep olabilecek bir olay
yaşandığında hızlı ve etkili müdahalenin yapılmasını sağlayan bir risk yönetimi sistemidir. Söz konusu sistemin kurum içerisinde
kurulması için üst yönetimin desteği ve sponsorluğu önem arz etmektedir. Üst yönetimin yönlendirmesi ile sürecin kurum
içerisinde kurulmasından ve devam ettirilmesinde sorumlu kişiler atanmalı ve iş sürekliliği yönetiminin kurum kültürünün bir
parçası haline gelmesi amaçlanmalıdır.
İş Sürekliliği Yönetimi olağanüstü olaylarda (deprem, yangın, bilgi teknolojileri kesintisi, terör saldırısı vb.) kurumun vereceği
tepkinin hızlı ve efektif olmasını sağlar. Ayrıca kurumların yaşanabilecek olaylardan en az seviyede etkilenmesi için gerekli
hazırlıkların önceden yapılmış olması kuruma esneklik kazandırmaktadır. Bu açıdan İş Sürekliliği Yönetimi tepki ve esneklik
(response&resiliency) kavramlarının kurum içerisinde anlaşılması ve yerleştirilmesi açısından gereklidir.
İş Sürekliliği Yönetimi’nin kurulup sürekli iyileştirilerek yaşatılmasının kuruma kazandıracakları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•
Can güvenliğinin sağlanması
•
İtibarın korunması
•
Organizasyonun güçlü ve zayıf noktalarının anlaşılması/farkında olunması
•
Olay öncesi – olası olaylara müdahale etmek için hazır olduğunu göstermek
•
Olay sonrası – efektif müdahalede bulunmak
•
Paydaşların haklarının korunması
•
Düzenleyici kurumların mevzuatına uyum sağlamak
•
Rekabet avantajı
•
Sigorta uygulamalarında avantaj sağlaması

2.1.Global İş Sürekliliği Standartları

ISO 22301- Security–Business Continuity Management Systems- Requirements & ISO 22313-Societal Security–Business Continuity Management Systems-Guidance:
•
İSY hedeflerini, kapsamını, görev ve sorumluluklarını belirleyebilmek amacıyla kurumun İSY ihtiyaçlarının anlaşılması,
•
Şirketin iş süreçleri, yapısı, paydaşların beklentileri, risk iştahı ve risk yönetimi metotları doğrultusunda bir İSY çerçevesinin
oluşturulması,
•
İSY programının kurum içerisinde uygulanması için üst yönetimin desteğinin alınması,
•
Kaynakların, iletişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda planlamaların yapılması,
•
Risk değerlendirme çalışmalarının ve İş Etki Analizlerinin yapılması ve İş Kurtarma Stratejilerinin Üst Yönetim ile birlikte
belirlenmesi,
•
İş Sürekliliği Planlarının dokümante edilmesi kurum içerisinde bu planların duyurulması,
•
Planların belirli periyotlarda test edilmesi, egzersizlerin gerçekleştirilmesi ve düzeltici aksiyonların alınması.
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ISO 22301 Yaklaşımı
BS 25999 – Business Continuity Management – Code of Practice & Specification
•
•
•
•
•
•

Ürün ve servislerin önceliklendirilebilmesi amacıyla organizasyonun anlaşılması,
Kritik operasyonların tolere edilebilir süreler içerisinde ayağa kaldırılmasını sağlayabilecek İSY stratejilerinin belirlenmesi,
Kritik süreçler ve bu süreçlerin iç ve dış bağımlılıklarını göz önünde bulundurarak Acil Eylem ve İş Kurtarma Planlarını içeren
İş Sürekliliği Planlarının oluşturulması,
İSY organizasyonu içerisindeki görevlerin rol ve sorumluluklarının belirlenmesi,
Kurumun İSY programının test edilmesi, güncellemelerinin yapılması,
İSY organizasyonunun kurum kültürüne ve günlük aktivitelere adapte edilmesi.

BS 25999 Yaklaşımı
2.2.İş Sürekliliği Yönetimi Yaklaşımı

İş Sürekliliği Yönetimi yapısının kurum içerisinde kurulması için tamamlanması gerekli olan adımlar şu şekildedir:
•
•
•
•

•

Kurumun maruz kalabileceği operasyonel ve fiziksel risklerin analiz edilmesi ve listelenmesi
Söz konusu riskler çerçevesinde olası iş kesintisi senaryolarının tespit edilmesi
İş Etki Analizi çalışması ile kurum içerisindeki kritik operasyonların ve süreçlerin belirlenmesi
Operasyonları kesintiye uğratabilecek bir olay yaşandığında tespit edilmiş olan kritik operasyonların ve süreçlerin ayağa
kaldırılması için ihtiyaç duyulan kaynakların (lokasyon, IT, personel, doküman, ekipman, ham madde) ve iç ve dış bağımlılıkların belirlenmesi
İş kurtarma stratejilerinin belirlenmesi
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•
•
•

Kritik paydaşların belirlenmesi ve kriz iletişimine yönelik prosedürlerin hazırlanması
Farkındalık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
Planların test edilmesi

Bu çalışmaların sonucunda Acil Eylem, Kriz Yönetimi ve İş Kurtarma planları ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik Felaket Kurtarma Planlarının hazırlanması bu çalışmalar için tamamlayıcı rol oynamaktadır.

2.3.İş Sürekliliği Yönetimi’nin Kuruma Kazandırdıkları

İş Sürekliliği Yönetimi yapısının kurum içerisindeki hak sahipleri için oluşturduğu başlıca kazanımlar şu şekildedir:
•
•
•

Hissedarlar açısından şirket değerinin korunmasını sağlar.
Üst Yönetim açısından nakit akışının devam ettirilmesi, şirket itibarının korunması, hissedarlara karşı yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi ve rekabet avantajının elde edilmesini sağlar.
Kurum çalışanları açısından güvenli bir çalışma ortamının yaratılması, afet sonrasında şirketin varlığının devam ettirilmesi
ve kriz anında sorumlulukların doğru bir şekilde paylaşılmasını sağlar.

3.KRIZ YÖNETİMİ

Küreselleşme trendinin gün geçtikçe ivmelenerek artıyor olması, kurumlar için eskiden lüks olan bazı yapıları artık zorunluluk
haline getirmektedir. Son dönemin yaygın uygulamalarının başında gelen Kriz Yönetimi uygulamaları da bilgi akışının hızlı olduğu ve kritik önem taşıdığı bu ortamda kurumların olmazsa olmazları arasında kendine yer bulmuş durumdadır.
Büyüyen ekonomilerde, yatırımların finansal ve operasyonel hacimleri arttıkça krizlerin yaşanma olasılıkları artmakta, bunun
yanında yaşanan krizler, haberleşme ağının yaygınlaşması sonucu kurumlar için repütasyonel anlamda ciddi kayıpları da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden organizasyonların yaşadıkları krizleri doğru bir şekilde yönetmeleri büyük önem arz etmektedir.
Doğru bir Kriz Yönetimi öncelikle can güvenliğini temel alarak planlanmalıdır, can güvenliği konusunda alınacak aksiyonların
tamamlanmasının ardından kurumun finansallarının, imajının ve marka değerinin korunması adına atılması gereken adımlar
atılmalıdır. Krizin ilk anlarında söz konusu kararların alınmasının akabinde mevcut operasyonların devam etmesi amacıyla iş
kurtarma aktivitelerinin başlatılması da yine doğru Kriz Yönetimi’nin gerekliliğidir.
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Kriz Yönetimi aktivitelerinin içerisinde doğru aksiyonların alınmasının yanı sıra bir diğer önemli konu da Kriz İletişiminin etkin
bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Öncelikle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler gibi iletişimin kurulacağı paydaşlar ve iş ortaklarının
belirlenmesi gerekmektedir. Doğru paydaş ve iş ortaklarının belirlenmesinden sonra uygun iletişim araçları seçilerek bu araçlar
vasıtasıyla doğru iletişim sağlanmalıdır. İletişim sırasında verilecek mesajların net ve kolay anlaşılır olmasının yanında süreç
boyunca tutarlı olmak da Kriz İletişimi adına atılacak doğru adımlardandır. Kriz İletişiminin kriz anında bu denli önemli olması sebebiyle, gerekli iletişimleri sağlayacak kurum sözcüsünün doğru bir şekilde belirlenmesi de bir o kadar önemli hale gelmektedir.

4.SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ GEREKLİLİĞİ

Sağlık kurumlarında İş Sürekliliği Yönetimi sisteminin kurulmasının gerekliliği iki açıdan ele alınabilir. Öncelikle yalnızca söz
konusu kurumu etkileyebilecek yangın, terör saldırısı, bilgi teknolojileri kesintisi, ulusal medyada çıkan negatif haberler gibi bir
olay yaşandığında alınması gereken aksiyonların önceden planlanmış olması açısından Kriz Yönetimi, İş Kurtarma ve Felaket
Kurtarma planlarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Sağlık kurumlarının hizmetlerini kesintiye uğratabilecek risklere örnek
vermek gerekirse;
•Enfeksiyon kontrolünün yapılamaması
•Bilgi Teknolojileri sistemlerinde kesinti yaşanması
•Binaya uzun süreli olarak giriş yapılamaması
•Hastanede toplu bebek ölümlerinin gerçekleşmesine yönelik haberler çıkması
•Acil durum ve iş sürekliliği planlarının etkin olmaması
•Hasta, ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanamaması
•Bağımlı olunan kritik ekipmanların zarar görmesi
•Su, elektrik, doğal gaz gibi hizmetlerin kesintiye uğraması
•SözleşMeli 3. Kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
Söz konusu risklerin bir kriz senaryosuna dönüşmesi durumunda İş Sürekliliği Yönetimi planları devreye alınarak yaşanan olayın
etkisinin en kısa sürede ortadan kaldırılması ve kurumun hizmetlerine devam etmesi sağlanır. Buna ek olarak ülke çapında bir
kriz yaşanması ve sağlık kurumlarının normal kapasitesinin üzerinde çalışmasının gerektiği durumlar için hastanelerin hazırlık
olması açısından da iş sürekliliği yönetimi kritik önem arz etmektedir. Burada İş Etki Analizi ile ortaya konan kritik süreçler temel
alınarak verilecek hizmetler önceliklendirilir. Temel amaç yaşanan deprem, sel, salgın hastalık, terör saldırısı gibi toplumsal bir
olay sonucunda tüm sağlık kurumlarının hizmetlerini belli bir kapasitenin üzerinde ve kesintisiz olarak vermelerini sağlamaktır.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılının Mart ayında yayımlanan tebliğ ile tüm sağlık kurumları için Hastane Afet
ve Acil Durum Planlarının (HAP) hazırlanmasını zorunlu hale getirmiştir.

5.SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE YASAL MEVZUAT

İş Sürekliliği Yönetimi’nin belli ölçüde sağlık kurumlarında zorunlu hale getirilmesine ilişkin HAP Uygulama Yönetmeliği Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına, üniversitelere, Türk Silahlı Kuvvetlerine, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsamaktadır. Söz konusu yönetmeliğin amacı ülke genelindeki tüm hastanelerin,
afetlere ilişkin önlem almalarını, yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli
olmalarını sağlamaktır. Dolayısıyla HAP yapısının kurulması öncesinde hastanelerin risk analizi ve iş etki analizi gibi çalışmaları
tamamlayarak gerekli risk azaltıcı aksiyonlarını almaları ve kritik hizmetlerini önceliklendirerek olası bir afet durumuna hazırlıklı
olmaları gerekmektedir.
Sağlık kurumlarında İş Sürekliliği Yönetimi’nin uygulanması için global standartlar ve mevzuat göz önünde bulundurularak tamamlanması gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Fark Analizi:

Halihazırda kurum içerisinde risk yönetimi ve iş sürekliliği anlamında yapılmış olan çalışmaların ve hazırlanmış olan dokümanların incelenmesi ve değerlendirilmesi
Tespit edilen bulgular ve açıklar doğrultusunda İş Sürekliliği Yönetimi için ihtiyaç duyulan çalışmalarına ilişkin yol haritasının
belirlenmesi
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Risk ve Tehdit Değerlendirme:
•
•
•
•
•

Kurumun fiziksel lokasyonlarına ilişkin “iş durması” riski yaratan fiziksel (yangın, güvenlik, doğal afet, iş güvenliği vb.) risklerin tespit edilmesi
Şirketin bilgi teknolojileri ve network yapısının ve altyapısının anlaşılması ve buna bağlı risklerin belirlenmesi;
Felaket Kurtarma yapısına ilişkin yetkinliklerin değerlendirilmesi ve eksik görülen alanlar için inhouse veya outsource
çalışmaların yapılması
Şirketin değer zinciri üzerine odaklanmak suretiyle operasyonel risklerin belirlenmesi
Tespit edilen risklerin önlenmesine / etkilerinin azaltılmasına yönelik aksiyonların planlanması

İş Etki Analizi:
•
Belirsiz ve kontrol edilemez olayların organizasyonun iş süreçlerini kesintiye uğratması neticesinde yaşanacak potansiyel
etkinin belirlenmesi
•
Her bir kritik iş süreci üzerinde oluşması muhtemel tüm finansal ve finansal olmayan etkiler göz önünde bulundurularak
süreç bazında kaynak ihtiyaçlarının tespit edilmesi
•
Kritik süreçler (Finansal, Müşteri İlişkileri, Şirket İmajı, Hukuki Yükümlülükler, Çalışan Memnuniyeti açısından)
•
Kaynak gereksinimleri (i.e. Çalışan, İşyeri, IT/İletişim, özel ekipman, Dokümantasyon vb.)
•
İç ve dış bağımlılıklar (tedarikçi, diğer iş birimleri/departmanları gibi)
•
İş Kurtarma Zaman hedefleri (RTO) (örn: 4 saat, 1 gün, 2 gün, 1 hafta, 1 ay, vb.)

Senaryoların Oluşturulması ve İş Kurtarma Stratejilerinin Belirlenmesi:
•
•

Operasyonel ve fiziksel risk bilgileri doğrultusunda iş sürekliliği yönetimi kapsamına alınacak olan senaryoların oluşturulması
İş Kurtarma Stratejilerinin belirlenmiş bütün bağımlılıkların ve kaynakların kaybı durumuna yönelik hazırlanması

İş Sürekliliği Yönetimi Politikasının Kurulması:
•
•
•
•
•

Kurumun iş sürekliliği stratejilerini belirleyen ve planların oluşturulmasında çerçeveyi çizen İş Sürekliliği Yönetimi politikasının
Şirket itibarının korunması, tüm hak sahiplerinin beklentilerinin yönetilmesi ve kanuni gerekliliklerin yerine getirilmesine
yönelik yönetişim yapısının kurulması
Stratejik seviyede değerlendirilecek konuların belirlenmesi
İş sürekliliği yapısını destekleyecek olay akışlarının ve aktivasyon yapısının oluşturulması
İş sürekliliği yönetimi organizasyonunda görev alacak personelin belirlenmesi ve sorumlulukların tanımlanması

İş Sürekliliği Yönetimi Planlarının Oluşturulması:
•
•
•

Acil Durum Kurtarma planlarının hazırlanması
Kriz Yönetimi ve İletişim planlarının hazırlanması
İş Kurtarma planlarının hazırlanması

Farkındalık Eğitimleri ve Simülasyon Çalışmaları:
•
•

Planların tamamlanmasının ardından, ekip üyelerine ve tercihe göre tüm çalışanlara, BCM eğitimi verilmesi
Planın test edilmesi (arama zinciri testi, masa başı çalışması, simülasyon ve gerçek zamanlı test) gerçekleştirilmektedir.

6.SONUÇ

Şirketlerin olağanüstü bir durumda operasyonların sürekliliğin sağlanması ve itibarını korunmasını amaçlayan İş Sürekliliği
Yönetimi yapısı sağlık kurumlarının yaşayacakları krizlere ve acil durumlara proaktif bir şekilde tepki vermesini sağlayacaktır.
Bu risk yönetimi yapısının kurgulanması ile yaşanan olayın geniş çaplı veya münferit olmasından bağımsız olarak hastaneler
sağlık hizmetlerini kesintisiz olarak verebilecekler.
Sağlık kurumlarının hizmetlerini kesintiye uğratabilecek yangın, sel, bilgi teknolojileri kesintisi gibi risklerin yanı sıra hastanelerin
kapasitelerinin üstünde hizmet vermesini gerektirebilecek salgın hastalık ve deprem gibi olayların da göz önünde bulundurularak İş Sürekliliği Yönetimi yapısının kurulması gerekmektedir. Buna ek olarak ülkemizde Mart ayında yürürlüğe giren Sağlık
Bakanlığı tebliği uyarınca hastanelerde Acil Eylem Planlarının hazırlanması zorunlu hale getirilmektedir.
Tüm bu operasyonel, fiziksel ve yasal zorunluluklar dikkate alınarak İş Sürekliliği Yönetimi yapısı sağlık kurumlarında belli temel taşlar üzerine inşa edilmelidir. Bunlardan birincisi kurumun maruz kaldığı operasyonel ve fiziksel risklerin analiz edilerek
söz konusu hastanenin iş kesintisi senaryolarının belirlenmesidir. İkinci aşamada İş Etki Analizi gerçekleştirilerek, hastanenin
kritik hizmetleri, kritik ekipmanları, kritik personeli ve iç ve dış bağımlılıklarının belirlenmelidir. Söz konusu analizlerin çıktıları
kullanılarak İş Sürekliliği planları dokümante edilmelidir.
Söz konusu planların tek amacı sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak verilmesi değildir. Bu planların kuruma kazandırdığı
en önemli kazanımlar çalışanların ve hastaların can güvenliğinin sağlanması ve kurumun kriz iletişimini doğru bir şekilde
gerçekleştirmesidir. Kriz Yönetimi yapısı altında kurgulanan kriz iletişim planları ile yaşanan olayın etkilediği iç ve dış paydaşlar
ile hangi mecra kullanılarak, ne zaman ve ne içerikte iletişim kurulacağı belirlenir. Ayrıca kriz yönetimi takımı yapısı kurularak,
yaşanan olayın stratejik olarak yönetimi sağlanır.
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İş Sürekliliği Yönetimi yapısının toplumsal ve kuruma sağladığı faydalar göz önünde bulundurulduğunda tüm sağlık kurumları
içerisinde bu yapının kurulmasının ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak verilmesinin önemi anlaşılmaktadır. Bu bağlamda hastanelerin gerekli kaynakları ayırarak ve yatırımları planlayarak yaşanabilecek afetlere ve diğer olağanüstü durumlara hazırlıklı
hale gelmeleri ve bu hazırlıklarını düzenli olarak test ederek sistemin doğru bir şekilde çalıştığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.

Marsh İş Sürekliliği Yönetimi kaynakları
ISO 22301 Standardı
BS 25999 Standartları
Sağlık Bakanlığı HAP Uygulama Yönetmeliği

ÖZGEÇMİŞ
Seçil ÖZTÜRK

Marsh Risk Consulting, Yönetici Danışman, CBCP
Mevcut Sorumlulukları
Finans, enerji, üretim, perakende gibi sektörlerdeki firmalarda İş Sürekliliği Yönetimi sisteminin kurulması ve geliştirilmesi üzerine yapılmış olan projelerde proje yönetimi, saha çalışması, veri analizi ve raporlama görevlerini yerine getirmektedir. Marsh
Risk Consulting ekibine katılmadan önce 3 yıl süre ile Yapı Kredi Bankası Risk Yönetimi departmanında İş Sürekliliği Yönetimi
Uzmanı olarak görev almıştır. Bankadaki görev süresi boyunca, İş Sürekliliği kapsamında gerçekleştirilen risk analizi, iş etki analizi, planların dokümantasyonu ve bakımı konularında çalışmıştır. Ayrıca, banka bünyesinde İş Sürekliliği’ne ilişkin yatırımların
planlanması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitim çalışmalarında aktif olarak görev almıştır.
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2010-2014 YILLARI ARASINDA YALOVA İLİ MERKEZ İLÇESİ’NDE MEYDANA GELEN VE İTFAİYE
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN RAPORLANDIRILAN YANGINLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE GÖRE
İNCELENMESİ
Ebru İNAL
ÖZET

‘‘Yangın Raporu’’ ile yangın çıkış sebepleri, yangın türleri, mevsimsel analiz ve müdahale edilen yangına ait diğer önemli bilgiler elde edilmektedir. Bu çalışmada, 2010-2014 yılları arasında Yalova İli Merkez İlçesi’nde meydana gelen, İtfaiye Müdürlüğü
tarafından raporlandırılan ve kayıt edilen 2546 yangının nedenleri, türleri, yapı malzemeleri ve mevsimsel özelliklerinin, yangın
türleri, yangın nedenleri ve mevsim arasındaki ilişkilerin ve yangın nedenleri ile yangın türleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Meydana gelen yangınların %56,3’ü ot-saman-çöp-ekin vb. yangınıyken, %20,5’i özel bina yangınıdır. Yangınların nedenleri ise
%38,6 ile sigara ve kibrit olarak belirtilirken, %30,5 ile ateş yakma-yakılan ateşi söndürmeden bırakma neden olarak belirtilmiştir. Yangın türlerine ve yangın nedenlerine göre mevsimler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001).
Yangına müdahalede önceliklerin belirlenmesi, güvenlik tedbirleri ve önlemlerin alınması ile yangınların yol açacağı zararların
azaltılmasına çaba gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yangın, Yangın Raporu, Yangın Nedeni, Yangın Türü.

ANALYZING OF FIRES WHICH OCCURED IN YALOVA PROVINCE CENTRAL DISTRICT BETWEEN
2010 AND 2014 AND WERE REPORTED BY FIRE AUTHORITY IN ACCORDANCE WITH SOME
FEATURES
ABSTRACT

The reasons of fire, fire types, seasonal analysis and other important information which are related to fire are obtained with ‘’Fire
Report’’. In this study, ıt is aimed to determine the reasons, the types, building materials and seasonal features of 2546 fires
which occured in Yalova Province Central District between 2010 and 2014 and were reported and saved by Fire Authority and
their relation with the types, reasons of fires and season and also the relation between reasons of fire and types of fire.
While 56,3% of fires which occured is fıre of grass-hay-wastes-crop, 20,5% of them is private building fire. As for fire reasons,
it is stated that 38,6% of them is because of cigarettes and matches, while 30,5% occured due to the fires which had been
started and were not extinquised. The difference between types of fire and reasons of fire in accordance with seasons is found
statistically significant (p<0,001). Some efforts should be spent for determing the priorities of fire response, taking precautions
and measures of security and minimalising the damages which can be resulted in by fires.
Key Words: Fire, Fire Report, Reason of Fire, Type of Fire.

1.GİRİŞ

Yangın, bireylerin kontrolü dışında gerçekleşen yanma olayı olarak tanımlanmaktadır [1]. Yangınla mücadele konusunda en
büyük görev kamu kurumları veya özel kurumlar bünyesinde var olan ve faaliyet gösteren itfaiye teşkilatlarına düşmektedir.
21.10.2006 tarihli 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği, belediye itfaiye teşkilatının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları ve itfaiye personelinin görevlerini belirlemektedir [2]. İtfaiye personelinin görevleri arasında yönetmelikte yer alan ‘’Yangın
Raporu’’nun (Tablo 1) düzenlemesini sağlamak da yer almaktadır. Bu rapor ile yangın çıkış sebepleri, yangın türleri, mevsimsel
analiz ve müdahale edilen yangına ait diğer önemli bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi
gerekli önlemlerin alınması açısından önemlidir.
Meydana gelen yangınların pek çok faktör ile ilişkili olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma mevcuttur [3-6]. Bu faktörler
arasında, iklim, sosyo-ekonomik durum, nüfus, mevsim, çeşitli yangın nedenleri gibi faktörler yer almaktadır. Ülkemizde T.C.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından oluşturulan yangın kayıt istatistiklerinde yangın çıkış sebepleri
sigara-kibrit, elektrik tesisatı, baca tutuşması, ocak-soba-kalorifer kazanı, LPG-doğalgaz, sabotaj, akaryakıt-patlayıcı madde,
yıldırım düşmesi ve diğer nedenler olarak yer almaktadır [2]. Bu nedenler yangın türlerine (bina yangınları, motorlu araç yangınları, orman-fidanlık yangınlar vb.) göre farklılık göstermektedir. Yangın türlerine göre farklılık gösteren bir diğer faktör ise mevsimlerdir. Ülkemizde orman yangınlarının % 97,0’ı, yaz kuraklıklarının yaşandığı Haziran-Ekim ayları arasında görülmektedir [7].
Aylara göre diğer yangın türlerinin dağılımlarını gösteren çalışmalar [3, 6] bulunmasına rağmen yangın türleriyle ilgili mevsimsel
analizlerin yapıldığı çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışmada, 2010 ve 2014 yılları arasında Yalova İli Merkez İlçesi’nde meydana gelen, İtfaiye Müdürlüğü tarafından raporlandırılan ve kayıt edilen:
•
2546 yangının nedenleri, türleri, yapı malzemeleri ve mevsimsel özelliklerinin,
•
Yangın türleri, yangın nedenleri ve mevsim arasındaki ilişkilerin,
•
Yangın nedenleri ile yangın türleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Tablo 1. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Yer Alan Yangın Raporu Örneği.

YANGIN RAPORU
Olay Tarihi:

Bildirim Sıra No:

Bildirim Saati:

Kayıt Tarihi:

Kayıt No:

Bildirim Alan:

Tel:

Bildirilen Adres:
Doğru Adres:
Yangın Türü:
Yangın Binada İse:

Yapım Şekli:

Yanan Şeyin:

Sahibi:

Giden
Ekibin

Amiri:

Kullanım Şekli:

Kiracı veya Kullanan:

Araç Sayısı:

Çıkış Saati:

Perso n e l
Sayısı:

Elektrik Arıza Geliş Saati:

Varış Saati:

112 Acil Geliş Saati:
Doğalgaz Ekibi Geliş Saati:
Yardımcı Ekip
Gitmişse

Çıkış Saati:

Araç Sayısı:

P e r s o n e l
Sayısı:

Ekip Amirinin Adı-Soyadı:
Olayın Görüldüğü Durum
Söndürmede Kullanılan söndürücü

Söndürme
Türü
Su m3

Köpük Kg.

K . K . T.
Kg.

Söndürme Sonundaki Hasar Durumu
Yangın Çıkış Nedeni
Sigortalı ise

Şirketin Adı:

Bedeli:

Araç Gereç Kaybı
Yangın
Edildiği

Yerinin

Kime

Teslim

Ekibin Dönüşü

İtfaiyeci

Varsa

Tarih:
Ölü

Yaralı

Saati:

GİDEN EKİP : …………………. Grubu …….
Posta

Gitmişse Üst Amiri:

ONAYLAYAN

…../…../….
İtfaiye Birim Amiri

Halk

Ekip Amiri
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2.GEREÇ-YÖNTEM

2010-2014 yılları arasında Yalova İli Merkez İlçesi’nde meydana gelen yangınların verileri, Yalova İtfaiye Müdürlüğü’nden temin
edilmiştir. Veriler, yangın raporlarından ve yangın kayıt defterinden elde edilmiştir. Verilerin analizi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 16,0 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmek
için Ki-Kare testi kullanılmış, α değeri 0,05 olarak kabul edilmiştir.
Yangın türleri ve yangın nedenleri T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından oluşturulan yangın kayıt
istatistiklerinde belirtilen gruplandırmalara uygun olmak üzere ancak daha ayrıntılı olarak gruplandırılmıştır. Yangın türleri “kamu
bina yangınları’’, “özel bina yangınları’’, “atölye-imalathane-fabrika vb. yangınları’’, “motorlu araç yangınları’’, “odun-kömür
deposu vb. yangınları’’, “ot-saman-çöp-ekin vb. yangınları’’, “baraka-sera- konteyner-ahır-arazi vb. yangınları’’ ve “orman-fidanlık yangınları’’ olmak üzere 8 gruba ayrılmıştır. Yangın nedenleri ise; “elektrik’’, “LPG-doğalgaz vb.’’, “ocak-soba-kalorifer
kazanı’’, “baca tutuşması’’, “sigara ve kibrit’’, “akaryakıt’’, “patlayıcı madde’’, “yıldırım düşmesi’’, “sabotaj’’, “tava/yağ’’, “ateş
yakma-yakılan ateşi söndürmeden bırakma’’ ve “belirsiz’’ olmak üzere 12 gruba ayrılmıştır. Elektrik nedenli yangınlar grubunda
herhangi bir nedene bağlanamayan ancak sadece elektrik nedenli olduğu düşünülen yangınlar, elektrik tesisatlarından kaynaklandığı düşünülen yangınlar, elektrik dağıtım sistemlerinden kullanılan koruma elemanlarından kaynaklandığı düşünülen
yangınlar ve elektrikli ev aletlerinden kaynaklandığı düşünülen yangınlar yer almaktadır. Mevsimler ise astronomik gruplandırmaya göre değerlendirilmiştir.

3.BULGULAR

Araştırma kapsamında incelenen 2546 yangının yangın türleri ve yangın nedenleri dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Yangınların Türüne ve Nedenlerine Göre Dağılımı (Yalova İli Merkez İlçesi, 2010-2014).

Sayı

Yüzde

1434

56,3

Özel Bina Yangınları

521

20,5

Baraka-Sera-Konteyner-Ahır-Arazi vb. Yangınları

334

13,2

Motorlu Araç Yangınları

163

6,4

Orman-Fidanlık Yangınları

41

1,6

Atölye-İmalathane-Fabrika vb. Yangınları

30

1,2

Odun- Kömür Deposu vb. Yangınları

19

0,7

4

0,1

Sigara ve Kibrit

979

39,5

Ateş Yakma, Yakılan Ateşi Söndürmeden Bırakma vb.

778

30,6

Elektrik Nedenli

440

17,3

Baca tutuşması

187

7,3

Ocak, Soba, kalorifer kazanı

72

2,9

Belirsiz

55

2,4

LPG, doğalgaz vb.

20

0,7

Akaryakıt

4

0,1

Tava/yağ*

4

0,1

Patlayıcı madde

3

0,1

Yıldırım düşmesi

2

0,05

Sabotaj

2

0,05

Özellikler
Yangın Türü (n=2546)
Ot-Saman-Çöp-Ekin vb. Yangınları

Kamu Bina Yangınları
Yangın Nedenleri (n=2546)

*Yangın Sınıfları; TS EN 2 ve TS EN 2/A1 Türk Standartlarına göre F sınıfı yangınları, yağ tavası yangınları (bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarını kapsayan yangın) olarak nitelendirdiği için ‘’tava/yağ’’ yangın nedeni olarak ayrı bir grup olarak belirtilmiştir.
2010-2014 yılları arasında Yalova ili Merkez İlçesi’nde meydana gelen yangınların %56,3’ü ot-saman-çöp-ekin vb. yangınıyken,
%20,5’i özel bina yangınıdır. Yangınların nedenleri ise %38,6 ile sigara ve kibrit olarak belirtilirken, %30,5 ile ateş yakma-yakılan
ateşi söndürmeden bırakma neden olarak belirtilmiştir (Tablo 2) . Bina yangınlarının %99,3’ünde yapı malzemesi betonarme,
%0,7’sinde ise ahşaptır.
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Yangınların türlerine göre mevsimsel dağılımı incelendiğinde, orman-fidanlık yangınlarının %39,0 ile ot-saman-ekin-çöp vb.
yangınlarının ise %57,0 ile en yüksek düzeyde yaz mevsiminde meydana geldiği saptanmıştır. Bina yangınları %29,1 ile en
yüksek düzeyde sonbahar mevsiminde olurken, motorlu araç yangınları %30,7 ile en yüksek yaz mevsiminde gerçekleşmiştir.
Gözlenen fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 3).
Meydana gelen yangınların yangın nedenlerine göre mevsimsel dağılımı incelendiğinde, elektrik nedenli yangınların en fazla
ilkbaharda (%30,5), ocak-soba-kalorifer kazanı nedenli yangınların (%30,6) ve baca tutuşması nedenli yangınların (%31,6) kış
mevsiminde ile, sigara ve kibrit nedenli yangınların yaz mevsiminde (%54,1) ile, ateş yakma-yakılan ateşi söndürmeden bırakma
vb. nedenli yangınlar ise yaz mevsiminde (%45,0) oluştuğu belirlenmiştir. Gözlenen fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p<0,001) (Tablo 4).
Yangın türlerine göre yangın nedenleri değerlendirildiğinde, en yüksek düzeyde, bina yangınlarının %39,6’sının, atölye-imalathane-fabrika vb. yangınlarının %76,7’sinin, motorlu araç yangınlarının %90,2’sinin, odun-kömür deposu vb. yangınlarının ise
%78,9’unun elektrik nedenli; baraka-sera-konteyner-ahır-arazi yangınlarının %56,9’unun orman-fidanlık yangınlarının %78,0’ının
ateş yakma, yakılan ateşi söndürmeden bırakma vb. nedeni ile çıktığı saptanmıştır. Ot-saman-çöp-ekin vb. yangınlarının nedeni
ise en yüksek düzeyde (%60,7) sigara ve kibrit olduğu görülmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Yangın Türlerine Göre Yangın Nedenlerinin Dağılımı (Yalova İli Merkez İlçesi, 2010-2014).
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Şekil 1. Yangın Türlerine Göre Yangın Nedenlerinin Dağılımı (Yalova İli Merkez İlçesi, 2010-2014). (Devam)
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4.TARTIŞMA

Yangınların karakteristik özellikleri coğrafi özelliklere, iklimlere ve nüfusa göre değişkenlik göstermektedir. Yalova İli Merkez
İlçesi nüfusu, Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 124.018’dir [8]. 2010-2014
yılları arasında Yalova İli Merkez İlçesi’nde meydana gelen yangınların %56,3’ü ot-saman-çöp-ekin vb. yangınlardan oluşurken,
%20,6’sı özel bina yangınlarından oluşmaktadır. Nüfusu yaklaşık Yalova’dan 100 kat fazla olan İstanbul’da ise 2010-2014 döneminde meydana gelen yangınların %23,0’ını konut, %0,5’ini fabrika/işyeri, %34,0’ını diğer bina, %7,8’ini araç, %13,2’sini ot,
%21,1’ini çöp ve %0,3’ünü orman-fundalık yangınları oluşturmaktadır [9].
Yangın türlerine göre mevsimler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bina yangınları %29,1 ile en yüksek
düzeyde sonbahar mevsiminde gerçekleşirken, motorlu araç yangınları ise %30,7 ile yaz mevsiminde gerçekleşmiştir. Bina
yangınları ile motorlu araç yangınlarının yangın nedeni en yüksek düzeyde elektriktir (sırasıyla %39,6 ve %90,2). Elektrikli cihazların kullanım talimatlarına uyulmaması, dikkatsizlik, bakımlarının yapılmaması gibi faktörler yangın tehlikesini ortaya
çıkarmaktadır. Bursa-Yalova ve Kocaeli-Yalova karayolunda araç geçişlerinin yaz mevsiminde daha yoğun olması da motorlu
araç yangınları sayısındaki artışla ilişkili olabilir. Çalışmada, orman yangınlarının %39,0 ile yaz mevsiminde, %26,8 ile sonbahar
mevsiminde ve %22,0 ile ilkbahar mevsiminde yaşandığı belirlenmiştir. İklim ve yanıcı maddelerin Türkiye’nin değişik yörelerinde
ve yıllarda farklılık göstermesi nedeniyle çeşitli yöreleri kapsayan bir yangın sezonu oluşturmanın imkânsız olduğunu belirten
Küçükosmanoğlu, bu konuda kısa (2-3 ay), ilkbahar ve sonbahar, uzun (5-8 ay) yangın sezonu olmak üzere üç karakteristik tipi
belirtmektedir [10]. Bu çalışmada da orman yangınlarının uzun bir yangın sezonu karakteristik tipe uygun olduğunu söylenebilir.
Ayrıca yaşanan iklimsel değişiklikler de yangınlarda mevsimsel değişikliğe sebep olabilir. Mevsimlere göre farklılık gösteren
bu yangın türleri için, en çok meydana geldikleri mevsimlerde türlerine göre müdahalede kullanılan itfaiye araçlarının sayıları
artırılabilir.
Yangın nedenlerine göre mevsimler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Gerçekleşen yangınların mevsimlere göre yangın nedenleri arasında sigara-kibrit nedenli yangınlar %54,1 ile yaz mevsiminde, %17,2 ile kış mevsiminde yer
almaktadır. Gerçekleşen tüm yangınların nedenleri arasında ise %38,6 ile sigara ve kibrit yer almaktadır. Ot-saman-çöp-ekin
vb. yangınlarının ise en yüksek sıklıkta %60,7 ile sigara ve kibrit nedenli olduğu yer almaktadır. Yangınların ana sebeplerinin
sigara olduğunu ortaya koyan çok sayıda uluslararası çalışmalar mevcuttur [4, 6, 9, 11, 12]. Bekem ve arkadaşlarının ülkemizde
1998-2008 yılları arasında meydana gelen yangınları inceledikleri çalışmada bu yıllar arasında gerçekleşen toplam 929165
yangının çıkış sebebi olarak %30,0 sıklıkta sigara ve kibrit olduğu ifade edilmektedir [4]. İstanbul itfaiyesi 2010-2014 yıllarında
sigara kaynaklı yangınların sayısının toplam yangınların içindeki oranını %50-55 bandında iken 2010 sonrası %45-50 seviyesine indiği belirtmektedir [9]. Sigara ile mücadele konusunda sayısal veriler ile birlikte yangın nedeni olma başlığı, farkındalığı da
bilinçlendirme kampanyalarına dâhil edilmelidir. Ayrıca yangınlarla mücadele konusunda gerçekleştirilecek eğitim programlarında yangın nedenlerinin ve türlerinin yüksek sıklıkta bulundukları mevsimlerde öncelikli eğitim başlıkları olarak yer alması fayda
sağlayacaktır.
Gerçekleşen yangınların yangın türlerine göre yangın nedenleri arasında, en yüksek sıklıkta bina yangınlarının %39,6 ile,
atölye-imalathane-fabrika vb. yangınlarının %76,7 ile, motorlu araç yangınlarının %90,2 ile, odun-kömür deposu vb. yangınlarında %78,9 ile elektrik en çok belirlenen neden olmuştur. Şengöz ve arkadaşlarının 2005 ve 2010 yılları arasında Antalya İli’nde
elektrik nedenli olarak raporlandırılan yangınları inceledikleri çalışmada, elektrik nedenli yangınların toplam yangınların %7,6’sı,
ev ve iş yeri yangınlarının ise %26,7’si olduğu belirtilmiştir [13]. İstanbul itfaiyesi İstanbul’da meydana gelen yangınların beş
yıllık döneminin (2010-2014) ortalaması göz önüne alındığında ilk üç sıradaki yangınların %45,5’inin sigara, %20,5’inin elektrik
kontağı ve %4,8’inin çocukların ateşle oynamasından kaynaklandığını belirlemiştir [9].

5.SONUÇ

2010-2014 yılları arasında Yalova İli Merkez İlçesi’nde meydana gelen yangınların yangın türleri ve yangın nedenleri arasında
mevsimsel olarak farklılıklar vardır. Yangın türlerine göre yangın nedenleri de değişiklik göstermektedir. Bu farklılıklara göre
yangına müdahale açısından önceliklerin belirlenmesi, güvenlik tedbirleri ve önlemlerin alınması ile yangınların yol açacağı
zararların azaltılmasına çaba gösterilmelidir.
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ENDÜSTRİYEL YANGINLARDA ÇALIŞANLARIN TEMİZ HAVA SOLUNUM SETİ KULLANMASI
A. Serdar GÜLTEK
Y. Doğan GÜRER
Memet GÜLTEK
ÖZET

Bildiri yazarları yıllar içinde bazı endüstriyel tesislerde gerçekleştirdikleri çalışmalarda temiz hava solunum seti adı verilen cihazların kullanılmak üzere hazırda bekletildiğini tespit etmişlerdir. Solunabilir havanın olmadığı ortamlarda kullanılmak üzere
tasarlanmış bu cihazın kullanılabilmesi için hem kullanıcının eğitilmesi, hem tesis yöneticisinin eğitilmesi, hem de cihazın özel
koşullarda saklanması gerekmektedir. Yapılan incelemelerde bu cihazların kullanımının çalışan güvenliği açısından can kaybı
sonuçlanacak durumlara zemin hazırladığı görülmüştür.
Belediye İtfaiye Yönetmeliği ekinde belirtilen programda toplam 7 saatlik dersin bir bölümünde anlatılmasına hükmedilen konu
ile ilgili endüstri çalışanlarına yönelik bir eğitim mevcut değildir. Ülkemizde İstanbul ve İzmir gibi bazı şehirlerde belediyelerin
itfaiye eğitim merkezlerinde konuya yönelik eğitim hizmeti sağlanmaktadır ancak pratikte son kullanıcılar ile yapılan mülakatlarda alınan eğitimin yeterli olmadığı görülmüştür. Can güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu konuda ulusal mevzuatımızda bir
düzenleme bulunmamaktadır.
Uluslararası kabul görmüş “NFPA 600-Standard on Industrial Fire Brigades” standardı başlangıç aşamasında yangına müdahale ile gelişmiş yangında dahilden ve hariçten müdahale edecek ekipler hakkında düzenlemeleri sunar. Standardın referans
verdiği ve çalışanda bulunması gereken temel iş becerilerini belirtir “NFPA 1081-Standard For Industrial Fire Brigade Member
Professional Qualifications”, temiz hava solunum seti kullanacak personele yönelik “NFPA1404-Standard for Fire Service Respiratory Training”, personeli eğitecek eğitmene dair “NFPA1041-Standard for Fire Service Instructor Professional Qualifications”,
ekipte yer alacak personelin sağlık koşullarına dair “NFPA1582-Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for
Fire Departments” standardları çerçevesinde konu bütünleşik olarak bildiride sunulmaktadır.

USE OF SELF CONTAINED BREATHING APPARATUS AT INDUSTRIAL FIRE BY EMPLOYEES
ABSTRACT

Authors have observed that self-contained breathing apparatus kit have been stored at some industrial facilities ready to be
used on demand. This apparatus is designed to be used in enclosures where there isn’t any breathable air exist. So, it is a
necessity that users of these apparatus and also officers of these employees should be trained both and this apparatus should
be kept in specialized storage conditions unique to this apparatus. Research and reports from previous incidents shows us this
apparatus has a potential of death for its’ users.
7 course-hours long training program has been defined in the annex of Code for Municipality Fire Fighting Departments but a
defined program or any regulation is not offered for Industrial Fire Brigades. Training branches of fire departments located in cities of Istanbul an Izmir provide such a training to desired users but its’ been observed that it is not sufficient to perform practical
performance in order to keep the employee in safe conditions during a possible operation with this apparatus.
Internationally renowned NFPA 600: Standard on Facility Fire Brigades defines requirements to develop a team established
to respond to fires both at incipient stage and developed stage internally or externally. This standard gives reference to NFPA
1081: Standard For Industrıal Fıre Brıgade Member Professıonal Qualıfıcatıons to define job performance requirements and
NFPA 1404: Standard for Fire Service Respiratory Protection Training for employees who will operate with SCBA apparatus
and NFPA1041-Standard for Fire Service Instructor Professional Qualifications for employees to train members of fire brigade
and NFPA1582-Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for Fire Departments defines required health conditions for fire brigade members. An Topic will be presented in an integrated approach as outlined by the addressed standards.

1. GİRİŞ

Bildiri yazarlarının geçmiş tarihli sunumlarında değerlendirdiği endüstriyel tesislerin bir kısmında bir veya iki takım temiz hava
solunum seti olarak adlandırılan cihazın hazırda bulundurulduğu tespit edilmiştir.
Temiz hava solunum seti (self contained breathing apparatus, SCBA); basınçlı hava tüpü, basıncı ayarlayan ve takip edilmesini
sağlayan vana grubu, havanın maskeye girmesini sağlayan hava talep valfi, tam yüz maskesi, sırt taşıma plakası ve kemerden
oluşan çok bileşenli, karmaşık bir donanımdır.
Solunabilir havanın olmadığı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bu karmaşık donanımın kullanılabilmesi için hem kullanıcının eğitilmesi, hem tesis yöneticisinin eğitilmesi, hem de cihazın özel koşullarda saklanması gerekmektedir.
Mevcutta bu eğitim gerekleri bazı şehirlerde bulunan itfaiye eğitim merkezlerinde sağlanan hizmet ile karşılanmaya çalışılmaktadır ancak pratikte son kullanıcı olan çalışanlar ile çalışma ortamında yapılan mülakatlarda alınan eğitimin yeterli olmadığı görülmüştür. Çalışanların; eğitimin üzerinden uzun zaman geçtiği için bazı hususları unuttukları, eğitim sonrası tatbikat
yürütülmediği için donanımı doğru kuşanamadıkları, maskeyi taktıktan sonra hava kontrolü sağlayamadıkları durumlar tespit
edilmiştir. Başlı başına ekip halinde yürütülecek bir operasyon ile kullanılması gereken bu donanımın bir veya iki çalışana zim-
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metlendiği anlaşılmıştır.
Tesis yönetiminin önemli hususları eksik bıraktığı gözlenmiştir. Bu hususlardan can güvenliği ile ilgili olanları sıralanacak olursa;
•
Yangın sırasında temiz hava solunum setini sırtına geçirmiş, tam yüz maskesini takmış, görüşü kısıtlanmış, duyma duyusu
kısıtlanmış ve maske yüzünden sesini duyuramayan bu çalışanı yönlendirecek bir ekip lideri yoktur.
•
Temiz hava solunum setini kuşandığı için görme ve duyma duyuları kısıtlanmış, taleplerini ve sıkıntılarını aktaramayan personelin yanında hareket edecek aynı donanıma sahip bir çalışan daha yoktur.
•
Kapalı alanda süren yangına giren çalışanın emniyetli şekilde dışarı çıkamaması durumunda onu kurtaracak bir ekip yoktur.
•
Hem ekip liderini, hem ekip üyelerinin donanımı kuşanmalarına yardım edecek, operasyon sırasında gerekli malzemeleri
tedarik edecek destek elemanları yoktur.
•
Tüm bu organizasyonu tanımlayan bir prosedür ile güvenli çalışma talimatı yoktur.
•
İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği hükmü gereği tesis için hazırlanan Acil Durum Planı’nda bu hususlar yer almamaktadır.
Görüldüğü üzere bu cihazın doğru kullanılmaması durumunda can güvenliğini doğrudan tehdit eden durum ortaya çıkmaktadır.
Ülkemiz mevzuatında bu konu hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 5. Maddesinde belirtildiği üzere hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir. Bu doğrultuda inceleme
yapıldığında Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinin çoğunda kabul edilen “NFPA 600-Standard on Industrial Fire Brigades”
standardının endüstriyel tesislerde çıkabilecek yangınlarda çalışanların hangi organizasyon ve koşullar altında görevlendirilebileceğini tanımladığı görülmektedir.
Standartta belirtildiği üzere öncelikle çalışanların hangi aşamadaki yangına müdahale edeceklerinin kararlaştırılması gerekmektedir. Bazı tesislerde çalışanların yangına ilk müdahalede bile bulunmadan çalıştıkları alanı terk ederek güvenli toplanma alanına
gitmeleri beklenebilir. Ancak ülkemizde bulunan mevzuat bir yangın durumunda çalışanların ilk müdahaleyi gerçekleştirmesini,
tesis yönetiminin bu amaç doğrultusunda yeterli araç, ekipmanı ve tesisatı hazırda bulundurmasını ve çalışanları önceden eğitmesine hükmetmektedir. NFPA 600 standardı endüstriyel yangına müdahaleyi hariçten müdahale ve hariçten müdahale olarak
ayırmıştır. Her iki müdahale durumunda da asli görevi yangınla mücadele olmayan tesis çalışanları veya asli görevi yangınla
mücadele etmek olan yangın ekipleri hakkında bilgiler içermektedir.
Dolayısıyla temiz hava solunum setini çalışana kullandırmadan önce endüstriyel tesis yönetiminin yangına müdahale durumunu
bir prosedür ile tanımlaması, organize olması, ekip kurması, eğitimler sağlaması, bütçe oluşturması gerekmektedir.

2. TEMİZ HAVA SOLUNUM SETİ KULLANIMI
Endüstriyel Tesis Yönetiminin Sorumlu Olması Gereken Hususlar

NFPA 600 standardında belirtildiği üzere tesis yönetimi Fabrika İtfaiye Ekibi hakkında aşağıda sıralanan hususlarda sorumlu
olmalıdır;
•
İşletmeye özgü durum ve tehlikeleri değerlendirip yangın müdahale ekibinin görevlerini belirlemek
•
Fabrika İtfaiye Ekibini müdahale için görevlendirmek
•
Fabrika İtfaiye Ekibi organizasyon prosedürü yayınlamak, gözden geçirmek ve prosedürün uygulanmasını sağlamak
•
Fabrika İtfaiye Ekibi üyelerinin yetkilerini ve sorumluluklarını belirlemek
•
Fabrika İtfaiye Ekibi üyelerinin iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan prosedür yayınlamak
•
Fabrika İtfaiye Ekibi üyelerinin ruhi ve fiziki yeterliliklerini belirleyen prosedür yayınlamak
•
İşletmeye özgü durumlar ve tehlikeler için standart operasyon prosedürlerini hazırlamak, gözden geçirmek, uygulamak,
uygulattırmak
•
Fabrika İtfaiye Ekibi üyelerinden birinin sağlık durumunun değişmesi, işten ayrılması veya başka bir durumdan dolayı ekipte
yer alamaması durumunda ekibe yeni üye bulunması hakkında bir sistem geliştirmekten
•
Fabrika İtfaiye Ekibi’nin organizasyonu, eğitimi ve yaptığı işler hakkında kayıtların tutulmasını sağlamak ve saklamak
•
Belirtilen tüm bu sorumluluk ve hedefleri gerçekleştirmek üzere malzeme, ekipman, araç, eğitim, değerlendirme alımı için
kullanmak üzere yeterli finansal kaynağı yıllık bütçeye koymak

Fabrika İtfaiye Ekibinin Eğitimi Sırasında ve Tatbikatlarda Sorumlu Olması Beklenen Hususlar

NFPA 600 standardı tesisi yönetimi ve ekip üyelerinin eğitim ile ilgili sorumluluklarını ve yetkilerini şu şekilde belirlemektedir.
•
Her bir ekip üyesi kendine verilen görevleri ve tanımlanan sorumlulukları yerine getirirken kendilerini ve diğer ekip üyelerini
tehlikeye atmayacak şekilde yeterli şekilde eğitilecek ve tatbikata katılacaktır. Her bir ekip üyesi kendilerinden kullanmaları
beklenilen yangına müdahale, kurtarma ekipman ve sistemlerini kullanacak yeterlilikte eğitime sahip olacaktır.
•
Ekip üyeleri eğitim ve tatbikatlara katılabilmek için en az gerekli kabiliyet ve bilgiye sahip olacaktır. Kabiliyet ve bilgi seviyeleri önceden belirlenen görev tanımları içinde yer alacaktır.
•
Fabrika İtfaiye Ekibi üyeleri eğitimini almadıkları tatbikatını yapmadıkları hiçbir müdahale görevinde yer almayacaklardır.
•
Verilen eğitimlerin sıklığı ve kalitesi, her bir ekip üyesi kendilerini ve diğer ekip üyelerini tehlikeye atmayacak şekilde tanımlanan müdahale görevlerini yerine getirecek seviyede olacaktır.
•
Eğitim ve tatbikatların amacı yangına müdahale sırasında kazaların, yaralanmaların, ölümlü olayların ve hastalıkların önlenmesi olacaktır.
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İdare tarafından belirlenen bir Fabrika İtfaiye Ekibi eğitimi koordinatörü ekibi eğitecek veya başka eğitmenler varsa eğitim
ve tatbikatların yeterli seviyede olduğunu onaylayacaktır.
•
Fabrika İtfaiye Ekibi Lideri olarak tanımlanan kişiler bu sorumlulukları dahilinde eğitim alacak ve tatbikatlara katılacaktır.
Ekip liderinin alacağı eğitim yöneteceği ekip üyelerinin aldığı eğitimden daha kapsamlı ve ileri seviyede olacaktır.
•
Fabrika İtfaiye Ekibinin aldığı eğitim programının etkinliğini değerlendirmek ve ekibin belirlenen görevleri yerine getirecek
seviyede ulaşması için mümkün olan her zamanda tatbikatlar gerçekleştirilecektir. Tatbikatlarda yaşanan sorunlar tanımlanacak, alınan dersler değerlendirilecek ve raporlanacaktır. Belirlenen hedef ve standardın altında bir performans olması
durumunda ilave eğitimler düzenlenecektir.
•
Eğitim ve tatbikat programı işletmede değişen ekipman, bina ve prosedürlerden doğan tehlikeleri tanımlayacaktır.
•
Fabrika İtfaiye Ekibi üyelerinin aldığı eğitim işletmede can güvenliğini, mal güvenliğini ve iş sürekliliğini artırıcı şekilde olacaktır.
•
Her bir ekip üyesi için ayrı eğitim sicil kartı düzenlenecektir.
•
Eğitim sicil kartında tamamlanan dersler, çalışılan konular, yenileme eğitimleri, tatbikatları katılım yoklamaları ve kişiye özel
ekip içindeki durumunu değerlendirme yer alacaktır.
•
Eğitim kayıtları periyodik olarak Fabrika İtfaiye Ekibi yönetimi ve eğitim koordinatörü tarafından eğitim ve ekipman ihtiyaçlarını belirlemek üzere incelenecektir.
Temiz hava solunum seti kullanacak personelin iş güvenliğini ve can güvenliğini sağlamak üzere hangi başlıklar altında eğitileceği “NFPA1404-Standard for Fire Service Respiratory Training” standardında belirtilmiştir.
•

Ekip üyesi aşağıdaki başlıklarda her birinin pratiğini kesintisiz ve aksamadan gerçekleştirecek şekilde eğitilmelidir.
•
Solunum maskesi, hava tüpü, hava tüpü bağlantıları, hava talep vanası kullanımı
•
Temiz hava solunum setinin takılması, çıkarılması
•
Temiz hava solunum setinin temizliği, dezenfeksiyonu ve bakımı
Eğitimin sonunda, cihazı kullanacak kişi, cihazın kapasitesini anlamış olmalıdır. Solunabilir havanın olmadığı kapalı alana girdiğinde taşıdığı basınçlı hava kadar yaşam süresine sahip olduğunu, bina içinde ne kadar ilerlerse, o kadar geri gelmesi gerektiğini, tüpte bulunan havayı bitme sınırına kadar kullandığında ölüm tehlikesi yaşayacağını anlamış olmalıdır. Bir sonraki başlıkta
tanımlanan görevlerden hangisi gerçekleştirmesi bekleniyorsa çalışanın pratik eğitimi aynı koşullar yaratılarak gerçekleştirilmesi
gerekir.

Fabrika İtfaiye Ekibinin Görevi Gerçekleştirmesi İçin Sahip Olması Gereken Bilgi ve Beceri Seviyesi

NFPA 1081 Standard for Industrial Fire Brigade Member Professional Qualifications standardı ekip üyesinin görevini güvenli
ve etkili şekilde yerine getirmesi için önemli olan Görev Gereklerini (Job Performance Requirements, JPR). Bu görev gerekleri
ekibin dahilde ve hariçten müdahale durumuna göre değişmekle birlikte bina içine girecek ekip üyelerinin 23 ayrı başlıkta bilgi
ve beceriye sahip olmaları gerektiğini belirtmektedir.
Bildiri yazarlarınca tesis yöneticilerine neden temiz hava solunum seti kullandırmak istedikleri sorulduğunda farklı başlıklarda
cevaplar vermişlerdir. Bu cevaplar ana hatlarıyla şunlardır.
•
İçeride kalan personeli kurtarmak,
•
Bina içinde devam eden prosesi ve ekipmanı durdurmak,
•
Enerjiyi kesmek,
•
Yangına müdahale etmek
Tesis yönetimi, her biri özel eğitim ve beceri gerektiren bu operasyonları asli görevi yangına müdahale etmek olmayan bakım
personeli, hat operatörü, vardiya amiri gibi çalışanlardan talep etmektedir. NFPA 1081 standardı yukarıda özetlenen her bir operasyon için gerekli bilgi ve beceri gereklerini söz konusu 23 başlık içinde tanımlamıştır.
Ayrıca eğitimleri sırasında ve gerçek yangın olayı sırasında ekipte yer alacak çalışanları eğitecek kişinin belli bilgi ve beceriye
seviyesine sahip olması gerekir. İster endüstriyel tesiste Yangın Eğiticisi olarak görevlendirilsin, isterse kamu kurumundan veya
özel kurumdan eğitim hizmeti temin edilsin eğiticinin hem yangın olayı, hem temiz hava solunum cihazı bileşenleri hem de bu
cihaz ile kapalı alanda operasyon yürütebilecek bilgi ve tecrübe birikimine sahip olması gerekir.
NFPA1041-Standard for Fire Service Instructor Professional Qualifications standardı bu konuda temel gerekleri tanımlamaktadır. 1. Seviye Yangın Eğiticisi, 2. Seviye Yangın Eğiticisi, 3. Seviye Yangın Eğiticisi kim olabilir ve hangi birikime sahip olmalıdır
sorularına cevap vermektedir.

Fabrika İtfaiye Ekip Üyelerinin Sahip Olması Gereken Sağlık Koşulları

Temiz hava solunum seti kullanarak bina içinde görev yapacak ekip üyeleri çok zor koşullar altında çalışacaktır. Bina içinde
yangın devam ederken, ortam dumanla kaplanmış, görüşün olmadığı, solunacak havanın olmadığı, sıcaklığın yüksek olduğu
bir durum söz konusudur. Normal ve sağlıklı bir insanı fiziksel ve psikolojik olarak çok zorlayacak ve etkileyecek bu koşullarda
çalışacak ekip üyesinin öncelikli olarak aşağıdaki maddelerde belirtilen sağlık kusurlarının olmaması gerekir.
•
Kapalı mekânda tek başına kaldığında korkmayan,
•
Dar alandan korkmayan,
•
Yükseklik korkusu olmayan,
•
Karanlıktan korkmayan,
•
Kan tutması olmayan,
•
Ölü/yaralı korkusu olmayan,
•
Sara hastalığı olmayan,
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•
•
•
•

Yüksek tansiyon, düşük tansiyon olmayan,
Yüksek şeker, düşük şekeri olmayan,
Kalp hastalığı olmayan,
Solunum, akciğer rahatsızlığı olmayan,

Ülkemizde öncelikli olarak işyeri hekiminin tespit etmesi ve belgelendirmesi gereken bu sağlık koşulları hakkında NFPA 600
standardı, endüstriyel tesis çalışanlarının sahip olması gereken sağlık koşullarının profesyonel itfaiyeciden aşağı seviyede
olmaması gerektiği kabulü ile “NFPA1582-Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for Fire Departments”
standardında yer alan detayların takip edilmesini belirtmektedir.

3. SONUÇ

Temiz hava solunum seti karmaşık bir donanımdır. Takılıp çıkarılması özel eğitim gerektirir. Bu cihazın kullanılması beklenen
durumlar sağlıklı bir insanı öldürecek tehlikeler içeren aynı zamanda kişiyi fiziksel ve psikolojik olarak etkileyen koşullarda
gerçekleşecektir. Cihazın kullanımını öğretmek için duruma özel pratik eğitimler düzenlenmelidir.
Cihazı kullandıracak ve ekip üyelerini yönlendirecek bir ekip yöneticisi olmalıdır. Bu kişi cihazı kullanmasa bile, gerçekleştirilecek
operasyonun can güvenliğini tehdit etmeyecek sınırlar içinde gerçekleştirilmesi için cihaz kullanıcısının aldığı eğitimin yanı sıra
sınırlı hava kapasitesini ve içeri giren ve çıkanı takip edebilecek beceriyi kazanacağı eğitimi almalıdır. Bu eğitimler tatbikatlar ile
pekiştirilmelidir.
Temiz hava solunum seti ile yürütülecek operasyon 1 veya 2 takım cihaz ile yapılmamalıdır. Bina içine giren kişinin yanında aynı
eğitime sahip, aynı ekipmana sahip, kurtarma becerisine sahip en az bir ekip üyesi daha olmalıdır. İçeri giren kişi sayısı kadar,
gerektiğinde onları kurtarmak üzere aynı sayıda, aynı eğitime sahip ve aynı ekipmana sahip ekip üyeleri olmalıdır. Dolayısıyla
böyle bir operasyon için en az 4 takım temiz hava solunum seti olmalıdır. Çalışanların solunacak hava olmayan kapalı alanlara
daha güvenli olacağı ispatlanmadıkça başka bir düzende sokulmaması gerekir.Üst yönetimin operasyonun ciddiyetini ifade etmesi anlamında acil durum planında operasyonu detayı ile tanımlaması ve beyan etmesi gerekir.Temiz hava solunum seti kişisel
koruyucu ekipman statüsündedir. Kullanım ve saklama koşullarını belirtecek şekilde ilgili iş güvenliği mevzuatında tanımlanması
gerekir.Çalışanın can güvenliği sağlamak adına temiz hava solunum seti operasyonları için gerekli eğitim, eğitici eğitimi ve operasyon düzeni ile ilgili detaylar içi uluslararası standartlarda belirtilen hususlarla harmonize yasal düzenleme tanımlanmalıdır.
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ENERJİ NAKİL HATLARI VE ORMAN YANGINLARI
Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU
Erhan Ahmet BAKIRCI
Hamit AYBERK
Çağdan UYAR
ÖZET

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de de ormanların devamlılığını tehdit eden tehlikelerin başında orman yangınları
gelmektedir. Bu nedenle yangınlara karşı gerekli önlemleri zamanında almak ve çıkan yangınlarla savaşmak gerekir. Ormanların yangından korunması için birçok önlemler gerekir. Fakat bir yörede hangi önlemlerin ne ölçüde alınması gerekeceğini ve
bu yöndeki çalışmaların etkinlik derecesini ancak usulüne uygun olarak tutulmuş istatistikler gösterir.
Bilindiği gibi bir yangın olayının meydana gelmesi için yanıcı madde, yanma ortamı ve tutuşturucu etkenin aynı anda bir araya
gelmesi gerekir. Atılan sigara izmariti, iyice söndürülmemiş bir ateş, kötü boyutlandırılmış veya tasarlanmış yanlış malzeme
kullanılarak yapılmış ya da onarılmış akım geçiş yerleri, iyi saptanmamış elektrik donanımı ve özellikle ormanlık mıntıkalardan
geçirilen ‘enerji nakil hatları’ ile çeşitli amaçlarla orman içi ve civarında kurulan tesisler orman yangınlarına neden olmaktadır.
Ülkemizde de orman yangınlarının istatistiki olarak çıkış nedenleri incelendiğinde ihmal ve dikkatsizlik, kasıt, orman içi ve
civarındaki endüstriyel tesisler ile enerji nakil hatlarının neden olduğu yangınlar küçümsenmeyecek orandadır. Türkiye’de 19992008 yıllarını içeren dönemde enerji nakil hatları kaynaklı nedeniyle toplam 721 adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlar
sonucunda 28977 ha orman alanı yitirilmiştir. Adı geçen bu yangınların diğer yangın çıkış nedenleri ile kıyaslandığında toplam
21189 adet yangın içerisinde ortalama olarak %3,40 ve alan olarak da 111581 ha orman alanının %25,97 sine tekabül ettiği
anlaşılmaktadır.
Enerji nakil hatları nedeniyle orman alanlarının tahrip olmasına neden olan yangınlar izolatörlerin patlaması (kırılması), sigortaların patlaması, elektrik kablolarının çeşitli nedenlerle (bakımsızlık) kopması, enerji nakil hattı ayrım direğinden kopan tellerin
rüzgârlı havalarda tellerin birbirine değmesi sonucu ark yapması, kuş çarpması, dal düşmesi veya çarpması, yıldırım düşmesi,
enerji nakil hatlarının dikkatsizce yapılan bakım çalışmaları vb. olaylar sonucunda meydana gelmektedir.
Bu itibarla çalışmamızda geçmişten günümüze kadar ülkemizde çıkan enerji nakil hatları kaynaklı yangınlar ele alınmak suretiyle, bu yangınlar sonucunda kaybedilen orman alanları, diğer orman yangınlarının çıkış nedenleri ile kıyaslanmak suretiyle
önlenmesi olanakları bakımından nelerin yapılması gerektiği ayrıntılı olarak ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orman yangınları, enerji nakil hatları, çıkış nedenleri, sınıflandırma, Orman kanunu

POWER LINES AND FOREST FIRES

ABSTRACT
As in many countries, forest fires is one of the main factors threatens the sustainability of the forests in Turkey. Therefore,
necessary precautions against fires should be taken before the fires started and should fight the fires when they have started.
Many measures should be taken to protect forests from fire, but to what extent they will be taken in a region, forest fire statistics
measures and shows the degree and effectiveness of the work in this direction.
As known; a fire occurs when the ignition agent meeting with the combustion environment simultaneously. Discarded cigarette
butts, unsufficiently extinguished campfires, badly designed and materialized switch places, electrical equipment and “power
lines” established in and around of the forested areas can cause starting and spreading of big forest fires.
When the reasons of forest fires in our country studied statistically; it can be seen clearly that negligence and carelessness and
arson are the main causes of leading and spreading of wild fires. The ratio of fires caused by power lines in and around forested
areas is also high. In Turkey, a total number of 721 forest fires due to power lines sourced out in the period of 1999-2008 and as
a result 28 977 ha of forested area have been lost. When compared with the other causes of fire, it corresponds to an average
of 3.40% of the total 21189 number of fire.
The explosion of electrical cables for various reasons (lack of maintenance, power transmission line distinction, touching each
other to the windy weather, broken wires from the direct result of arcing, bird strike, falling of the the branches, lightning and
careless maintenance work) results starting and spreading of the wild fires.
The aim of the study is investigating forest fires from past to present induced by power transmission lines and some suggestions
to prevent from these fires.
Keywords: Forest fires, power lines, output causes, classification, forestry law

1. GİRİŞ

İnsanoğlunun gittikçe artan gereksinimlerini karşılamada doğal kaynaklardan biri olan ormana oldukça büyük görevler
düşmektedir. Ormanın kendine düşen görevleri yerine getirmesi onun sürekli olarak çeşitli biyolojik (canlı) ve abiyotik (cansız)
zararlardan korunmasına bağlıdır. Ormana zarar veren abiyotik faktörler arasında bulunan yangın ise Türkiye’de ormanların
devamlılığını tehlikeye sokan etkenlerin en önemlilerinden biridir. Özellikle, orman yangınlarının çıkmasında en uygun koşullara
sahip Akdeniz ikliminin etkili olduğu Türkiye’nin önemli bir bölümü bu afetin sürekli etkisi altında bulunmaktadır (Küçükosmanoğlu, 1987).
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Türkiye ormanlarında çıkan orman yangınlarının istatistikleri incelendiğinde orman yangınlarının ana nedenlerinin yıldırım ve insan unsurundan kaynaklandığı görülmektedir. Türkiye’de yıldırımdan çıkan (%1,56) yangınlar hariç, orman yangınlarını çıkaran
ana kaynağın insan (%98,44) olduğu görülmektedir. İnsanlar tarafından çıkarılan orman yangınlarının ihmal ve dikkatsizlik, kasıt
(bilerek yangın çıkarma), kaza, trenler ve endüstriyel tesisler ile enerji nakil hatları nedeniyle meydana geldiği bilinmektedir.
Tutuşma sıcaklığı (ısı), oksijen ve yanıcı madde (yakıt) yeterli miktarda bir araya gelirse yanma olayı meydana gelir. Yanmayı
meydana getiren bu üç faktörün oluşturduğu üçgene yangın üçgeni denir. Yangın üçgeninin kenarlarından birinin olmayışı üçgeni ortadan kaldıracak dolayısıyla yangında sönecektir. Bu üçlünün miktarları ve nitelikleri ise yangının türünü, şiddetini ve
yayılma özelliklerini etkiler. Bir yangın başladığında bunun söndürülebilmesi için; yanıcı madde yangın yerinden uzaklaştırılır
veya devamlılığı kırılır. Yangın söndürücüler (su, kimyasal maddeler vb.) kullanmak suretiyle oksijen yangın bağlantısı kesilebilir
ya da yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığına ulaşması önlenir. Yangınların sınıfları ( A katı, B yanabilen sıvılar, C yanabilen çeşitli
gazlar, D yanabilen hafif metaller, F bitkisel ve hayvansal pişirme yağları, E elektrik yangınları) göz önüne alındığında orman
yangınları katı madde yangınları sınıfında yer almaktadır (Küçükosmanoğlu, 2015).
Yangın medeniyetin başlangıcından beri insanlar tarafından bilinmektedir. Antropologlar, insanların ateşi keşfederek onu hayatın
çeşitli alanlarında (ısınma, gıdaları pişirme, enerji üretimi vb.) kullandıklarını belirtmektedir. Ancak meydana getirdiği yüksek
ısıyla her şeyi tahrip edebilme gücüne sahip olan yangın, oluşturduğu zehirli gaz ve duman nedeniyle, tüm canlılar ve dolayısıyla
yaşadığımız çevre için büyük bir tehlikedir. Yaşanan çeşitli yanma ortamlarında ve çok yakınımızda bulunan yangınlar her an
mal ve can güvenliğimizi tehdit ederek, özellikle afet haline dönüştüklerinde büyük maddi ve manevi kayıplar meydana getirirler
(Küçükosmanoğlu, 2013).
Ülkemizde insanımız üzerinde derin izler bırakan mal ve can kayıplarına neden olan büyük orman yangınlarına rastlanmıştır.
Türkiye’de yaktığı alan bakımından bilinen en büyük orman yangını 31.7.2008 tarihinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Serik ve Taşağıl Orman İşletmelerinde çıkan yangındır. Bu yangın Manavgat ilçesi, Karabük köyü içindeki ve
orman kenarındaki TEDAŞ’a ait enerji nakil hattının kuzeydoğudan(poyraz) esen şiddetli rüzgâr nedeniyle tellerin birbirine temas
etmesi sonucunda oluşan kıvılcımın enerji nakil hattının hemen altındaki tarladaki anızları tutuşturması nedeniyle çıkmış ve ormana sirayet etmiştir. Bu yangın sonucunda 16925 ha orman alanı tahrip olmuş ve tahminen 1674000 m3 dikili ağaç yanmıştır
(Orm. Müh. Odası, 2008). Bununla birlikte ülkemizde yaktığı alan bakımından bilinen ve ikinci sırada yer alan Marmaris Orman
Yangını 23 Eylül 1979 günü saat 10.30’da çıkıp 4 Ekim 1979 günü saat 15.00’de söndürülmüştür. Aynı anda altı yerden başlayan
bu yangın kasten çıkarılmış olup 13260 ha orman alanı ve 315000 m3 orman servetini yakmıştır. Ayrıca ülkemizde bu güne kadar çıkan en üzücü ve elem verici yangın ise, Kuşadası’nın Dilek Yarımadası’nda 6 Eylül 1985 günü saat 13.00’de çıkan ve 10
Eylül 1985 günü saat 14.00’ de söndürülen yangındır. Bu yangında Söke Piyade Taburundan 14 Mehmetçik ile bir orman işçisi
şehit olmuştur (Küçükosmanoğlu, 1987).
Yukarıda kısaca açıklanan hususlarda göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ormanlarında enerji nakil hatları kaynaklı yangınlar çıkmakta ve orman alanlarının yitirilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle Türkiye ormanlarında çıkan enerji nakil hatlarından
çıkan orman yangınları ele alınmak suretiyle çıkma ve gelişme nedenleri araştırılarak önlenmesi olanakları bakımından yeni
öneriler üzerinde açıklamalar yapılacaktır.

2. TÜRKİYE YANGIN İSTATİSTİKLERİ
Yapılan çalışmalardan 2012 yılı itibarıyla Türkiye’nin orman varlığının 21,7 milyon hektar olduğu saptanmıştır (OGM, 2014).
Dünyanın birçok ülkesinde de olduğu gibi Türkiye’de de ormanların devamlılığını tehdit eden tehlikelerin başında orman yangınları gelmektedir. Bu nedenle yangınlara karşı gerekli önlemleri zamanında almak ve çıkan yangınlarda savaşmak gerekir.
Ormanların yangından korunması için yangından önce, yangın sırasında ve yangından sonra birçok önlemler alınıp uygulanabilir. Fakat bir yörede hangi önlemleri ne ölçüde alınması gerekeceğini bu yöndeki çalışmaların tutulmuş istatistikler gösterir
(Küçükosmanoğlu, 1987).
Ülkemizde çıkan orman yangınları istatistiki olarak çeşitli yönleriyle ele alınıp değerlendirilebilir. Türkiye ormanlarında çıkan orman yangınlarının nedenleri, çıkış saatleri, Orman Bölge Müdürlüklerine göre dağılımı, yanan alan bakımından sınıflandırılması,
yıllara göre çıkan yangın sayısı ve yaktığı alanlar gibi değerlendirmeler yangın koruma, önleme ve söndürme planlarının
yapılmasında yol gösterecektir. Bununla birlikte yangın koruma ve savaş organizasyonuna önemli katkılar sağlayacaktır.

2.1 Yangınların Çıkış Nedenleri

Ormanın yangından korunmasına ait yangın koruma planının yapılabilmesi ve bu planın uygulanabilmesi her şeyden önce
yangınların çıkış nedenlerinin bilinmesine bağlıdır. Orman yangınlarının kimin tarafından nasıl ve neden çıkarılmış olduğunu
bilmek yangın koruma planının temelini oluşturur. Dünyanın her ülkesinde çıkan orman yangınlarının ana nedenleri Yıldırım ve
İnsanıdır. Türkiye’ de yıldırımdan (%1,56) çıkan yangınlar dışında, yangınların ana nedeninin insan (%98,44) olduğu görülür
(Çanakçıoğlu, 1993). Ülkemizde orman yangınlarının 1997-2012 yılları arasındaki 16 yıllık dönemde çıkmış olan yangınların
yanan alan ve yangın sayısı, yangınların çıkış nedenleri yıllar itibarıyla dağılımları Tablo 1’ de verilmiştir. Tablo 1’in incelenmesinden Türkiye’de çıkan orman yangınlarının en büyük oranını ihmal ve dikkatsizlik (%52,19) nedeniyle çıkan yangınlar oluşturmaktadır. İkinci sırayı ise nedeni bilinmeyen (%22,77) yangınlar yer almaktadır. Bilindiği üzere her yangının mutlaka bir nedeni vardır.
Bütün sorun; bu nedenin yangının çıkış yerinde yangından sonra yapılacak ayrıntılı bir çalışma ile ortaya çıkarılarak nedensiz
bırakılmamıştır. Kanaatimizce nedeni bilinmeyen (faili meçhul) yangınları kasıt olarak çıkarılan yangınlar grubuna dahil etmek
ve değerlendirmek gerekir.
37

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

Tablo 1. 1997-2012 yılları arası arasında çıkan yangınların sayısı, yanan alan ve çıkış nedenleri (OGM, 2013)

Yanan
alan

Yangın
sayısı

Ha

Adet

Ha

Adet

Ha

Adet

Ha

Adet

Ha

Adet

1997

6317

1339

923

193

3389

696

37

78

1968

372

1998

6764

1932

1655

249

3713

1163

20

53

1376

467

1999

5804

2075

1926

279

2808

1151

126

203

944

442

2000

26353

2353

4417

410

19017

1384

167

132

2752

427

2001

7394

2631

651

251

4247

1629

735

188

1761

563

2002

8514

1471

509

218

7287

809

261

181

457

263

2003

6644

2177

665

258

4520

1317

694

120

765

482

2004

4876

1762

748

242

3093

1033

233

128

802

359

2005

2821

1530

402

272

2084

867

48

140

288

251

2006

7762

2227

206

166

5873

1315

543

330

1139

416

2007

11664

2829

1705

292

7994

1642

243

407

1722

488

2008

29749

2135

797

377

26283

1018

699

330

1970

410

2009

4679

1793

792

231

3082

884

105

333

700

345

2010

3317

1861

526

146

1851

861

69

281

871

573

Yıllar

Kasıt

İhmal

Doğal

Faili meçhul

2011

3612

1954

283

153

2368

1067

39

130

922

604

2012

10454

2450

1685

197

5780

936

334

379

2725

944

Toplam

146724

32519

17890

3934

103389 17772

4353

3413

21162

7406

Yıllık
Ort.

9170,3

2032,4 1118,1

245,9

6461,8

1110,8

272,1

213,3

1322,6

462,9

12,1

70,5

54,7

3,0

10,5

14,4

22,8

Yüzde

12,2

2.2. Türkiye’de Çıkan Enerji Nakil Hatları Kaynaklı Yangınlar
Türkiye’de orman yangınlarının çıkış nedenleri istatistiki olarak incelendiğinde ihmal ve dikkatsizlik, kasıt, nedeni bilinmeyen ve
kaza başlıkları altında ele alınan enerji nakil hatları kaynaklı yangınlar hem sayı hem alan olarak yüzde oranlar itibariyle ilk sırayı
oluşturmaktadır. Bu durum Tablo 2 ve Tablo 3’ün incelenmesinde etraflıca görülmektedir.
Enerji nakil hatları nedeniyle orman alanlarının tahrip olmasına neden olan yangınlar izolatörlerin patlaması (kırılması), sigortaların patlaması, elektrik kablolarının çeşitli nedenlerle (bakımsızlık) kopması, enerji nakil hattı ayrım direğinden kopan tellerin
rüzgârlı havalarda tellerin birbirine değmesinden ark yapması, kuş çarpması, dal düşmesi veya çarpması, yıldırım düşmesi,
enerji nakil hatlarının dikkatsizce yapılan bakım çalışmaları vb. olaylar sonucunda meydana gelmektedir.
Adı geçen tablolarda ülkemizde 1999-2008 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde enerji nakil hatları (ENH) kaynaklı toplam 721
adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlar sonucunda 28977 ha orman alanı yitirilmiştir. Çıkış nedenleri ENH kaynaklı olan
yangınlar diğer çıkış nedenleri (anız, çöplük, avcılık, piknik, terör, açma-yerleşme, trafik vb.) ile kıyaslandığında toplam 21189
adet yangın içerisinde ortalama olarak %3,40 ve alan olarak da 111581 ha orman alanının %25,97’sine tekabül etmektedir.
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Tablo 2. 1999-2008 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebeplerine alan olarak dağılımı.
Yıllar

1999

Anız

550

İhmal ve
Dikkatsizlik

Çöplük

2002

2005
186

196

697

925

590

513

727

519

2007

Yıllık
Ort.

%
Oran

7498

750

7

Toplam

2004

2595

2006

2008

2003

7

23

315

3

118

19

2

61

183

421

1152

115

1

124

97

6

5

11

14

10

36

155

494

49

0,4

Ç. Ateşi

247

2006

603

3866

404

335

58

91

175

194

7978

798

7

Sigara

185

4520

444

144

735

564

555

1075

933

1615

10770

1077

10

Piknik

300

160

254

15

152

161

106

71

80

162

1460

146

1

Diğer

965

4345

1477

618

1210

1380

856

1494

3851

7899

24095

2409

22

Terör

359

0

90

1

0

177

0

0

0

0

627

63

0,5

1496

4282

469

475

530

541

370

201

1673

652

10688

1069

10

71

135

92

33

135

31

32

5

32

145

711

71

0,6

ENH

429

5205

395

2100

972

74

85

2850

1968

14899

28977

2898

26

Trafik

12

6

19

4

6

0

3

0

8

13

71

7

0,06

Kundaklama

Kasıt

2001

36

Avcılık

Açma
Kaza

2000

Diğer

Bilinmeyen
Yıldırım
TOPLAM

77

33

53

18

191

32

218

25

63

0

710

71

0,6

944

2752

1761

457

765

802

288

1139

1722

1970

12601

1260

11

126

167

735

261

694

233

48

543

243

699

3748

375

3

5804

26353

7394

8514

6644

4876

2821

7762

11664

29749

111581

11158

100

Tablo 3. 1999-2008 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebeplerine sayısal olarak dağılımı (OGM,
2008).
Yıllar

Kasıt

İhmal ve
Dikkatsizlik

Anız

1999

2000

2001

221

186

276

Çöplük

10

18

Avcılık

14

26

Ç. Ateşi

182

Sigara
Piknik

2002

2003

2004

142

167

87

15

3

31

24

10

11

207

261

125

212

184

262

56

47

77

Diğer

373

569

Terör

18

0

192

382

Kundaklama

2005

2006

2007

T o plam

Yıllık
Ort.

75

1499

149,9

7

2008

%
Oran

108

85

152

13

5

17

24

11

147

14,7

0,7

10

10

13

17

12

147

14,7

0,7

161

143

110

116

169

30

1504

150,4

7

133

251

171

166

200

284

16

1879

187,9

9

30

80

52

46

67

89

20

564

56,4

3

605

304

510

443

363

623

737

760

5287

528,7

25

4

1

0

2

0

0

0

2

27

2,7

0,1

186

181

216

228

193

230

266

249

2323

232,3

11

69

28

61

36

42

4

79

10

26

126

481

48,1

2

50

118

65

48

83

64

46

73

114

60

721

72,1

3

Trafik

8

10

9

5

3

1

2

1

3

4

46

4,6

0,2

Diğer

25

19

35

9

20

14

11

46

53

30

262

26,2

1,2

Bilinmeyen

442

427

563

263

482

398

251

416

488

410

4140

414

20

Yıldırım

203

132

188

181

120

132

140

330

407

330

2163

216,3

10

TOPLAM

2075

2353

2631

1471

2177

1762

1530

2227

2829

2135

21190

2119

100

Kaza

Açma
ENH

2.3. Türkiye’de Yangınların Çıkış Sebeplerine Göre Orman Bölge Müdürlüklerine Adet Ve Alan Olarak Dağılımı
Türkiye’de 2013 yılında yangınların çıkış nedenleri dikkate alındığında Orman Bölge Müdürlükleri itibariyle sayı ve alan olarak
dağılımları Tablo 4 ve Tablo 5’ de gösterilmiştir. Söz konusu Tabloların incelenmesinden anlaşılacağı üzere Enerji Nakil Hatları
kaynaklı yangınlar, özellikle orman yangınları bakımından birinci derecede hassas olan Antalya, İzmir, Mersin ve Muğla Orman
Bölge Müdürlükleri’nde gerek adet gerekse alan olarak büyük miktarlara ulaşmıştır. Ayrıca Enerji Nakil Hatları kaynaklı orman
yangınları söz konusu olup yılda Artvin, Erzurum, Giresun, Kayseri ve Kütahya hariç olmak üzere geri kalan yirmi iki Orman
Bölge Müdürlüğü’nde en az 1 adet ve en çok 19 adet olmak üzere orman yangını meydana gelmiştir.
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Tablo 4. Türkiye’de Yangınların Çıkış Sebeplerine Göre Orman Bölge Müdürlüklerine Sayı olarak Dağılımı (OGM, 2013).

İHMAL DİKKATSİZLİK
Avcılık

Ç.
Ateşi

Sigara

Piknik

Diğer

Terör

Kund.

Açma

ENH

Trafik

Diğer

BİLİNMEYEN

Adana

22

3

1

15

28

3

11

0

4

0

6

10

2

1

57

Adapazarı

10

2

0

0

6

4

4

0

0

0

4

2

0

1

44

1

78

Amasya

13

0

0

4

0

4

2

0

1

1

1

4

0

4

105

5

144

Ankara

2

2

0

0

1

3

1

0

0

0

1

1

1

1

211

9

233

Antalya

7

5

6

2

24

6

4

0

22

0

6

15

1

2

210

11

321

Diğer

Çöplük

KAZA

Anız

BÖLGE
MÜD.

KASIT

DOĞAL

T O PLAM

10

173

Artvin

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

2

0

7

Balıkesir

9

3

0

5

3

1

0

0

0

0

4

5

1

2

58

5

96

Bolu

5

3

0

1

1

2

1

0

0

0

0

2

0

0

29

13

57

Bursa

23

2

0

4

4

3

1

0

1

0

1

1

0

0

67

11

118

Denizli

13

2

0

6

7

3

4

0

11

0

1

1

1

4

74

19

146

Elazığ

2

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

7

0

2

53

4

72

Erzurum

1

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

21

Eskişehir

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

2

0

0

65

9

79

Giresun

12

0

0

1

0

1

7

0

0

1

0

0

0

0

17

1

40

Isparta

7

3

2

4

1

3

11

0

2

0

2

4

0

7

58

16

120

İstanbul

6

2

1

2

21

52

9

0

63

0

10

3

0

2

99

1

271

İzmir

134

6

1

30

71

11

29

0

1

0

18

14

0

7

8

14

344

K.Maraş

22

14

0

4

13

9

2

0

6

1

8

18

1

21

136

7

262

Kastamonu

5

0

0

8

2

2

3

0

1

0

0

5

0

1

91

28

146

Kayseri

6

0

0

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

1

57

0

69

Konya

17

8

1

6

1

12

1

0

0

0

0

2

2

1

40

0

91

Kütahya

22

3

0

12

7

4

0

0

0

0

0

0

1

0

23

18

90

Mersin

23

5

4

7

26

10

5

0

2

0

2

19

4

2

38

8

155

Muğla

17

11

4

10

61

1

2

0

70

0

2

10

0

8

150

49

395

Ş. Urfa

14

2

0

0

11

0

1

0

1

0

2

9

0

2

58

1

101

Trabzon

24

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

10

4

41

Zonguldak

8

0

0

1

12

1

0

0

0

0

3

2

1

1

42

14

85

TOPLAM

425

78

20

126

303

141

103

0

185

4

71

138

15

70

1818

258

3755
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Tablo 5. Türkiye’de Yangınların Çıkış Sebeplerine Göre Orman Bölge Müdürlüklerine Alan olarak Dağılımı (OGM, 2013).

Amasya

32

0

0

4

0

9

20

41

1

Ankara

1

2

0

0

0

2

0

Antalya

16

38

102

0

22

3

1

15

1

Diğer

5

Trafik

8

3

ENH

3

11

KAZA
B İ L İ N M E YEN

9

27

0

6

585

866

7

3

0

71

116

1

3

2

199

271

Diğer

37

0

Açma

101

Kund.

8
0

Terör

3
3

Diğer

38
13

Piknik

Sigara

Adana
Adapazarı

Anız

Ç.
Ateşi

KASIT

Avcılık

BÖLGE
MÜD.

Çöplük

İHMAL DİKKATSİZLİK

TOPLAM

1

0

2

2

161

172

8

50

0

4

1018

1276

3

20

5

1

1715

2350

68

76

Artvin

2

0

0

0

0

0

15

0

Balıkesir

31

16

0

17

1

340

0

0

14

212

Bolu

4

1

0

0

0

1

1

0

0

1

Bursa

159

10

0

82

3

1

0

1

0

0

Denizli

18

3

0

18

5

1

4

5

0

1

Elazığ

1

2

0

0

0

3

0

0

Erzurum

0

0

0

1

0

4

0

0

Eskişehir

0

0

0

0

0

1

0

0

Giresun

29

0

0

1

0

0

15

0

1

15

271

527

13

51

119

1

29

51

2
0

50

55

144

147

43

87

Isparta

8

4

7

7

0

1

5

1

4

0

9

49

96

İstanbul

1

0

0

0

5

7

2

24

3

1

0

34

77

İzmir

613

1

0

10

29

4

25

1

18

140

5

7

854

K.Maraş

10

7

0

3

2

8

0

1186

5

58

128

170

1578

Kastamonu

3

0

0

3

0

1

0

0

Kayseri

16

0

0

3

1

32

2

0

Konya

38

14

0

3

0

57

1

0

Kütahya

34

2

0

15

1

0

0

0

Mersin

57

1

3

11

156

6

3

1

Muğla

256

4

1

2

59

0

0

Ş. Urfa

28

1

0

0

32

0

1

Trabzon

101

0

0

0

0

0

0

0

Zonguldak

4

0

0

0

2

2

0

TOPLAM

1514

111

121

282

366

488

108

0

2

11

4

1

52

62

2

148

203

0

55

182

10

61

168

508

0
0

82

95

16

163

4

367

966

8

13

50

26

221

381

60

163

1

0
0

1

1378

2

18

2

0
0

0

4

4

40

98

820

33

208

5789

56
138

11318

2.4. Türkiye’de 1979-2008 Yılları Arasında Çıkan Büyük Yangınlar
Orman yangınlarından etkilenen ülkelerde yangınların meydana getirdiği zararlar hakkında derli toplu bilgi edinmek için yangınların alan olarak sınıflandırılması yapılmaktadır. Sınıflamanın esas amacı, çıkan yangınlarla etkin bir savaş yapmak için alınabilecek önlemlere destek sağlamak ve yangınlarla savaş örgütünün aksayan yönleri ile etkinliğini ortaya koymaktadır. Bilindiği
üzere Türkiye’ de her yıl değişik adet ve büyüklükte orman yangınları çıkmaktadır (Küçükosmanoğlu, 1987).
Küçükosmanoğlu (1987) tarafından 1959-1983 yıllarını içeren 25 yılda çıkan 19485 adet yangın A’dan G sınıfına kadar alan
olarak sınıflandırılmış ve 500 hektar ve daha büyük alanların yanmasına neden olan yangınlar büyük yangın olarak tanımlanmıştır. 500 hektar ve daha büyük alanları yakan bir yangın orman yangın türleri itibariyle ister örtü, ister tepe yangını ya da
örtü-tepe yangını olsun daima büyük olma özelliğini taşımaktadır.
Tablo 6’ da Ülkemizde enerji nakil hatları sebebiyle çıkan 2000 yılı 1267 ha, 2002 yılı 1776 ha, 2006 yılı 2601 ha ve 2008 yılı
16925 ha orman alanının yitirilmesine neden olan büyük yangınlar söz konusudur.
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Tablo 6. Türkiye’de 1979-2008 Yılları arasında çıkan büyük yangınlar (OGM, 2008).
Bölge
Müdürlüğü

İşletme
Müdürlüğü

İşletme
Şefliği

Çıkış
Tarihi

Çıkış
Saati

Kontrol
Tarih

Kontrol
Saat

Yanan
Alan(Ha)

Çıkış
Sebebi

Faili

Muğla

Marmaris

Çetibeli

23.03.1979

02:00

02.10.1979

10:00

13260

Bilinmiyor

Bulunamadı

Muğla

Marmaris

Çetibeli

27.07.1996

17:40

01.08.1996

06:00

7090

İh.Dikksz.

Bulundu

Muğla

Aydın

Söke

27.07.1996

18:00

30.07.1996

09:00

1438

Bilinmiyor

Bulunamadı

Çanakkale

Çanakkale

Eceabat

25.07.1994

16:30

27.07.1994

14:00

4049

Anız

Bulundu

Antalya

Antalya

Düzlerçamı

21.07.1997

13:00

22.07.1997

05:00

1715

İh.Dikksz.

Bulundu

Muğla

Marmaris

Hisarönü

11.08.1997

14:40

13.08.1997

04:00

1385

İh.Dikksz.

Bulunamadı

Adana

Osmaniye

Osmaniye

30.09.1999

09:45

02.10.1999

16:00

1200

Kasıt

Bulunamadı

Bursa

Orhaneli

Merkez

05.04.2000

14:00

06.04.2000

16:20

1970

İh.Dikksz.

Bulundu

Balıkesir

Bandırma

Aladağ

05.04.2000

12:30

06.04.2000

12:30

1267

ENH

Bulundu

Adana

Karaisalı

Akarca

03.08.2000

11:30

06.08.2000

01:00

3138

İh.Dikksz.

Bulundu

Denizli

Denizli

Buldan

13.07.2000

14:15

14.07.2000

10:00

1459

İh.Dikksz.

Bulundu

Antalya

Taşağıl

Karabük

03.08.2000

21:35

05.08.2000

14:00

2102

Kasıt

Bulunamadı

Çanakkale

Keşan

Çınarlıdere

01.09.2000

14:15

03.09.2000

16:00

1689

İh.Dikksz.

Bulundu

Balıkesir

Balıkesir

Kepsut

12.08.2002

12:20

13.08.2002

08:30

3573

Bilinmiyor

Bulunamadı

Muğla

Marmaris

Çetibeli

15.08.2002

18:23

17.08.2002

21:00

1776

ENH

ENH

Muğla

Milas

Karacahisar

21.08.2006

12:55

28.08.2006

23:00

2601

ENH

ENH

Mersin

Gülnar

Büyükeceli

07.07.2008

12:07

09.07.2008

08:00

5037

İh.Dikksz.

Bulundu

Çanakkale

Çanakkale

İntepe

30.07.2008

11:37

02.08.2008

08:00

1297

Anız

Bulunamadı

Antalya

Serik

Akbaş

31.07.2008

16:15

03.08.2008

10:00

5495,5

ENH

Akedaş

Antalya

Taşağıl

Karabük

31.07.2008

12:30

05.08.2008

17:00

10299,5

ENH

Tedaş

3. ELEKTRİK VE YÜKSEK GERİLİM HATLARININ SAĞLIK TEHDİDİ

Elektrik alanlarının biyolojik etkilerine ilişkin ilk çalışmalar 1970-1972 yıllarında yapılmış ve yayımlanmıştır. Amerika Birleşik
Devletleri, Fransa ve Rusya’da 400-500 kw’lık hatlarda çalışan işçilerde sinirsel bozukluklar, kalp ve kan damarlarının zorlanması, cinsel isteksizlik, nabzın sık artışı, atardamar basıncında artış, kan basıncında değişimler, kalp grafiğinde dengesizliklerin
ortaya çıktığı kanıtlanmıştır.
Chicago ve Washington gibi kentlerde ve Almanya’da yüksek gerilim hatlarının şehir dokusu içinden geçerken binalara çok
yakın bulunmasından dolayı, kalp hastalıklarını ve kalplerinde pil olanları etkilediği saptanmıştır. Yoğunluğu fazla olan kentlerde televizyon yayını yapan kuleler, insanları çeşitli yönlerden etkiledikleri ve huzursuzluğa neden oldukları doktor raporlarıyla
kanıtlanmıştır. Yüksek gerilim hatlarına yakın bulunan binalarda oturanlarda kanser riskinin arttığından söz edilmiş ve bu hatlarda çalışan işçilerde bu tip vakalara rastlandığı bildirilmektedir. Ancak yukarıda verilen vakaların istatistiki yansımaları kamuyu
yakından ilgilendirmediği için, hukuki yönde de zayıf kalmaktadır. Fakat Anayasa’mızın 56. maddesine göre herkes sağlıklı
bir ortamda yaşama hakkı ile doğduğuna göre, bu tip yanlış donanımların yapılması toplum sağlığını zedelemektedir. Fakat
kamuoyunun bilinçlenmesi, bu tip sorunların üzerine eğilme olasılığını ortaya çıkaracaktır (Çanakçıoğlu, 2002).

4. İZİNE TABİ TESİSLER

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. ve 115. maddelerindeki esaslara göre ormanlık alandan TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ ve BOTAŞ
Genel Müdürlükleri lehine izinlerde, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.maddesi gereğince toprak dolgu izinlerinde, 6831 sayılı
Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18. maddeleri gereğince verilen su isale hattı tesis izinlerinde ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun
17/3 madde gereğince verilen turizm izinlerinde hazırlanan taahhüt senetlerinde, ormanın yangından korunmasında izin sahibi
kendisine teslim edilen orman dışında ve bitişiğindeki ormanların korunmasına orman yangınlarına karşı gerekli önlemleri almaya ve orman idaresinin direktiflerine uymaya mecburdur. Bu konudaki kusur ve ihmalden dolayı muhtemel idare zararından
orman idaresine karşı sorumlu olacaktır. İdarenin talebi halinde izin sahibi her türlü makine ve emrinde çalışan işçi ile orman
yangınlarının söndürülmesine yardımcı olacaktır. Ormanlık alanlardaki faaliyetlerinden dolayı izin sahasında ve çevresindeki
ormanlık alanlarda faaliyetinden dolayı doğacak her türlü zarardan izin sahibi sorumludur denilmek suretiyle ormanların korunması garanti altına alınmaktadır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkelerin yaşamında büyük bir öneme sahip olan ormanlar sağladıkları maddi ve manevi fonksiyonlarını toplumların yararına
sunabilmeleri ancak bu önemli varlığın biyotik ve abiyotik orjinli zarar faktörlerinden korunmasına bağlıdır. Ormanın bu önemli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi özellikle Ülkemizde Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunan coğrafi bölgelerinde orman
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yangınlarının zararlı ve yıkıcı etkilerinden korunmasına bağlıdır. Hiç şüphe yok ki teknolojik gelişmeler ülkelere ekonomik anlamda büyük yararlar sağlar. Ancak teknolojik gelişmelerin zararlı etkilerinden ve tehlikelerinden korunulması bir zorunluluk olarak
ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de orman yangınları konusunda yapılan istatistiki çalışmaların incelenmesinden anlaşılacağı üzere
diğer yangın çıkış nedenleri yanında özellikle enerji nakil hatları kaynaklı orman yangınlarının çıkma ve gelişme nedenleri hakkında saptanan hususlar ana hatlarıyla aşağıda açıklanmış ve önerilerde bulunulmuştur.
•

Çalışmamamızda ele alınan orman yangınları genel olarak enerji nakil hatları kaynaklı olup, bunların izolatörlerin patlaması
(kırılması), sigortaların patlaması, elektrik kablolarının çeşitli nedenlerle (bakımsızlık, ihmal ve dikkatsizlik vb.) kopması,
enerji nakil hattı ayrım direğinden kopan tellerin ve rüzgârlı havalarda tellerin birbirine değmesinden ark yapması, kuş çarpması, dal düşmesi veya çarpması, yıldırım düşmesi, enerji nakil hatlarının dikkatsizce yapılan bakım çalışmaları vb. olaylar
sonucunda meydana geldiği anlaşılmıştır.

•

Çalışmamıza konu olan orman yangınlarının meydana gelmesinde insan unsuru daima ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle
orman yangınlarında maddi ve manevi kayıpların azaltılmasında insanın eğitimi en önemli hususu teşkil etmektedir.

•

Yangınlar ancak onu iyi bilen, tanıyan, hakkında bilgi sahibi olan ve söndürme yöntem ve tekniklerini bilerek uygulayan
kişiler tarafından önlenebilir. Bu nedenle yangınlarla savaşta görevli her kesimden insanın (yangın amirlerinden söndürme
işçilerine kadar) sürekliliğinin sağlanarak, bunların daima eğitilmeleri gerekir.

•

Ormanın yangınların zararlarından korunmasında; meslek içi eğitim yanında, halkın çeşitli yollarla eğitilmesi bir zorunluluk
olarak ortaya çıkmaktadır.

•

Özellikle insan, teknik ya da doğal kaynaklı olan ve zaman zaman afete dönüşebilen yangın olaylarında afet ve acil durum yönetimini kapsayan acil durumlara hazırlık, tehlike ve risklerin azaltılması, planlama, eğitim, müdahale ve iyileştirme
çalışmalarında periyodik eğitimler yapılmalıdır.

•

Türkiye’de çıkan orman yangınları hakkında uygulamada yararlanmak üzere dar ve geniş kapsamlı araştırmalar yapılmasında büyük yarar vardır. Başka ülkelerde yapılmış araştırma sonuçlarına bakılarak yapılacak plan ve uygulamaların
çeşitli nedenlerle ülkemizin yapısına tamamen uymayacağı muhakkaktır. Orman yangınları hakkında yapılacak araştırmalar; Üniversite ve Araştırma Enstitüleri, Orman ve Su işleri Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıklar tarafından yürütülmelidir.

•

Yapılacak plan ve uygulamalar görsel (görüntü) kirlilik oluşturmayacak ve insanların sağlıklarını olumsuz yönde etkilemeyecek
bir şekilde tesis edilmelidir.

•

Orman Bölge Müdürlükleri itibariyle ENH kaynaklı yangınların önlenmesi için ormanın yangından korunmasında tüm önlemlerin alınıp uygulanması gerekir. Bu konuda orman yangınları bakımından tehlike arz eden Antalya, İzmir, Muğla, Mersin vb.
Orman Bölge Müdürlüklerine öncelik verilmelidir.

•

Yangından sonra yangın alanlarında kapsamlı araştırma ve incelemeler yapılmak suretiyle (kriminoloji) yangınların çıkış
nedenleri kesin ve net sonuçlarla ortaya konulmalıdır.

•

Ülkemiz ormanlarında geçmişten günümüze kadar çıkan enerji nakil hatlı yangınları çıkış nedenleri dikkate alınmak suretiyle,
orman alanlarında tesis edilmiş enerji nakil hatlarının bulunduğu güzergâhlara çıkması muhtemel yangınlara erken müdahale amacıyla, ilk müdahale ve hazır kuvvet yangın söndürme ekiplerinin konuşlandırılması sağlanmalıdır.

•

Orman alanlarından verilen izinlerin kontrol ve denetimi etkin bir şekilde yapılmalı, enerji nakil hatlarının altlarının bakım ve
diri örtü temizliği bedeli alınmak suretiyle orman idaresince yapılmalı ve yangınlar bakımından çok riskli olan orman alanlarında enerji nakil hatları toprak altına alınmalıdır.
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KONAKLAMA VE SAĞLIK TESİSLERDE YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ
MEDODU RİSK BAZLI İŞ/ATEŞ İZNİ (SICAK İŞ) FORMU DÜZENLENMESİ
Celal TOPRAKÇI
ÖZET

Konaklama ve sağlık tesislerinde, yangın ve patlama riskleri ile her zaman karşılaşmaktayız. Her yıl, yangın ve patlamalardan
dolayı konaklama ve sağlık sektöründe çok miktarda sağlık sorunları, mal ve can kayıpları yaşanmaktadır.
Konaklama ve sağlık tesislerinde, yangın ve patlamalardan dolayı meydana gelen mal ve can kayıplarını ortadan kaldırmak
için; tesiste herhangi bir bakım/onarım, tadilat, yenileme, kaynak, kesme, birleştirme gibi işler yapılmadan önce İŞ/ATEŞ İZNİ
FORMU doldurularak ilgililerce imzalanıp, kontrol ve takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ateş İzni

ARRANGEMENT OF A FIRE PERMIT FORM AGAINST FIRES AND EXPLOSIONS AT ACCOMMODATION AND
HEALTH CARE FACILITIES
ABSTRACT

We always face with risks of explosion and fire in the healt facilites and rest areas. There are so many healt problems, loss of
life and property because of fire and explosion at the healt and accomodation sectors in every year.
In order to eleminate the loss of life and property causedby fire and explosion at the accommodation and the healt facilities;hot
work permit must be filled out, and signed by the authorities before conducting maintenence, welding, cutting, renovating and
fusioning at the facilitity.
Keywords: Hot work permit

1. GİRİŞ

Konaklama ve sağlık tesislerinde bakım, onarım, yenileme, büyüme, yer değiştirme, tehlikeli işler, makina montajı, kaynak,
kesme, birleştirme v.b. gibi işlere başlamadan önce yangın, patlama, iş kazası gibi riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için proaktif önlem olarak İŞ/ATEŞ İZNİ FORMU doldurulup, gerekli kontrollerin yapılarak ilgililerce onaylanması ve takip
edilmesi gerekmektedir.

2. TANIMLAR

Ateş İzni: (Sıcak iş izni) İşyerlerinde her hangi bir kıvılcım çıkaracak bir iş yapılmadan önce, o iş yapılırken meydana gelebilecek
yangın ve patlamaları önlemek için alınacak tedbirleri kapsayan formdur.
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3. İŞ/ATEŞ İZNİ FORMU
İş No :
Tarih :…./.…/20….
Yapılacak işin Açıklaması ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….
KULLANILACAK KİŞİSEL KORUYUCULAR

KKD,
RİSKLER

Baret

Emniyet Ayakkabısı

Emniyet Kemeri

İş Elbisesi
Emniyet Gözlüğü

Gaz Maskesi
Toz Maskesi

Siperlik
Kulak Koruyucu

İş Eldiveni

Hava Tüplü Maske

Kanisterli Maske
Diğer …………………

Bu işle ilgili riskler………………………………………………………………………………
Risklerle ilgili alınacak tedbirler……………………………………………………………….
Yapılacak İş ve Sahaya ait sınırlar , özel talimatlar …………………………………………
SÜREENERJİ
KESİMİ

Bu izin ……………………….den………………….’e kadar geçerlidir.
EĞER ELEKTRİK MOTORUVEYA START VARSA:
Motor veya otomatik start ……………………..tarafından kitlenmiştir.

EMNİYET KONTROLLERİ (İşin yapıldığı yerin amiri tarafından paraf edilecektir)
EVET

ÖNLEMLER İşin yapılacağı yer yanıcı maddelerden temizlenmiştir.

HAYIR

Makina veya ekipman canlı sistemlerden tecrit edilmiştir.
Teçhizat ve çevre yanıcı maddelerden temizlenmiştir.
Yangın söndürme cihazları kullanmaya hazır durumdadır.

GAZ
ÖLÇÜMÜ
ONAYLAR

SÜRE
UZATIMI

İŞ BİTİMİ
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Saha ve ekipman gaz ölçümü yapılıp, patlayıcı gazsız bulunmuştur.
İSG Uzmanı / Teknik Emniyetçi : …………………………
İmza : ……………………

Tesis Müdürü
İşin yapıldığı yerin Amiri
Bakım / Ustabaşı
İSG Uzmanı
İşi Yapan

İşin yapılmasına izin verilmiştir.

: ……………………..............
: …………………….................
: …………………….................
: …………………….................
: …………………….................

İmza : ……………………….
İmza : ……………………….
İmza : ……………………….
İmza : ……………………….
İmza : ……………………….

Bu izin saat ……………..-……………’e kadar uzatılmıştır.
İşin yapıldığı yerin Amiri : ……………………………....... İmza : ……………...............

İş eksiksiz olarak tamamlanmış saha temizlenmiştir. Saat : ……………….
Bakım /Taşeron Amiri : ………………………………….. İmza : ………………………
İşin yapıldığı yerin Amiri : ………………………………. İmza : ……………………….
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4. FORMUN UYGULAMASI

Konaklama ve sağlık tesislerinde herhangi bir kıvılcım çıkaran, her türlü bakım onarım işleri, kaynak, kesme, montaj işlerine
başlamadan önce ATEŞ İZNİ FORMU işi yapan tarafından doldurulur. Form otokopili 3 nüshadır. Form doldurulup, gerekli onaylar verildikten sonra beyaz renkli 1. Nüsha asıl olup, iş yapılan bölümde kalacak. 2. Nüsha iş güvenliği bölümünde, 3. Nüsha işi
yapanda kalacak.
İşi yapacak personel, işin yapılacağı kısmın amirine giderek işin yapılacağı yeri ve işi üst bölüme yazacak. Kişisel koruyucular
kısmında o işi yaparken kullanacağı kişisel koruyucuları işaretleyecek. İş ile ilgili riskleri belirleyecek.
Bu risklere karşı alacağı önlemleri yazacak. İşin başlangıç ve bitiş saatlerini yazacak. İş yapılan yerin amiri ve iş güvenliği yetkilisi
formdaki bilgileri kontrol edecek, kendilerinin ilave edeceği bilgiler ve uyarılar varsa yazacak, onay kısmındaki yerlere isimlerini
yazarak imzalayacaklar.
Yapılacak iş kıvılcım çıkaran (kaynak, kesme, lehim, elektrik arkı v.b.) işler yapılacak ise formun Ateş İzni kısmı doldurulacak.
İş güvenliği yetkilisi tarafından patlayıcı gaz ölçümü yapılacak, patlayıcı gaz tespiti yapılırsa gaz temizleninceye kadar işe izin
verilmez. Gaz temizlendikten sonra, formun gazsız bulunmuştur kısmını iş güvenliği yetkilisi imzalıyor.
Eğer bir ekipman, makina durdurulup iş yapılacaksa o ekipman veya makinanın elektriğinin kesildiği formun enerji kesim kısmı
doldurulacak.
Onaylar kısmında ekipman veya makina devre dışı bırakılıp iş yapılacaksa tesisin üst amiri (Hastane, Otel müdürü v.b.) onayı
gerekmektedir. İş yerlerindeki yetki ve sorumluluğa göre formu onaylayacak kişiler, iş yerindeki ilgili pozisyonlara göre yapılacaktır.
Belirlenen sürede iş bitmez ise, iş yapılan yerin amiri değişmiş ise sure uzatım kısmı doldurulur. İşin bitim saati yazılır, yeni gelen
amir imzalar.
İş bitiminde işi yapan ile iş yapılan yerin amiri birlikte kontrol ederler. İşin yapıldığı yerin temizlenmiş ve iş istenen şekilde
yapıldığı kontrol edilir. Formun iş bitimi kısmı imzalanır. 1. Nüsha en az 1 yıl saklanır.

5.İŞ/ATEŞ İZNİ FORMUNUN ARKA YÜZÜ

Formun arkasında iş yapılırken uyulması gereken konular aşağıdaki gibi yazılmalıdır.
İş Yapımı Sırasında Aşağıdaki Talimatlara Kesinlikle Uyunuz
1. Birim Amirleri, Çalışanlar , İş/Ateş izni belgesini hazırlatıp imzaları atılmadan hiçbir elektrikli ekipman, breyz, matkap, sipiral
taşı (canavar), şaloma ve elektrik kaynağı işini kesinlikle başlatmayınız. Yapılması öngörülen çalışmanın sizinle ilgili idari hükümlere uygunluğu kontrol ediniz.
2.Birim amirleri ve işi yapacaklar, Bütün güvenlik tedbirlerinin alınmış olduğunu kontrol ediniz. İş/Ateş iznini imzalamayı unutmayınız..
3. İş//Ateş izni belgesi iş sahasında bulundurulup sorulduğunda gösterilecektir
4. Ateşli işin yeri değiştiğinde yangın suyu hortumu ve portatif yangın söndürücüsünü o kısma alınacaktır.
5. Herhangi bir şekilde parlama olduğunda portatif yangın söndürücü veya yangın suyu hortumu ile ilk müdahaleyi yapınız.
Amirlere, Bakım personeline, İSG Uzmanına haber veriniz.
6. Siren çaldığında işi bırakınız.
7. İş/Ateş izni verilen yerde sigara içilmez. Sigara sadece sigara içme alanında içilecektir
8. İş/Ateş izninin talimat bölümünü mutlaka okuyunuz. Kişisel koruyuculardan işaretlenmiş olanları mutlaka kullanınız.
9. Elektrik kaynağı yaparken şasi kablosunu, kaynak yapacağınız parçanın kendisine bağlayınız. Gelişi güzel yerlerden şasi
almayınız.
10. İzolesi yırtılmış, gelişigüzel eklenmiş kaynak kablolarını kullanmayınız.
11. Kaynak yapılırken kaynakçı gözlüğü ve siperi kullanılacaktır.
12. Ateş İzninde belirtilen zaman sınırları içinde iş bitmemiş ise gerekli uzatmayı yapması için ilgili vardiya amirine müracaat
ediniz.
13. İş bitiminde çalıştığınız yeri temizleyiniz. İşin yapıldığı yerin Amirine göstererek İş/Ateş izin formunu ilk nüshasının en alt
kısmını imzalayınız.

6.SONUÇ

Konaklama ve sağlık tesislerinde meydana gelebilecek yangın ve patlamaları önleyebilmenin en proaktif metodu ateş izni formunun eksiksiz olarak doldurulması, gerekli kontrol ve ölçümlerin yapılması, onaylanarak uygulanması gerekmektedir.

KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.

NFPA National Fire Safety Agency Code 51B-2009
FM GLOBAL Loss Prevention date Sheets
CSB US Chemical safety Board; Accident İnvestigation Report
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.
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Yurtdışında çeşitli yangın ve iş güvenliği eğitimlerine katılmış olup, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı, İş Güvenliği Uzmanlığı ve
İşyeri Hekimliği Eğitici Sertifikalarına sahiptir.
Halen çeşitli kurumlarda; A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı, Yangın ve İş güvenliği danışmanlığı, İş sağlığı ve güvenliği, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durumlar, risk analizleri, uygulamaları ve eğitmenliği, İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri
hekimliği eğitmenliği ve bilirkişilik yapmaktadır.

48

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

INTEGRATED QUALITY SYSTEM FOR RELIABLE AND EFFECTIVE SPRINKLER SYSTEMS
Stefan KRATZMEIR
Ilyas FELDKAMP-SEVENCAN
ABSTRACT

To achieve reliable and effective sprinkler systems an integrated quality approach should be taken. The paper explains the following modules of such a quality system and how they interact with each other:
Planning and installation guidelines: To follow state of the art rules for the design of a sprinkler system. Although various guidelines are available, e.g. VdS CEA 4001, EN 12845, NFPA 13, it is essential to specify and follow one guideline.
Approved products: Only approved products, such as sprinklers, valves and pumps ensure that a system is working reliable for
the whole lifetime. Example of laboratory tests for products will be shown.
Experienced Installers: Qualified designers and installers are necessary for a reliable system. The paper will show criteria to
recognize such companies.
First and periodical inspections: The paper shows the benefits of first and periodical inspections made by a third party for authorities, insurances and for the end customer as well.

1. INTEGRATED QUALITY SYSTEM

There are numerous reasons why a sprinkler system does not operate properly as it should do. However, the results could be
dramatic not only in an economical sense but for the life or health of people as well. Since decades an integrated quality system
approach is well proven, particularly in Europe to ensure that sprinkler systems are designed properly and that these systems
work reliable and effective.
The system basically consists of four modules that altogether should be applied to any fire protection system such as detection,
sprinkler or other firefighting technologies.
It should be emphasized that these modules should be closely linked to each other.

2. GUIDELINES FOR PLANNING AND INSTALLATION OF SPRINKLER SYSTEMS

There is a number of state of the art different guidelines for the planning and installation of sprinkler systems. In some parts
these guidelines only have little differences among each other but particularly for protection concepts the may vary. The following
guidelines are the most common ones:
•
•
•
•

VdS CEA 4001 [1]: Guideline published by VdS and Insurance Europe
EN 12845 [2]: Guideline published by CEN (European Standard)
NFPA 13 [3]: Guideline published by the American National Fire Protection Association
Data sheets of FM global.

Not all risks are covered by all guidelines. The choice of a design basis for a specific sprinkler system may also depend on
requirements by national rules or authorities, specifications by insurance companies or even the choice of the client. However,
designer, authorities and the user should agree on one of these guidelines as early as possible. As all planning and installation
guidelines follow a certain philosophy and concept it should be avoided to mix the design requirements of various planning and
installation guidelines.
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However, special needs during the realization of a project might require that rules of these guidelines cannot be followed strictly.
For such deviations from a guideline a compensation, e.g. higher water density or reduction of the area per sprinkler, and its
documentation is required.

3. APPROVED PRODUCTS

A common thing of all the above mentioned planning and installation guidelines is the requirement using only approved products. For example, Annex I of VdS CEA 4001 provides a full list of components of a sprinkler system where product approvals
are required, e.g. sprinkler, alarm valves, pumps, couplings and hangers.
Basis for such product approvals by independent test laboratories are e.g. harmonized European standards of the EN 12259-X
series or own requirements and test methods of the approval body, e.g. VdS 2100-X series for components of a sprinkler system.
A typical product approval not only includes tests in the laboratory but also regular quality checks of the product itself as well as
regular audits of the manufacturing process.
On the example of a sprinkler head, in the following some laboratory tests are described. These tests include standard methods
such as the check of release temperature and RTI values, corrosion, material integrity or water distribution.

Water distribution test (Source: VdS)

Tests for corrosion and temperature resistance(source: VdS Laboratories)
Specific requirements or limitations of products are typically described in the approval certificate. At least the list of approvals, in
most cases even the full certificate are published by the approval body.
However, also the product itself is marked with the logo of the approval body.

4. EXPERIENCED AND QUALIFIED DESIGNERS AND INSTALLERS

For the correct design hence resulting in the effectiveness of a sprinkler system the main focus is given to the designer as well
as to the installer of the system. In the future EN16763 might give some guidance of the quality of designers and installers but
up to now only volunteer approval schemes for installers are available. One example the approved installer company scheme
provided by VdS which can be used international.
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Within this approval scheme, minimum requirements on the company, the education and training on the staff as well as the experience with a minimum number of realized sprinkler systems are specified. Not only the company itself but also work sites and
finalized installations are checked on a regular base.
Such approval for installation companies are often required by authorities or insurance companies but are also used as proof of
the high quality for the work of installation companies.

5. FIRST AN PERIODICAL INSPECTIONS

First and periodical inspections by a third party of sprinkler systems are carried due to several reasons. In some cases, the authority, e.g. the fire department, carries out the inspection of a system on their own. But more often a third party inspects systems
on behalf of the authorities, e.g. checking if all requirements of a building permit are fulfilled.
Insurance companies as well only accepting sprinkler systems as method to reduce damages in case of fire if the system is
regularly inspected without major deviations to the guideline for planning and installation by own inspectors or by a third party.
And in the end also clients are using third party inspections as a tool to check the quality of installers.
In all cases the sprinkler system is inspected regarding the effectiveness and reliability related to the specific risk. Particularly
this means that the compliance with afore specified guideline for planning and installation is checked and if special requirements
of authorities or the building permit are fulfilled.
The focus of periodical inspections is given if changes of the risk are considered properly and if maintenance procedures are
carried out correctly,
In particular for the lifetime of the system, long term inspections after 12,5 years for dry pipe systems and after 25 years for
sprinkler systems are essential.
Not only the performance of the glass bulbs and sprinkler heads are checked but also the inside of the pipes regarding corrosion
or debris.
After detailed inspection of the system, respective measures can be defined that the system will be also effective and reliable
in the future.

Check inside the pipe during a long term inspection (source: VdS)

6. SUMMARY AND CONCLUSION

To ensure a reliable and effective sprinkler system following basic rules should be followed:
One guideline for planning and installation, e.g. VdS CEA 4001 should be defined and followed during design and installation of
a sprinkler system.
Only approved components should be used.
Experiences designers and installers ensuring a proper design, installation and maintenance of the system. To proof the experience an approval as installer is recommended.
Only approved components should be used to ensure are reliable and effective system
First and periodical inspections by a third party are often required but also ensure good quality.
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KONUTSAL {RESİDENTİAL} VE ÖZEL SPRİNKLERLER
Numan ŞAHİN
ÖZET

Sprinkler sistemleri 100 yıldan fazla süredir başarıyla mal ve can emniyeti için kullanılmaktadır. Ticari ve endüstriyel binalardaki
uygulamaya karşın konutlarda ve sağlık yapılarında uygulama azdır.
1975 tarihli NFPA 13D standardından sonraki 30 yılda yangından ölümler yılda yarıya, 4.000’e düşmüş ama evinde ölenlerin
oranı değişmemiş, halen ABD’deki evlerin %3’ü sprinklerlenmiş. Ülkemizde yüksek konutsal binalar, apartmanlar ve villalar arttıkça risk de artmaktadır. Konutsal sprinklerlerin önemi ve farklarının anlaşılması amaçlanmıştır.
Konutsal sprinklerlerin tasarım kriterleri ve montaj özellikleri, hassasiyetleri ve standart sprinklerlerden farkları, test
metodları ve gereksinim nedenleri ile doğru seçim kriterleri üzerinde durulacaktır. İnsan hayatının korunması için mücadele edilmesi zorunlu olan duman ve sıcaklığa, özel tasarımıyla konutsal sprinklerlerin nasıl etki ettiği, su yağmurlama profilinin önemi ve daha düzenli olması gerekliliği sürekli araştırılmaktadır. Tehlike sınıfı, gerekli su debisi ve borulama, tesisat seçenekleri; şehir şebekesi kullanımı ve gerekirse depo miktarı; hesap değerleri, maliyet
analizleri ve mevcut NFPA ve EN standartları ile su sisi kullanımı için gelişmeler, deneyimler ve istatistikler incelenecektir.
Can güvenliği için sprinklerlerin çabuk açması; yaşamsal şartlarının aşılmaması gerekir ki bunlar; insan göz yüksekliğinde
93°C’yi, tavan yüzey sıcaklığının 260°C’yi, CO konsantrasyonunun 1.500 ppm’dir.
Sağlık yapılarında kullanılan MRI Sprinklerler; korozif ortam, temizoda, koridor, çatı katı, hapisane ve beton içi ve pencere sprinklerlerinin özelliklerine kısaca değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Konutsal, Residential, Sprinkler, NFPA, Sağlık, Can, NFPA13D, NFPA13R, Özel Sprinkler
RESIDENTIAL AND SPECIAL SPRINKLERS
ABSTRACT

Sprinkler systems are being used with success more than 100 years for protecting lives and property. Usage at residential and
health building are less comparing with commercial and industrial buildings.
After the first issue of NFPA 13D in 1975, within the 30 years of time; the deaths have been reduced almost half to 4.000s; but
the ratio of deaths at homes has not changed; and only 3% of the homes are sprinklered in USA. While the high rise residents,
apartmants and villas are increasing in our country, the risk is also increasing. The aim of this paper is to bare the differences
and the importance of the residential sprinklers.
The design and selection criterias, intallation specifications, the technical values and the differences from the standart sprinklers, test methods and the necessity of usage at homes will be focused. Fighting with the smoke and the heat to protect the
human lives during the fire is continuously being researched; how the residential sprinkler’s profile and uniformity should be.
The hazard class and the water flow rate, piping, installation and the water source or water storage need, calculation values,
cost anaysis results; NFPA and EN standards; developments of water mist usage, statistics and experiences will be examined.
For saving lives the sprinklers must be quick response and the life safety limits of 93°C at eye level, the surface temperature of
260°C at the ceiling and CO concentration of 1.500 ppm should not be exceeded.
The special sprinklers as MRI sprinklers at Health Buildings, anti-corrosive, cleanroom, corridor, attic, instutional, undercover,
window sprinklers’ specifications will shortly be introduced.

Keywords: Residential, Sprinkler, NFPA , NFPA13D, NFPA13R, EN, Special Sprinkler, Health, Life Safety.
1. GİRİŞ

Sprinkler (yağmurlama) sistemleri 100 yıldan fazla süredir başarıyla mal ve can emniyeti için kullanılmaktadır. Şekil:1. Ticari ve
endüstriyel binalardaki uygulamaya karşın konutlarda uygulama azdır. Bu yazımda bu konuya önem vermemin nedeni az bilinen
gerçekleri topluma aktarmaktır ve bu konuda yapılması gereken araştırma ve uygulamaların artacağına olan inancımdandır.
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Şekil: 1

Konutsal sprinklerlerler aslen hayat kurtarmak için kullanılmaktadır. Kullanım hedefi yangın çıkan odada en az 10 dak.süreyle
yeniden parlama ve yangının yayılmasının önlenmesidir ki bu da odadaki insanların tahliyesine olanak tanır.
Çağımızda konutsal gelişime bağlı olarak artan ev yangınları ve sebep oldukları başta can kayıplarını ve mal kayıplarını azaltmak,
komşulara ve çevreye verilebilecek zararları önlemek için Konutsal (Residential) sprinklerler geliştirilmiş ve NFPA gibi dünyanın
izlediği ve birçok ülkede uygulanan kurallar ve yerel yönetimler zorunlu hale getirmeye başlamıştır. Özellikle yüksek yapıların
artmasıyla ülkemizde de “Yangın Yönetmeliği” gereği sprinklerlerin kullanımı artmaktadir...
Ancak, şu anda ülkemizde konutsal sprinkler diye bir kavram ve uygulama maalesef yoktur! Hem de çok yüksek ve çok pahalı
“residanslar” devri hızla devam etmekteyken benim gözlemlerim standart hızlıtepkimeli sprinklerlerin kullanıldığı yönündedir! Bu
bildiri ile tüm ilgililerin ve talebi yaratan tüketicinin de konutsal sprinklerler konusunda bilinçlenmesi ve sorgulaması amaçlanmıştır.
Bazı istatistikleri bu konuda çok iyi bir veri tabanı oluşturmuş olan Amerikan kayıtları ile vermek zorunda kalacağım. 1975 tarihinde konutsal sprinklerler ile ilgili ilk standart olan NFPA 13D’nin yayınlanmasından sonraki 30 yılda yangından ölümler yılda yarı
yarıya 4.000’lere düşmüş ama yangın nedeniyle evinde ölenlerin oranı %85 olarak değişmemiştir. Bu önemli oran standartların
ve konutsal sprinklerlerin gelişimini önemli kılmıştır. Sprinklerler sadece konutlarda yaşayanların hayatını değil, itfaiyecilerin
de hayatını korumaktadır. Yağmurlama sistemi ile korunan bir evde yangın nedeniyle ölme riski yaklaşık %70 azalırken bir de
algılama sistemi varsa yangından kurtulma oranı % 82’ye çıkmaktadır.
Halen ABD’deki evlerin %3’ü sprinklerlenmiş ve orada da konutsal sprinklerlerin kullanımı için yoğun bir araştırma, tanıtım ve lobi
faaliyetleri sürmektedir. Konutsal Sprinkler sistemlerinin kullanımının artması maliyetleri de düşürmektedir. M2’ye düşen maliyet
ortalama 15 USD/m2 olarak verilmektedir. Bu da 100-150 m2’lik bir evde 1500-3000 USD veya soğuk bölgedeki don tehlikesi ve
yetersiz su/pompa koşullarına göre 6.000 USD’a kadar bir maliyet demektir ki ev fiyatları düşünüldüğünde -ülkemizde bile- can
güvenliği için verilebilecek bir seviyededir. Kaldı ki sigorta şirketleri yangın sigorta primlerinde %7 civarında indirim yaptıklarına
ve devletin de vergi avantajları sunduğu bilindiğine göre bu da yatırım geri dönüşü demektedir.
Amerika’da bir bölgede (Prince George’s County, MD) 15 yıl önce uygulamaya konan kuraldan sonra yapılan anket çalışmasında
yağmurlama sitemi olmayan evlerde 101 kişi ölmüş, 328 kişi yaralanmışken; konutsal sprinkler sistemleri ile korunan evlerde
hiç ölüm olmadığı görülmüş… Amerika’da konutsal sprinkler monte edilmiş konutların değerlerinin arttığını söyleyenlerin oranı
%69 dur.
Ülkemizde yüksek konutsal binalar, apartmanlar ve villalar arttıkça risk de artmaktadır.

2. AMAÇ

Temel olarak konutsal sprinklerler standart ve hızlı tepkimeli sprinklerlerden farklıdır ve binada yaşayanların can güvenliği için
çok daha arttırılmış seviyede can emniyeti için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle, konutsal sprinklerlerin UL (ve de diğer test kurumları) tarafından belirlenen test standartları, hassasiyetleri ve işlevleri de farklıdır. Bu testler sprinklerin termal hassasiyetini ve
su dağıtım profilinin karakteristiğini inceler. UL 1626 (Residential Sprinklers for Fire Protection Service) Konutsal Sprinkler test
standardı buna örnektir.
İnsan hayatının korunması için mücadele edilmesi zorunlu olan duman ve sıcaklığa, özel tasarımıyla konutsal sprinklerlerin nasıl
etki ettiği, su dağıtım profilinin önemi ve daha düzenli olması gerekliliği sürekli araştırılmaktadır.
Can güvenliği için sprinklerlerin çabuk açması; yaşamsal şartlarının aşılmaması gerekir; ki bunlar; insan göz yüksekliğinde 93°C,
tavan yüzeyinde 260°C sıcaklığın ve CO konsantrasyonunda 1.500 ppm sınırlarıdır.
Yangın ilerlerse; tavandaki sıcaklık 595 °C’ye geldiğinde duman katmanı ve CO (karbon monoksit) otomatik tutuşma sıcaklığı
olan 315 °C’ye ulaşır ki; yangın tekrar alevlenir ve tamamen yangın sarar.
1975’lerde bu seviyelere ulaşma süresi 17 dak. Iken 2003’de 3 dakikaya düşmüştür.
Amaçlardan biri de odadaki oksijen seviyesinin %19,5 oranının altına düşmemesidir ki; kontrolünü kaybedip güçten düşmesin
ve ölmesin.

3.TEMEL SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Konutlarda uygulanabilecek sprinkler sistemi, kesinti olmayacağı garanti olan yerlerde su şebekesinden beslenir, aksi durumda
bir yangın suyu tankı ve pompa sistemi gerekmektedir. Kuyu suyu tesisatı da alternative bir çözümdür.
Tasarım için gerekli alan ve debiler ticari yapılardakine oranla çok düşük olduğundan su gereksinimi ve dolayısıyla boru çapları
da çok düşüktür.
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NFPA standardına göre LH – Düşük tehlike sınıfına giren konutlarda CPCV diye bilinen özel yangına dayanıklı ve onaylı
Şekil:2’de görülen Plastik Borular kullanılır ve her çeşit fittigsleri ve akış anahtarı vb. ekipmanlarıyla uygulanması son derece
kolay ve güvenlidir.

Şekil:2
Konutsal (Residential) Sprinklerler tavan, yanduvar tipi veya gizli tip olabilir, buna uygun olarak da borular yan duvar veya tavandan çekilebilir ve hatta su tesisatı gibi betona gömülebilirler.
Konutsal sprinklerler ticari veya endüstriyel sprinklerlere göre daha küçüktürler. Uygulama bağlantı ölçüleri çoğu sprinkler
çeşidinde 15 mm (½”) olup, sarkık (Pendent) ve gizli tip (Concealed) gibi bir iki modelde 20 mm (¾”) bağlantılı ve K-faktörü 107
olan modeller vardır. Yaşam alanlarında kullanılan sprinklerler kurşunsuz ve daha az su kullanımı sağlayan K-faktörü 43’den
başlayan ve çok değişik renklerde üretilen standart 3mm cam tüplü hızlı tip olurlar.
K değerleri de daha küçük değerlerden başlar:
K değerleri 3.0, 4.3, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8 (1/2”), ve 7.4 (3/4”) olarak vardır.
En küçük debili 15mm bağlantılı K:3 sprinkler ile 0,49 bar basınçda 3,7x3,7 m2 alan korunurken;
1,3 bar basınçda 4,9x4,9 m2 alan korunabilir.
Yine 15mm bağlantılı K:5,8 sprinkler ile 0,52 bar basınç altında 3,7x3,7 m2 alan korunurken;
0,9 bar basınçda 6,1x6,1 m2 alan korunabilir.
Bağlatısı 20mm ve K:7,4 olan sprinkler ile 0,50 bar basınç altında 3,7x3,7 m2 alan korunurken;
0,73 bar basınçda 6,1x6,1 m2 alan korunabilmektedir. Bu değerler yan duvar ve gizli tip sprinklerlerde de korunmaktadır.
Sprinkler Çeşitleri: Sarkık (Pendent), Dik (Upright), Yatay yan-duvar (Horizontal Sidewall), Gizli Tip’in de (Concealed) tavan veya
yanduvar montajlı iki modeli mevcuttur. Bir yenilik olarak mimari tasarıma uygun olarak gizli tip için “kare tip”i kapatma kapağı
da mevcuttur.
Bir yenilik de yan duvara açılı monte edilebilen rozettir.
Sprinklerlerin açılma sıcaklıkları tiplerine göre değişmekte ve 57°C, 68°C, 74°C, 79°C olmaktadır.

4. KONUTSAL SPRİNKLERLERİN HASSASİYET VE TEPKİSİ

Hızlı tepkimeli sprinklerler geliştirilirken prototipleri FM Global tarafından tam anlamıyla test edilmişlerdir ve tipik bir ev yangınının
en fazla iki sprinkler tarafından söndürülebildiğini tesbit etmişlerdir. Aynı zamanda yangın merkezi olan odada bile yaşamsal
şartların sağlamasını temin edebilecek süratte çalıştığı tesbit edilmiştir. Amaç’da anlatılan yaşamsal tesbitler yapılmıştır:
Göz seviyesindeki en fazla gaz sıcaklığı 93°C (200°F)
Tavan yüzeyindeki en yüksek sıcaklık 260°C (500°F)
En fazla Karbon Monoksit konsantrasyonu 1500 ppm
Böylece yağmurlama sistemleri konsepti, geleneksel rolü olan yapıların korunmasından yaşam güvenliği boyutuna ulaşmıştır.
Hızlı tepkimeli karakteristiğine ilave olarak; konutsal sprinklerlerin çok özel su dağıtım profili (pattern) (Şekil:3) çok geniş ve daha
yatay olabilmektedir. Konutsal sprinklerlerin yağmurlama kapsama alanı standart yağmurlama sprinklerleriyle karşılaştırıldığında çok daha eşit dağılımlı (uniform) ve tavana daha yakın yerleri de ıslatabilen bir profilde olmalıdır. Geniş alanlarda ise birkaç
sprinklerin kapsama alanlarının birbirinin üzerine gelmesi ile boşlukların kalmaması konusunda da güvenli tasarım yapılmalıdır.

Şekil:3 Yatay atan sprinklerlerin su dağıtım profili

�

Konutsal sprinklerler aynı zamanda oda içindeki perdeleri, kanepeleri ve benzer mobilya ve ev eşyalarını da koruyabilmelidir.
Bu nedenle konutsal sprinklerlerin su dağıtım profile kullanıldıkları alanlarda suyu sadece duvarlara değil, yangının kendi seviyesinden de yüksek bir seviyeye yükselmemesi için duvarların en üst noktalarına kadar püskürtebilmelidir.
Duvar ıslatma karakteristiğinin anlamı su dağıtım profilinin oldukça yatay olmasıdır. Konutsal sprinkler kullanılan evlerde vize,
tavan vantilatörleri ve engel yaratacak aydınlatma armatürleri gibi yağmurlamanın düzgün olmasını engelleyen eşyalar ve tesisat olmamalıdır.
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Tavandan aşağıya ıslatma mesafesi en fazla sarkık vey an duvar sprinklerleri için de 70mm olmalıdır. Yan duvar sprinklerleri
toplam debinin %5 oranını kendi monte edildikleri duvara gönderebilmelidirler.
En önemlisi, burada amaçlanan tavana yakın duvarı korumak değil, su püskürtme profilini geliştirerek tavan seviyesinde biriken
gazları soğutacak suyun kapasitesini arttırıp, oraya gönderebilmeyi başarmaktır. Bu yangında ölümlerin en büyük nedeni olan
duman içindeki sıcak gazlardan ölümlerin önüne geçmenin yanında, daha fazla sprinklerin gereksiz yere açılmasını da önlemektedir.
Tipik bir Konutsal Yanduvar Sprinkleri’nin su dağıtım profilleri farklı basınç ve debiler için kıyaslanmak üzere aşağıda Şekil: 4 ve
5’de odanın yarısı olarak verilmiştir:

Şekil: 4 Profil A : Oda alanı: 3,7 m x 3,7 m; Sprinkler bağlantı çapı: 15 mm. Deflektör tavandan 10 cm (4”) K-Factorü = 6,2
metric (4.3 Nominal U.S.). P: 1,35 Bar (19.5 PSI), Q: 71,9 Litre/Dak. (19 GPM)

(
Şekil: 5 Profil A : Oda alanı: 4,3 m x 4,3 m; Sprinkler bağlantı çapı: 15 mm. Deflektör tavandan 10 cm (4”) K-Factorü = 6,2
metric (4.3 Nominal U.S.) P:1,64 Bar (23.9 PSI), Q: 79,5 Litre/Dak. (21 GPM)

5. ULUSLARARASI STANDARTLAR

Konutsal sprinkler uygulamaları birçok standart ve Yapı kodları ile ABD’de birçok eyalette süratle zorunlu hale geliyor. Temel
referans NFPA Standartlarıdır:
NFPA 13D, Bir ve İki Ailenin yaşayabileceği Evlerde ve Mobil Evler için Sprinkler Sistemleri Standartı (Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes)
NFPA 13R, Dört katlı Evler Yüksekliğinde Konutsal Yapılar için Sprinkler Sistemleri Uygulama Standardı (Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height.)
2011 IBC – Int. Building Code; tüm konutlarda sprinkler sistemi koruması istemektedir.
2011Int. Fire Code; tüm konutlarda sprinkler sistemi koruması istemektedir.
NFPA 101 2006 Life Safety Code; yeni villa tipi evlerde sprinkler uygulaması istemektedir.
NFPA 5000 2006 Building and Construction Code; yeni villa tipi evlerde sprinkler uygulaması istemektedir.
NFPA 13D için 1975 yılında ilk yayınladığından bu yana yaklaşık 10 güncelleme olmuştur.
Konutsal uygulamalarda NFPA 13D ve NFPA13R’nin NFPA 13’ün kurallarına göre tasarımlanan konutsal yapılara göre çok
belirgin ve özel farkları vardır. En başta daha fazla optimize edilmiştir ki; maliyetin düşürülmesinin yanında can güveliği seviyesi
arttırılmıştır.
Sprinkler sisteminin lokal su akış anahtarı ile alarmın olması şarttır. İlave olarak, yangına daha küçükken lokal olarak müdahale
edilebilmeli ve bunun için tek aile evlerinde 76 ile 114 l/dak. (20 ile 30 gpm) su kaynağı gerekmektedir.
Maliyetlerin azaltılması için prensip olarak sadece yaşam alanlarının sprinklerlenmesi önerilmektedir. Bu nedenle, 3,7m2 veya
daha küçük banyolarda ve 2,2 m2’den küçük kilerlerde, yaşam için kullanılmayan çatılarda, sundurmalarda, garajlarda ve yarı
açık otoparklarda ve antrelerde sprinkler zorunluluğu yoktur. İstatistikler bu alanlardan başlayan yangınların yüzdesinin %1-3’ler
gibi ne kadar az olduğunu göstermektedir.
Sprinkler Hassasiyetinin Ölçülmesi
ISO 6182/1 Sprinklerlerin Test Metod ve Şartları “Requirements and Methods of Test for Sprinklers”; ABD ve Avrupa’daki laboratuarların geliştirdiği sprinkler test prosedürlerinin kombinasyonunu kullanarak aşağıda Şekil:6’da görüldüğü gibi sprinkler
hassasiyetinin üç karakter alanını göstermektedir.
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Şekil: 6 Uluslararası Sprinkler hassasiyet Alanları (Response Time Index (RTI) vs Conductivity (C))
Sprinklerlerin hassasiyet alanları RTI değerini Tepki Zamanı İndeksi ve C İletkenlik değerine dayanan uluslararası kabul görmüş bir
şemadır. RTI tamamen bir termal hassasiyet olup, sprinklerin bulunduğu ortamdan ne kadar süratli ısı emerek patlama noktasına
geleceğinin göstergesidir. İletkenlik faktörü ise çok önemli olup, çevreden toplanan ısının ne kadarının sprinkler parçalarına ve
gövdeye ve su borusu boyunca kaybedileceğini gösterir. Şekil:6 üç tip sprinklerin hassasiyet alanlarını göstermektedir; standart,
özel ve hızlı tepkimeli. Geleneksel sprinklerler standart-response kategorisindedir. Hızlı tepkimeli (Fast-response) grup yeni tip
hızlı tepkimeli sprinklerleri de kapsar ki bu konutsal sprinkler için de önemlidir. Özel tip sprinkler grubu, bazı ülkelerde kendilerine
özel ulusal standartlarına uygun sprinklerler için vardır. ABD’de bazı genişletilmiş alan sprinklerleri bu gruba girer.
Sprinkler tepki zamanı sprinklerin patlama sıcaklığının bir fonksiyonudur ki bu 74°C’lik sprinklerin artı eksi birkaç derecelik fark
ile 74°C’de patlayacağını gösterir. Sprinklerdeki aksam ve cam tüpün kütlesinin yarattığı termal gecikme ile ortam sıcaklığı
bu sıcaklıktan oldukça fazla olabilir. Kütlesi daha az olan çalışma aksamına sahip sprinklerin çevresinde yükselen sıcaklığa
daha duyarlı olacağı aşikardır ki daha çabuk açar. Hassasiyeti ölçmek için FM Global araştırmacıları önceleri “tau” (τ) factorünü
uygulamışlardır, sonra da RTI değerini geliştirmişlerdir.
Residential Sprinkler Testing
Konutsal sprinklerlerin farklılıklarından dolayı, test ve belgelendirme yapan kuruluşlarca standart sprinklerler ile aynı kategoride
değerlendirilmemiş ve listelenmemişlerdir. Örneğin UL labrotuarı, konutsal sprinklerlerin testi için UL1626 Standard for Safety for
Residential Sprinklers for Fire-Protection Service kurallarını geliştirmiştir. FM Global Araştırma merkezi ise konutsal sprinklerler
için FM 2030 Research Approval Standard for Residential Automatic Sprinklers Onay Standardını geliştirmiştir. Her iki standart
da “plunge test” denilen hem yatayda hem de düşeyde su dağıtım profilini inceleyen özel hassasiyet kriterlerini testlere dahil
etmişlerdir. Standart sprinklerler bu testlere tabi tutulmazlar. Her iki standart da bir yaşam odasını temsil eden test odasında bir
köşede ev eşyalarını temsil eden yanıcı malzemelerle simüle ederek yangın testleri yapmaktadır.
UL 1626 test kriterlerini geçmesi için konutsal sprinklerler monte edildikleri 2,4 m (8-ft) tavan yüksekliğinde aşağıdaki kriterlerle
10 dak. yangını kontrol altında tutabilmelidir.
Konutsal sprinkler yangın testinde aşağıdaki Şekil:7’deki düzenlemelerde görüldüğü gibi kırmızı renkli termokupl’ların da monte
edildiği tavandan 76 mm aşağıdaki sıcaklık 315°C’yi geçemez. Döşemeden 1,6m yukarıdaki en fazla sıcaklık ise 93°C olmalıdır.
Bu yükseklikdeki sıcaklık hiçbir zaman 2 dak. süreyle 54°C’yi geçmemelidir. Tavanda, bitmiş çatının 6mm gerisinde sıcaklık en
fazla 260°C olmalıdır. Test sırasında hiçbirkoşulda 2 adet sprinklerden fazla sprinkler açılmamalıdır. Bu nedenle kapıya konan
sprinklerlerin patlaması durumunda test başarısız olur.
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Sarkık

Yanduvar

Şekil:7 TestTavandan70 cm. aşağıda sınır çizgi, h=2,4 m.
UL 1626’ya göre en az debiler (Minimum Flows)
Dik tip, sarkık, gömülü sarkık tip, Yüzey tipi ve gömme sprinklerler için aynıdır (Upright, pendent, recessed pendent, flush and
concealed sprinklers): Tablo:1’de listelenmiştir.
Alan: ft (m)

En düşük debi: GPM (l/m)

Yoğunluk: (Density)

12 x 12 (3.7 x 3.7)

8 (30)

.055 gpm/ft2 (2.24 mm/min)

14 x 14 (4.3 x 4.3)

10 (37)

.051 gpm/ft2 (2.08 mm/min)

16 x 16 (4.9 x 4.9)

13 (49)

.050 gpm/ft2 (2.04 mm/min)

18 x 18 (5.5 x 5.5)

17 (62)

.052 gpm/ft2 (2.12 mm/min)

20 x 20 (6.1 x 6.1)

20 (76)
.050 gpm/ft2 (2.04 mm/min)
Yanduvar sprinklerleri (Sidewall Sprinklers): Tablo:2’de listelenmiştir.

Alan: ft (m)

En düşük debi: GPM (l/m)

Yoğunluk:

12 x 12 (3.7 x 3.7)

8 (30)

.055 gpm/ft2 (2.24 mm/min)

14 x 14 (4.3 x 4.3)

10 (37)

.051 gpm/ft2 (2.08 mm/min)

16 x 16 (4.9 x 4.9)

13 (49)

.050 gpm/ft2 (2.04 mm/min)

18 x 18 (5.5 x 5.5)

17 (62)

.052 gpm/ft2 (2.12 mm/min)

20 x 20 (6.1 x 6.1)

20 (76)

.050 gpm/ft2 (2.04 mm/min)

16 x 18 (4.9 x 5.5)

15 (55)

.052 gpm/ft2 (2.12 mm/min)

16 x 20 (4.9 x 6.1)

16 (61)

.050 gpm/ft2 (2.04 mm/min)

18 x 20 (5.5 x 6.1)
18 (69)
.050 gpm/ft2 (2.04 mm/min)
Yanduvar sprinklerlerinde bu tabloda listelenmiş alanların dışında listelenmiş bir alan için yapılmış olsa da en az Kabul
edilebilir debi 0.05 gpm/ft2 (2.04 mm/min) yoğunluğunda olmalıdır.

6. KONUTSAL SPRİNKLERLERİN TASASIM KRİTERLERİ

NFPA 13D kuralına göre 2, NFPA 13R kuralına göre 4 sprinklerin açılması Kabul edilerek hesap yapılacaktır.
Konutsal sprinklerin en az çalışma basıncı 0,5 bar (7 psi) olmalıdır. Eğer sprinkler daha yüksek bir debi için onay aldıysa hesaplarda bu değer kullanılmalıdır.
UL 1626’da en az tasarım ve test kriterleri tüm imalatçılar için aynıdır.
NFPA 13D ve 13R en az debi olarak 2,04 mm/dak. (.05 gpm/ft2) istemektedir. Eğer tasarım NFPA 13’e göre yapılırsa bu değer
4.07 mm/min (1 gpm/ft2) olurdu.
Tün onaylı, listelenmiş konutsal sprinkler teknik bilgi katalog sayfasında akış ve kapsama alan değerleri vardır. Tarasımcıların bu
değerleri kullanması, interpolasyon yapmaması gerekir.
Su temin süresi NFPA 13D için 10 dak.; NFPA 13R için 30 dak.’dır
Sadece onaylı konutsal sprinklerler kulanılmalıdır.
Tek sprinkler için min. 18 gpm (68 L/min) ve iki sprinkler için 13 gpm (49 L/min) alınır.
Max. koruma alanı, tek sprinkler için 144 ft2 (13.4 m2)
Max. mesafe; sprinklerler arasında 12 ft (3.7 m)
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Min. mesafe sprinklerler arasıda 8 ft (2.4 m); yatay atma mesafesi fazla olduğundan daha yakın monte edilmezlerki birbirini
ıslatıp soğutmasınlar…
Max. mesafe sprinkler ile duvar veya bölme arası: 6 ft (1.8 m)
Konutsal sprinklerler artık tek sprinkler ile 400 ft2 (37.2 m2) alana kadar kullanılmaktadır.

Şekil: 8 Listelenmiş, onaylı bir Konutsal (Residential) Sprinkler
Çak amaçlı borulama sistemi:
NFPA 13D hem evin su temini için kullanılan mekanik tesisatına sprinklerlerin de bağlanması anlamına gelen çok amaçlı borulama sistemine çok eskiden beri müsaade etmesine ragmen 1999’da teknik komite listelenmemiş, onaysız boruların da kullanılmasına, sadece 8,9 bar (130 psi) basınca 49°C’de (120°F) dayanıklı olma koşulu ile müsaade etmiştir. Bu kural yeni yapılan
evlerde standart bir uygulama olarak maliyet azaltıcı bir faktör olacaktır.
İlave olarak böyle bir sistemde geri akış önleyici vana (backflow prevention devices) konması gerekmeyecektir. Yukarıda
bahsedildiği gibi CPCV boru kullanımına olanak sağlamaktadır.
Yapı kodları gereksinimleri:
1991 başında NFPA 101®, Life Safety Code®, Yaşam Güvenliği Kodu; sağlık yapılarında, hasta odalarında ve koridorlarında da
hızlı tepkili ve konutsal sprinklerlerin kullanımını istemiştir.
1994 baskısında, hızlı tepkili ve konutsal sprinklerlerin kullanımı tüm yeni otel odalarında ve yurt binalarında da istenmiştir.
1996 başında NFPA 13 tüm LH – Alçak Risk grubu binalarda hızlı tepkili ve konutsal sprinklerlerin kullanımını istemiştir.
Önemli kilometer taşlarından biride Ağustos 2005’de gelmiş ve 2006 baskısında NFPA 101 ve NFPA 5000 Building Construction
and Safety Code®, gibi iki standartda bir ve iki aileiçin olan tek evlerde sprinkler sistemiistemektedir.

7. ÖZEL SPRİNKLERLER

Farklı amaçlı binalar ve çalışma koşulları için çok farklı sprinklerler geliştirilmiştir ancak yeterikadar tanınmamaktadır. Bunlar;
Sağlık yapılarında kullanılan MRI Sprinklerler; korozif ortam, temizoda, koridor, çatı katı, hapisane ve beton içi ve pencere sprinklerleri olarak özetlenebilir. Listelersek;
MR odalarında kullanmaya uygun sprinkler
Temizoda sprinkleri
Çatı arası sprinkleri, eğimli çatılara uygun modeller
Korozyana dayanıklı ENT (Electroless Nickel PTFE) sprinklerler
EC – Extended Coverage _ Genişletilmiş koruma alanı sprinklerleri
Koridor sprinkleri; K80 & K115
Gömme sprinkler
Pencere tipi sprinklerler: C-1 Window Spk 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2” 5/8”, 3/4”
QR COIN® Upright (SA) Combustible Interstitial Space Upr.;
VK480 Residential Flat Concealed Sidewall
Soğuk Oda Kuru Borulu Dry sprinklerler
Preaction Sprinkler
Instutitional - Cezaevi sprinkleri

8. SONUÇ

Konutsal sprinklerlerin uygulanması pahalı değildir. Tek sprinklerin açılması ile %90 yangın tek odada kontrol altına alınabilmekte veya söndürülebilmektedir.
Yapılan uluslararası araştırmalar göstermiştir ki konutsal yangınların çoğu mutfaktan, bacalardan, yaşam veya yatak odalarından başlamaktadır. Yangın başladıktan sonra en geç 15 dak. içinde tüm ev alevler içinde kalmaktadır. Modern evler eski evlere
göre daha çabuk yanmaktadır. Bilinen bir gerçek var ki, yangın tek ev ile kalmamakta, komşular, tüm bina ve hatta bölge ve şehir
için felakete dönüşebilmektedir. Tarihteki büyük şekir yangınları ile köy ve mahalle yangınlarını hatırlayacaksınız.
Türkiye’de ev, apartman ve bölgesel yangınların önemsenmesi, can ve mal kayıplarının azalması için kanun, yönetmelik yapanlar ile profesyonelce bina tarasımı ve inşaatlarını yapan, izinlerini veren, yangın anında insanları ve mülkü korumaya yangını
söndürmeye giden itfaiyeler ve bağlı bulundukları belediyeler ve bakanlıklara kadar kamu görevlilerinin, mühendis ve mimarların
ve odalarının yanında, üniversitelerdeki yangın konusunu araştıran, işleyen hocalarımız ile fakültelerin, dernekler ve Tüyak
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gibi önemli vakıfların bu konunun ileride yaratabileceği çok büyük kayıpların ve insan hayatının önemini benimseyerek, ülkemizde konutsal sprinklerlerin kullanımının yaygınlaştırılması için bir ortak araştırma ve geliştirme ile kamuoyu yaratma faaliyeti
sürdürmesini öneriyorum.
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NFPA Residential sprinkler yayınları
UFSA – US Fire Administration (www.usfa.dhs.gov/citizens/focus)
VIKING Sprinkler Sistemleri Kaynakları
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1955 yılında Karabük’de doğmuştur. Lise eğitimini TED Karabük Kolejinde sürdürüken son sınıfı AFS bursu ile gittiği ABD’de
tamamlamıştır. Yıldız Üniversidesi (İDMMA) Makina Mühendisliği Enerji bölümünden 1978 yılında mezun olmuştur. 1978-1983
yılları arasında profesyonel çalışması sonrasında 1984’den bu yana ortak olduğu EMO şirketinde sistem mühendisliği ve satış
mühendisliği ve yöneticilik yapmaktadır. Haziran 2013 yılından bugüne Viking – Minimax Yangın şirketler grubunun danışmanlığını ve bölge yöneticiliğini yapmaktadır.
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SEISMIC BRACING IN HEALTHCARE BUILDINGS AND CALIFORNIA OSHPD REQUIREMENTS
0010
David JELTES
ABSTRACT
Healthcare buildings (facilities) include general acute care hospitals, acute psychiatric hospitals, skilled nursing facilities, intermediate care facilities, licensed clinics, any building where outpatient clinical services are provided (under a hospital license)
and even correctional treatment centers.
Typically, risk categories are given to buildings based on risk to human life, health and welfare that is associated with their damage or failure including that occurring from earthquakes. Healthcare facilities are considered “essential facilities” and given the
highest, risk category. Essential facilities are intended to remain in operation after earthquake events. This includes both the
building structure and all of its nonstructural components. In addition to a high risk category, healthcare facilities are also given
the highest importance factor (Ip) of 1.5. The importance factor (Ip) accounts for the amount of risk to human life, health and
welfare when facilities are damaged or have lost use or function.
When the building structure is designed for earthquake loads, the nonstructural systems should also be protected. To remain
operational and functional, nonstructural components can be protected from earthquake damage by using proper clearances,
flexibility and bracing.
This discussion will focus on the requirements and use of earthquake bracing in healthcare facilities as required by California
OSHPD for nonstructural components with a concentration on mechanical, electrical and plumbing systems (MEP)

1. SUMMARY
Seismic Safety Act
In 1973, California passed the Alfred E Alquist Seismic Safety Act for all hospitals built on or after March 7, 1973. It exists because of the loss of life that occurred when hospitals collapsed during the 1971 M6.6 Sylmar earthquake in the San Fernando
Valley. The Act emphasizes that essential facilities, like hospitals should remain operational after an earthquake. Hospitals built
in accordance to the standards of this Act sustained minimal structural damage during the 1994 M6.7 Northridge earthquake
(same vicinity as 1971 Sylmar earthquake) while several facilities built prior to the Act has major structural damage and had to be
evacuated. The Act was amended by Senate Bill (SB) 1953 to address issues of survivability of both structural and nonstructural
components of hospital buildings after an earthquake. The benefit of the Act is to have general acute care hospitals that are
capable of remaining intact was well as operational after a seismic event.
Office Of Statewide Health Planning And Development
The Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) was created in 1978 when California’s Department of
Public Health was re-organized. The Alfred E Alquist Seismic Safety Act is under OSHPD’s jurisdiction.
OSHPD’s mission is to advance safe, quality healthcare environments. One of the many responsibilities of OSHPD is hospital
construction and plan review. This includes monitoring construction, renovation and seismic safety of hospitals and skilled
nursing facilities which consist of:
General acute care hospitals and acute psychiatric hospitals
Skilled nursing facilities and intermediate care facilities
Licensed clinics and any freestanding building under a hospital license where outpatient clinical services are provided
Correctional treatment centers
All of these facilities are indeed important. However, most of the attention is with those hospitals providing “acute” services.
These are hospitals that provide 24-hour inpatient care and are the facilities that are held to the highest standard for seismic
design of nonstructural components and are the basis for the balance of this paper.
OSHPD Seismic Design
OSHPD uses Chapter 16A “Structural Design” of the 2013 edition of the California Building Code (CBC) for seismic design of
acute hospitals. This chapter allows the seismic design of nonstructural components to be determined in accordance with ASCE
7 – 10 as modified by OSHPD in Section 1616A. A key modification is that all nonstructural components will have an importance
factor (Ip) equal to 1.5. This means the seismic design force will be 50% greater than a nonstructural component that might
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otherwise have a 1.0 importance factor if the OSHPD modification to ASCE 7 did not exist.
Exceptions to Seismic Design for Nonstructural Components – Simplified / Not All inclusive
All nonstructural components must be designed to withstand earthquake loads unless they meet exemptions of the code. A few
of the exemptions include:
Electrical
Trapeze assemblies supporting raceways where the total weight of the raceways is less than 10 lbs/ft (146 N/m)
Conduits trade size is 2 1/2 in. (DN65) and smaller
HVAC Ductwork (not designed to carry toxic or flammable gases or used for smoke control)
Trapeze assemblies supporting ductwork where the total weight of the ductwork is less than 10 lbs/ft (146 N/m)
Where provisions have been made to avoid impact with other ducts, other mechanical equipment and either have a cross-section area less than 6 sq ft (0.557 sq. m) or weigh 10 lbs/ft (146 N/m) or less
Piping Systems
Trapeze assemblies supporting piping where the total weight of the piping is less than 10 lbs/ft (146 N/m), and for piping with an
Rp > 4.5, no single pipe exceeds 1 in. (DN25) nominal size
Fire Sprinklers
Fire sprinklers installed, supported and braced per the requirements of 2013 NFPA 13 are deemed to comply with OSHPD requirements provided:
Anchor capacities are based on the 2013 CBC material chapters with the demand on the anchors determined from ASCE 7. Use
of the anchor load tables in NFPA 13 are not allowed.
Pipe used as the brace member shall have a minimum wall thickness of not less than Schedule 40 pipe
Lag screws and power-driven fasteners shall not be used to attach braces to the building structure
Earthquake Design Load for Nonstructural Components
When not exempt from earthquake loads design, the nonstructural component must be designed to withstand a horizontal seismic force (Fp) and a vertical seismic force (Fpv) with both loads occurring at the same time. Formulas are given in ASCE 7 – 10,
Chapter 13.
The horizontal seismic force (Fp) is calculated as follows with upper and lower limits:
where: SDS
Ip
		
ap
Wp
Rp
z
		
h

=
=
=
=
=
=
=
=
=

short period (0.2 second) spectral acceleration
importance factor
1.5
component amplification factor that varies from 1.00 to 2.50
component weight
component response modification factor
height of point of attachment in structure with respect to the base
0 for attachments at or below the base
average roof height of the structure with respect to the base

Since Ip = 1.5, the horizontal seismic force (Fp) becomes:
The vertical seismic force (Fpv) is calculated as:
This force is resisted by a hanger or other support that is required at brace location. In the case of a single pipe or conduit not
on a trapeze, the hanger needs to be located within 6” (152mm) of the brace.
The seismic design loads in the above formulas are valid for all brace components except for concrete anchors. Concrete anchors requires the use of an over-strength factor (Ωo) which equals 1.5 or 2.5 depending on the type of nonstructural component.
Therefore, for concrete anchors, the formulas become:
The earthquake loads from these calculations are strength design loads (also known as load and resistance factor design
{LRFD} loads, or factored loads).
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OSHPD Seismic Design Loads for Nonstructural Components
To determine the horizontal and vertical seismic loads the coefficients SDS, ap and Rp must be known.
The range of values for SDS in California varies significantly throughout the state depending on project location and soil classification as shown in the table below.

Soil Classification

Soil
Description

Min SDS (1)

Max SDS (2)

A

Hard Rock

0.109

1.989

B

Rock

0.136

C

Very Dense / Soft Rock

0.163

D

Stiff

0.218

Soft Clay

0.340

E
(1)
(2)

2.487
2.238

Based on Ss = 0.204 at 34.350°N / 114.180°W
Based on Ss = 3.730 at 34.460°N / 119.010°W

Both ap and Rp vary with the type of nonstructural system and are obtained from ASCE 7 – 10 Table 13.5-1 (Architectural Components) or Table 13.6-1 (Mechanical and Electrical Components). For fire sprinklers, the piping does not conform to ASME 31
and the joints are compression or grooved couplings. According to Table 13.6-1, ap = 2.5 and Rp = 4.5. Using these values,
the min / max values for SDS and assuming a worse case where z = h, the seismic design forces are:

Seismic Design
Force

Strength Design (LRFD)
Min

Max

Fp

0.11 g

2.49 g

Fpv

± 0.02 g

± 0.50 g

Per ASCE 7-10 Table 13.6-1, the over-strength factor (Ωo) for concrete anchors is 2.5. Therefore, multiply the above seismic
design forces by 2.5 to obtain the design forces for anchors at the brace and support / hanger.
Brace Design and Spacing for Horizontal Seismic Forces (Fp)
With the exception of the brace member, OSHPD requires that all brace components must have design loads based on failure
load cyclical testing by a Listing Agency or witnessed and calculated by a 3rd party licensed engineer. The accepted test method
is FM1950. Even though this a brace component test standard specific for fire sprinkler systems, OSHPD allows it to be used
for testing of brace components for any system. In addition, OSHPD will consider other cyclical testing methods. Testing should
be done angles of 30°, 45°, 60°, and 90° as measure from vertical. If testing is only done at 90°, the load must be reduced for
the expected brace angle.
For sprinkler piping, OSHPD allows the maximum brace spacing from NFPA 13. Lateral braces have a maximum spacing of 40
ft (12m) while longitudinal braces have a maximum spacing of 80 ft (24m). Actual brace spacing, though, may be limited to the
horizontal design load capacity of the bracing components. Therefore, engineering calculations must show the adequacy of the
brace components to withstand the horizontal earthquake design load for the intended brace spacing.
Vertical Seismic Force (Fpv)
As noted previously, the vertical seismic force occurs at the same time as the horizontal seismic force. This force can be either
upward or downward. However, it is not used in the analysis (design) of the brace assembly. Instead, this is a force that must
be resisted by a support at or within 6 in (152mm) of the brace. Vertical seismic is in addition to the mass of the nonstructural
component at the brace (downward force) AND the vertical component of the brace force (upward or downward).
When combined with the resulting vertical component of brace compression, vertical seismic will further increase the tension
force at the support greater than that resulting from the mass of the nonstructural component alone. Conversely, when combined with the resulting vertical component of brace tension, the result could be compression in the support if the mass of the
nonstructural component is small. Both conditions must be checked to ensure that the support (hanger rod, anchorage) is sufficient to resist these effects, if not, reinforcement of the support may be required.
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2. CONCLUSION
It is understood that the hospitals need to be fully operational after an earthquake and therefore that its structure as well as its
nonstructural systems and equipment need to be protected against earthquake damage. This is why OSHPD requires that the
seismic design force be greater than the one for traditional buildings by use of a higher importance factor and the use of brace
components that are cyclical tested and certified. In the case of fire sprinkler, this is why OSHPD, in addition to all the proven
requirements of NFPA 13 (2013), requires that: (1) anchor capacities be based on specifically determined demands, (2) brace
member walls be thicker than the minimum requirements for other buildings, and, (3) certain otherwise authorized fasteners not
be used to attach the braces to the building structure.
The vital importance of hospitals to the community and its patients requires that they remain intact and functional after an earthquake. The use of proven bracing on nonstructural components will help towards meeting this goal.
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THE RISKS OF IMPROPER CEILING PLANE AND SPRINKLER HEAD ALIGNMENT – SAFETY
THREATS AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR SUSPENDED CEILINGS
Jack CARBONE
ABSTRACT
Many factors and differentiators come into play when installing sprinkler heads in ceilings. Whilst cost and installation speed are
of course important, the most critical factor must be safety. Proper sprinkler head alignment with the ceiling surface is a significant safety issue that is often overlooked.
A properly installed sprinkler head needs unobstructed airflow access from the space being protected. If a sprinkler head is not
properly aligned with the ceiling plane, the sprinkler will not be exposed to heat and airflow, leaving the ceiling to act as a heat
deflector that potentially delays or prevents the sprinkler from activating in time to check the growth of a fire.
Additionally, over time, suspended ceilings may settle or move due to normal building settlement or seismic events. Fixed rigid
piping does not move with the ceiling plane, creating the possible danger of a sprinkler sitting too high in the ceiling and being
isolated from airflow in the room.
This paper will look at how the latest flexible drop technologies, which are designed to move with ceilings when settlement occurs, keeping the sprinkler properly positioned and alleviating many of the risks.
Keywords: sprinkler head, flexible drop technology, safety

1. INTRODUCTION
Suspended ceilings – or false ceilings as they are sometimes referred to - are a common sight in both commercial and industrial
settings across the globe. Here in Turkey they are to be found in high-end hotels, auditoriums, malls and a range of commercial
buildings. They are popular with engineers and architects because they offer a low-cost, easy-to-install solution to help hide
fittings such as electrical boxes and heating, ventilation and air-conditioning systems from plain sight.
Originally developed to hide the underside of the floor above and to provide sound attenuation within a room, they generally
consist of grids suspended from concrete ceilings by wires and holding a variety of tiles and light fittings.
Since their widespread adoption in the 1960s, the integration of fire protection with suspended ceilings has proved problematic,
as hard piping systems have been unable to handle the full range of challenges they present. Proper sprinkler head positioning
with the ceiling surface is a significant safety issue that is often overlooked.
Due to their innate flexible nature, from which they derive their key attributes and benefits, suspended ceilings are prone to
settlement, and move after installation through the course of time – and especially in areas of seismic activity. Additionally, suspended ceilings will move if modifications are made to the building, such as the addition of extra installations, including lighting.

Figure 1 - incorrect sprinkler head positioning compared to correct sprinkler positioning
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This ceiling creep, combined with the hard pipe systems still found in many fire protection systems, means that while suspended
ceilings may move with time, the sprinklers themselves remain in a fixed position as the ceiling slides slowly away. The result is
sprinkler misalignment and loss of effectiveness to combat fires.
Wire cable is used to connect a suspended ceiling to the concrete structure of the building and hard piping is similarly fixed.
Because the fixed rigid piping does not move with the ceiling plane, if the ceiling drops there is a danger that a sprinkler will sit
too high and be isolated from airflow in the room.
A properly installed sprinkler head needs unobstructed airflow access from the space being protected. If a sprinkler head is not
properly positioned with the ceiling plane, the sprinkler will not be exposed to heat and airflow, leaving the ceiling to act as a
heat deflector that potentially delays or prevents the sprinkler from activating in time to check the growth of a fire. (See Fig. 2)
Recent figures from the NFPA show that in the US 42% of instances where sprinklers have not been effective were due to adequate water not reaching the fire. This figure could be reduced by ensuring correct sprinkler head positioning.

Figure 2 - potential hazards of hard piping with suspended ceilings, exaggerated for clarity

2. DEVELOPMENT OF FLEXIBLE DROPS
A breakthrough solution to this problem came in the 1980s when engineers in Japan sought to cancel out the adverse effects
of seismic activity on structures. With researchers looking to resolve problems caused by sections of buildings moving independently and at different rates, this led to the development and implementation of flexible hoses in place of conventional rigid
pipe.
Today these hoses are known as flexible drops. The technology allows a sprinkler to move with the structure so it maintains the same
position relative to a suspended ceiling even when settlement occurs. A standard flexible drop consists of a flexible pipe that attaches to
the main rigid feed pipe at the top of the real ceiling and to the suspended ceiling via a bracket system. The legs of the bracket connect
the sprinkler to the cross-beams in the ceiling so that it always moves with the ceiling and stays in the correct orientation. (See Fig. 3)

Figure 3 - flexible drop and open-gate bracket solution to ceiling settlement

65

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

In the 1990s flexible drop technology made its way to the United States where the first applications were in clean rooms. As they
became more popular, their advantages for use in other applications such as suspended ceilings grew to be more apparent. As
a result, UL developed a specific standard for flexible drops, known as UL 2443, Flexible Sprinkler Hose with Fittings for Fire
Protection Service.
Whilst flexible drop systems may be relatively new to Turkey, they have a long history of development and use throughout the
world. Today this technology is being adopted at a very high rate in countries across the globe, as more and more engineers,
contractors and owners become aware of their benefits.
In addition to their safety and performance benefits, flexible drops offer significant cost and labour efficiencies on installation, as
they are up to ten times faster to install than hard piping systems. Installation is also simpler and less subject to error.
For example hard piping systems require distances to be measured, pipe to be cut and threaded or grooved. Frequently human
error occurs: sections can be incorrectly measured or misaligned and have to be reworked or, worse still; the installation may
be completed incorrectly. Flexible drop installation can be quickly learnt and the products are easier to install than hard pipe.
Flexible drops also present advantages for retrofits, particularly in modern high-rise buildings. Hard piping requires a cutting
machine with oil to lubricate the pipe as it is being cut. (See Fig. 4) Where additional sprinklers need to be installed in an existing
building it is often necessary to locate the cutting machine outdoors and far removed to avoid interior soiling. In this case fitters
must make numerous trips to prepare parts, which can be inconvenient and time consuming.

Figure 4 – cutting machine required for hard pipe installation

Figure 5 – product required for flexible drop installation.
With flexible systems, a drop can simply be removed from its box and installed. (See Fig. 5) It can be easily manipulated into
position around obstacles without the need for elbows and cutting pipe to different lengths which takes time. For instance in
situations where the space above a suspended ceiling is particularly in demand, this can be very useful. An example would be
a hospital with piping for heating and cooling, electrical conduits and compressed gas lines running through a crowded ceiling
space. (See Fig. 6)
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Figure 6 – flexible drops installed in crowded situations

3. IMPROVED DESIGNS
The latest generation of flexible drops offers considerable improvement on the original designs. Braided hoses approved by FM
and UL are now available. While both braided and unbraided hoses offer advantages over hard pipe, the unbraided hoses are
stiffer and more difficult to install correctly. Braided hoses are designed differently to offer increased flexibility and deliver extra
performance; in turn making it is easier and quicker to position them in ceiling spaces.
Additional improvements to the early bracket system design delivers significant and perhaps even greater benefits that make
installation more efficient and help manage costs.
Earlier bracket designs consist of four or more separate pieces – typically each leg, the centre bar and the square bar - that have
to be assembled on site. When working on construction sites, in poorly-lit environments where there is little colour distinction
between the concrete structures and bracket pieces, it is easy to mislay or lose a component. At best, this results in lost time on
the job. At worst, if a component is lost the entire product needs to be replaced, leading to significant delays and additional costs.
The latest one-piece bracket design overcomes these problems: the bracket comes preassembled, with no loose parts to drop
or lose. Centre-of-tile indicators on the bracket aid with correct positioning and increase safety.
Following extensive R&D, developments in the technology allow better integration of fire protection installation into the construction schedule. Whereas standard-sized brackets – typically 3”–4” high – need to be installed after ceiling tiles are in place, the latest taller brackets offer installation options. They can be installed before ceiling tiles, which facilitates easier inspection. There
is no longer a need for fire protection teams to cut tiles or coordinate with ceiling tiling teams to be on site at the same time. The
fire protection system can be fully inspected on completion before any tiles are installed that might otherwise obstruct the view.

4. SUMMARY
From its introduction, the suspended ceiling has come a long way and, thanks to the evolution of flexible drops and the latest
bracket technology, fire protection has been able to make the journey with it.
With proper sprinkler head positioning with the ceiling surface now much easier to achieve every time, safety in environments
featuring suspended ceilings is greater than ever before.
In addition, technical improvements mean that not only can systems be installed safely as well as quickly, but greater management and control of all areas of cost are possible.
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5. CONCLUSION
Today, there are a wide range of flexible sprinkler hose models, couples with an equally large selection of brackets, fittings and
other accessories, available for a broad range of building and construction types, system designs and water delivery requirements.
As building owners, insurance underwriters, regulatory agencies and authorities-having-jurisdiction all require an increasingly
high level of performance, safety and reliability of a fire sprinkler system throughout its life, these products have become an easy
choice in meeting all of these requirements.
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PASİF YANGIN DURDURUCULAR VE SİSMİK
Özgecan IŞILTAN
ÖZET
Pasif yangın durdurucu malzemeler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki yangın yönetmeliğinde de yangının etkilerinden
korunma ve yangın sonrası oluşacak zararın en aza indirilmesi için yapılarda özellikle kullanılması gerekliliğine işaret edilen bir
malzeme türüdür. Bununla beraber olası bir deprem sırasında ve sonrasında yangın durdurucu malzemelerin performansları yönetmeliklerce değerlendirilmemektedir. Deprem sırasında ve sonrasında oluşabilecek yangınlar, can ve mal güvenliği için büyük
risk oluşturmaktadır. Bu yangınların sınırlandırılması ve yayılmasının engellenmesi, pasif yangın durdurucu malzemelerin sismik
etkiler altında ve sonrasında çalışma yeteneği ile bir bire ilişkilidir. Bu çalışmada, pasif yangın durdurucu malzemelerin sismik
etkiler altında ve sonrasındaki davranışlarının incelenmesi, bu davranışlar göz önüne alınarak pasif yangın durdurucu malzeme
seçiminin ve tasarımın önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pasif yangın duruducular, deprem, sismik

PASSIVE FIRE ARRESTERS AND SEISMIC SYSTEMS
ABSTRACT
Passive firestop products are mentioned to be used in the buildings to prevent from the effects of fire, to reduce the risks after
the fire and to save the human’s life in Turkey like globally in the world. But currently no seismic related approvals or code
requirements are applicable for firestop products. Fires following earthquakes represent a major risk for the safety of human
lives and protection of assets and facilities. Avoid the fire development and reduction of spread of flame are directly related with
seismic performance of firestops in earthquakes and following earthquakes . In this study, behaviour of firestop in seismic effect
is explained and desgin and selection of firestop is
highlighted according to seismic efferts.
Key Worlds: Firestop, earthquake, seismic

1. GİRİŞ
Depremler hafızalarımızda yıkılan betonarme binalar, enkazlar ve kaybettiklerimiz olarak yer almaktadır. Depreme dayanıklı yapı
tasarımı, hem yapısal hem de yapısal olmayan elemanları birlikte düşünerek can ve mal kayıbını en aza indirmeyi amaçlamaktadır.
Deprem sırasında ve sonrasında, yapısal elemanlarda oluşabilecek hasarlar yapının göçmesine neden olabilirken; yapısal olmayan elemanların hasar görmesi sonucu yangın, zehirli gaz salınımı, su baskınları ve patlamalar meydana gelmektedir. Deprem nedeniyle oluşabilecek tüm olumsuz etkiler, deprem öncesinde planlanmalı ve elemanların tasarım bu doğrultuda yapılmalıdır. Bu çalışmada pasif yangın durdurucuların sismik performanslarının önemine vurgu yapılmıştır.

2. SİSMİK RİSK VE DEPREM
Yurdumuz dünyadaki en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde olup geçmişte ve günümüzde birçok deprem yaşamıştır.
Depremler, ülke olarak maddi ve manevi çok büyük kayıplar vermemize sebep olmuştur.

Şekil 1. Deprem bölgeleri haritası
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Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, yurdumuzun yüzölçümünün %92’si deprem bölgesinde olup nüfusumuzun %95’i deprem
tehlikesi altında yaşamaktadır. Bu risk deprem güvenliğini ve deprem sonrası oluşabilecek hasarların en az indirilmesi ve gerekli
tedbirlerin alınmasının önemini bizlere tekrar hatırlatmaktadır.
Yangın, depreme dayanıklı yapı tasarımında ön plana çıkan bir konu olmamakla beraber; deprem sırasında ve sonrasında
yangına müdahale etmek oldukça güçtür. Bu nedenle deprem sırasında ve sonrası çıkabilecek yangınlara karşı önlem, yapının
tasarım aşamasından başlamak suretiyle alınmalıdır. Doğru tasarım ve alınacak önlemler, deprem sonrasında çıkabilecek bir
yangında kayıpları en aza indirilmesinde ve ilgili yapının tekrar kullanıma sokulabilme süresinin kısaltılmasında çok büyük bir
paya sahiptir.

3. YANGIN GÜVENLİĞİ
Yangın güvenliği, yeni binaların tasarımından sorumlu olan herkesin birinci önceliklerinden birisidir. Yangının nedenleri çeşitli olmakla birlikte çoğunlukla tahmin edilemez ve sıklıkla tasarımcının kontrolü dışındadır. Tek kontrol edilebilen nokta ise,
yangının başladıktan sonraki etkisidir. Bir binada yangının kontrol altına alınması, normal şartlarda aktif ve pasif yangın koruma
sistemlerinin birlikte çalışması ile sağlanır.
Aktif yangın koruma sistemleri; yangını tespit etmek, sulu ve gazlı söndürme sistemleri ile söndürmek veya duman tahliyesini
sağlamak için tasarlanmaktadır. Aktif sistemler, ayrıca alarm ve acil durum aydınlatmasının sağlanması ile insanların kaçışına
yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır.
Pasif yangın koruma sistemleri ise bina yapısına göre tasarlanır, böylece yangın çıktığında yangına dayanıklı duvarlar ve zeminler ile çevrili bir yangın bölmesi içinde hapsedilir. Duvarlar ve zeminlerde yangın dayanımını sağlamak amacıyla; her açıklık,
tesisat geçiş noktaları ve derzler yangın, duman ve zehirli gazların geçişine karşı yalıtılmalıdır.
Bir yangının yayılma hızını sınırlandırmak, bina içindeki insanlar için kaçış yollarını temin etmek ve yangının etkili bir şekilde
söndürülebilmesini sağlamak için, yangın riski taşıyan mahallerin yangın kompartımanı olarak kabul edilmesi gereklidir. Binanın
yüksekliği, binanın alanı, kullanım tipi ve yerine bağlı olarak yangının belirli bir sürede binanın belirli bölümlerinde hapsedilmesi
sağlanmalıdır.

4. PASİF YANGIN DURDURUCULARIN SİSMİK PERFORMANSI
Pasif yangın durdurucu ürünlerin kullanımını yönetmelikler gereği zorunludur fakat olası bir deprem sırasında ve sonrası pasif
yangın durdurucu ürünlerin performansları yönetmeliklerde değerlendirilmemektedir.
Pasif yangın durdurucu ürünler, temel prensipleri doğrultusunda olası bir deprem sonrasında çalışmaya devam edebilmeli
diğer bir deyişle deprem veya sismik etkiden minimum derecede etkilenmelidir. Özellikle deprem bölgelerinde kullanılacak pasif
yangın durdurucu ürünlere ilk olarak sismik testler yapılmalı, sismik testleri geçen ürünler yangın testlerine sokulmalıdır.
Sismik test methodu nasıl olmalıdır?
Sismik testler, deprem anında pasif yangın durdurucu ürünlerin karşılaşabileceği yük ve hareketleri tekrarlı yükler halinde test
etmelidir.
Testler X doğrultusunda (geçiş elemanı ile aynı doğrultuda)
Y doğrultusunda (geçiş elemanına dik doğrultuda)
ZZ doğrultusunda dönme(burulma)
Yükler geçiş elemanının duvara sabitlendiği noktadan direkt olarak ve statik tekrarlı yükler (FEMA 461) şeklinde etkitilmelidir. Bu
testlerde ürünlerin performansı mutlak suretle belirlenmeli ve test başlangıcından sonuna kadar deplasman-yük-basınç eğrileri
ile kayıt altına alınmalıdır.

Şekil 2. Test düzeneği
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Aynı zaman gaz sızdırmazlğı ve basınç test sırasında sürekli kontrol edilmeli ve ölçülmelidir.
Sismik testi takiben yangın durdurucu ürünler ilgili standartlara göre yangın testine tabi tutulmalıdır. Bu şekilde yangın durdurucu
ürünlerin deprem sırasında ve sonrasında performansı gerçeğe en yakın şekilde değerlendirilebilir.
Sismik performansın değerlendirilmesi
Sismik ve yangın testleri sonucu malzemelerin performansı hasar, duman, yangın ve genel olmak üzere 4 farklı kategoride
değerlendirilmelidir. Hasar, sismik test sırasında malzemenin gördüğü hasar derecesini; duman ve yangın ise malzemenin sismik testi takiben yapılan yangın testi sonucunu değerlendirmelidir. Genel değerlendirme ise malzemenin sismik performansı
olarak düşünülebilir. Yapılan değerlendirme, malzemenin kullanılacağı geçiş detayına göre belirlenmelidir.
Geçiş
özelliği
Elektrik
geçişi
Mekanik
geçiş

Malzeme

Hasar

Duman

Yangın

Genel

Yorumlar

XXXX

Sismik etki altında tavsiye edilmez

YYYY

Kesinlikle tavsiye edilir

ZZZZ
QQQQ

Kesinlikle tavsiye edilir
Yüksek sismik etki altında tavsiye edilmez

Tablo 1. Pasif yangın durdurucuların sismik performansı
5. SONUÇ
Özellikle yurdumuzdaki mevcut yapı stoğunun kalitesizliği ve afetlerdeki koordinasyon eksikliğimiz göz önüne alındığında, olası
bir depremde yangınlara müdahalenin çok daha uzun zaman alacağını öngörmemiz çok zor değildir. Bu koşullar altında yapının
en az zararı görmesi, en kısa sürede tekrar işletmeye alınması ve içerisindeki ekipmanların korunması için deprem sonrasında
çıkabilecek yangınlar, mutlaka deprem sırasında ve sonrasında çalışmaya devam edecek bir sistem ile sınırlandırılmalıdır. Bu
çalışmada Türkiye’de deprem gerçeği ve deprem sonrasında çıkabilecek yangınlar ön planda tutulmuştur. Pasif yangın durdurucu ürünlerin temel bölümlendirme presnsipleri doğrultusunda, deprem sonrasında mutlaka çalışmaya devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle yangın durdurucu ürünlerin sismik testlere tabi tutulması, bu testleri geçmesi durumunda yangın testlerine
sokulmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Pasif yangın durdurucu ürünlerin seçiminde sismik konusunun da mutlak surette göz
önünde bulundurulması tavsiye edilmiştir. Sismik testler ve performans değerlendirmeleri ile ilgili önerilerde bulunulmuştur, bu
husus, başta akademisyenler olmak üzere konunun uzmanları tarafından değerlendirilmelidir.
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YANGIN KOMPARTIMANLARININ YALITIMINDA KULLANILACAK YANGIN DURDURUCULARIN
SEÇİM YÖNTEMİ
İdil TABAK
Nihal ARIOĞLU
Nuri SERTESER
ÖZET

Yangının binada yayılmasını önlemek için oluşturulan “yangın kompartımanları”na çeşitli servisleri ulaştırmak için açılan boşluklar, bu kompartımanların zayıf noktalarını oluşturur. Kompartımanın işlevini yerine getirebilmesi için bu noktaların, yangın durdurucular aracılığıyla yönetmeliklerce belirlenmiş süreler boyunca yangın geçirimsiz hale getirilmesi gerekmektedir. Ancak piyasada bulunan yangın durdurucuların gerek firma gerekse ürün açısından çeşitliliği, tasarım süresinin kısıt faktörleri, konu
alanındaki uzman sayısının azlığı vb. nedenlerle servis geçiş boşluklarında kullanılacak doğru malzemenin seçimi gün geçtikçe
zorlaşmaktadır.
Çalışmada tasarım sürecinin aşamalarında karar vericiye yardımcı olmak amacıyla, yangın kompartıman duvarı/döşemesindeki
servis geçişlerinin hedeflenen süre boyunca yangın geçirimsizliğini ve duman sızdırmazığını sağlayacak en verimli yangın
durdurucunun seçimi için bir yöntem önerilmektedir. Yöntemde öncelikle genel bir seçim akış şeması çerçevesinde kullanılacak
alanda beklenen performans ve ürün değerlendirme ölçütleri tanımlanarak değerlendirilmiş ve ulaşılan sonuç geri besleme ile
test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pasif yangın emniyeti, yangın, yangın durdurucu, yangın durdurucu seçimi
A FIRE STOPPING PRODUCT SELECTION METHOD FOR FIRE INSULATION OF COMPARTMENT BARRIERS
ABSTRACT

The joints and service openings are the weakest points of fire compartments whose essensial funcion is to prevent fire from
spreading in the building. In order to function properly, compartments should become fire resistant for a specified time with the
help of fire stopping systems. However wide variety of fire stopping products in the market, limited timing of design phase and
insufficient number of expert on this area makes it more and more complicated to choose the right product for a specific place.
In order to help the decision maker during the design phase, this study suggests a selection system to find the most efficient
firestop product providing a complete fire resistance and smoke proofing of service penetrations on the compartment wall/ floor
for a required time. In this method, performance requirements for the application area and citerion for firestop products asessment are defined through the medium of the selection scheme and the result is checked via feedback.

Keywords: Passive fire safety, fire, fire stopper, fire stopper selection
1.GİRİŞ

Pasif yangın güvenlik önlemleri, yangını çıktığı yere hapsetmek, böylelikle insanların emniyetle binadan kaçışını kolaylaştırmak
ve bu kaçış için gerekli sürenin sağlanmasına yönelik alınması gereken önlemler ile itfaiye ekiplerinin ise yangına müdahalesini
kolaylaştırmak için alınan mimari tasarım kararlarından oluşur. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için yapılan en önemli mimari
müdahale binayı yangın kompartımanlarına ayırmaktır. Bu yöntemde bina yangına dayanıklı elemanlar ile bölmelere ayrılır.
Birinden diğerine yangın geçmeyecek şekilde kesintisiz bir yalıtım sağlaması beklenen bu kompartımanların, aynı zamanda
işlevsel olma özelliklerini sürdürebilmeleri için dışarıdan, elektrik, su, havalandırma gibi çeşitli sistemlerle beslenmesi gerekmektedir. Öte yandan; kompartıman içlerine bu servislerin alınabilmesi için servis geçiş deliklerinin açılması gerekmektedir. Bu
delikler ise yangın kompartımanlarının yangına karşı zayıf noktalarını oluştururlar. Bir yangın durumunda buralardan duman,
zehirli gaz ve ısı geçişi olur; bir kompartımandan diğerine yangının yayılma olasılığı artar. Bu nedenle, içlerine servislerin
yerleşimi yapıldıktan sonra bu servis geçiş açıklıkları, yangın kompartıman duvarlarının performansını yakalayacak şekilde
yangın durdurucularla yalıtılmalıdır.
Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin (TBYKHY) [1] yangın durdurucularla ilgili hükümleri şöyledir:
“MADDE 69- (1) 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.”
“(Ek: 09/09/2009 – 27344 R.G. / 8 md.) Su, elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatı ile benzeri tesisatların döşemeden geçmesi
hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı
yalıtılır. “
TBYKH’ye 2015 yılında yapılan eklemeye göre ise: [2]
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“(8) Havalandırma ve duman tahliye kanallarının yangın kompartımanı duvarlarını delmemesi gerekir. Kanalın yangına 120 dakika dayanıklı bir yangın kompartımanı duvarını veya katını geçmesi halinde, kanal üzerine yangın kompartımanı duvarını veya
katını geçtiği yerde 120 dakika ve üzerindeki yangın zonu geçişlerinde yangın damperi konulması veya şönt baca veya özel
kelepçe gibi yangın geçişini engelleyen önlemler alınması gerekir. Havalandırma kanalı korunmuş bir şaft içinden geçiyor ise
şafta giriş ve çıkışta yangın damperi kullanılması şarttır.”
Yangın kompartımanının tam yalıtımında kilit rol oynayan yangın durdurucularla ilgili doğru seçimin yapılması ise hayati bir
öneme sahiptir. Ancak piyasadaki yangın durdurucu arzının çok fazla olması, inşaat süreci için verilen zamanın çok yetersiz
olması, her bina inşaatında bu konu ile ilgili uzmanlaşmış ya da bilgi sahibi bir yetkili bulunamaması ve yangın durdurucu seçiminin çok karmaşık bir sürece dayanması gibi sebeplerle rasyonel bir seçim yapmak imkansız hale gelmiştir.
Bütün bu nedenlerden ötürü, yangın durdurucuların seçimini kolaylaştıracak, şematik ve rahat anlaşılır bir seçim sistemi geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda, yangın durdurucunun seçimini etkileyecek kararlar belli bir sistematik altında toparlanmış, hiç bir ayrıntının gözden kaçmayacağı şekilde düzenlenmeye çalışılmıştır.

2.YANGIN DURDURUCULARIN SEÇİMİNDE KULLANILABİLECEK BİR YÖNTEM
Kompartıman yalıtımında kullanılacak yangın durdurucunun seçimi için önerilen yöntem, iki aşamadan oluşmaktadır. İlki uygulama yapılacak alanın özelliklerini belirlemek ve listelemek için kullanılan tanı aşaması, ikincisi ise bu tanıdan yola çıkılarak
kullanılacak yangın durdurucuda aranacak özelliklerin tamamının belirlendiği bir değerlendirme aşamasıdır.

Uygulama Alanı Tanı Aşaması

Yangın durdurucuların seçiminde, çok fazla kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bu konuda doğru ve kolay şekilde seçim
yapabilmek için bu kriterlerin belli bir düzen içerisinde ele alınması gerekir. Oluşturulan seçim akış şeması yardımıyla, uygulamanın yapılacağı alanla ilgili özelliklerin tamamı listelenmeye, ele alınan uygulama alanı ile ilgili bilgi toplanmaya çalışılmaktadır.
Bu aşama “tanı etabı” olarak da adlandırılabilir. Bu esnada genelden özele doğru tüm ayrıştırıcı nitelikler belirlenir. Bu nitelikler,
seçilecek yangın durdurucudan beklenecek performans özelliklerinin netleştirilmesi için kullanılacaktır.

Çevresel Etmenler

Seçim akış şemasının ilk adımı, çevresel etmenlerin belirlenmesidir. Bunlar, şea 1’de gösterildiği gibi uygulamanın yapılacağı
ülke ya da bölgeye ait özelliklerdir. Başlangıç olarak uygulama alanında temin edilebilecek tüm yangın durdurucu tip ve markaları
listelenerek bir ürün havuzu oluşturulur ve değerlendirme süreci başlatılır. Bu noktada uygulamanın bitiş süresi önem taşımaktadır. Sipariş sonrasında seçilen ürünlerin üretilip getirtilebilmesi için geçecek zaman dilimi, uygulama için öngörülen bitiş tarihini
ötelemeyecek şekilde ürünler seçilmelidir.
Ardından bu bölgede geçerli mevzuatlar ele alınmalıdır. Tüm kanun ve yönetmeliklerde, alınması gereken pasif yangın önlemleri ve dolayısıyla yangın durdurucuların kullanımıyla ilgili kısıtlamalar belirlenir. Eğer söz konusu projede LEED ya da benzeri
sürdürülebilir bina sertifikaları alınmak isteniyorsa, bu sertifikasyon sitemlerinin gereklilikleri dikkate alınır.

Kaynaklar

Elde edilebilirlik
Termin süresi

ÇEVRESEL ETMENLER

Mevzuat

yönetmelik
standart
kanun
Sertifikalandırma

Şema 1:Yangın durdurucu seçiminde rol oynayan çevresel etmenler ve alt başlıkları

Bina Türü

Bir sonraki aşama, bina türünün belirlenmesidir (şema 2). Aslında mevzuatla da ilişkili olan bu aşamada binanın kullanım amacı73
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na göre tehlike sınıfı ortaya çıkar. Binanın yüksek-orta-düşük tehlike sınıfında olması, her kompartımanda kaçar dakikalık yangın
dayanımı gerektiğinin belirlenmesini sağlar.

Mekan Türü

Bina türünün belirlenmesinden sonra, uygulamanın yapılacağı alanın nasıl kullanılacağına dair kriterler devreye girer (şema
2). Mekanın nasıl kullanılacağı, çevresindeki yangın bariyerlerinden ve dolayısıyla yangın durdurucudan beklenen performans
kriterlerinin bir kısmının daha ortaya çıkmasını sağlar. Söz gelimi mekan bir laboratuvar olarak kullanılıyorsa farklı, konser salonu ya da yaşama alanı olarak kullanılıyorsa farklı gereksinimlere sahip olacaktır. Mekanın kullanım sınıfına göre aşırı ısıya
dayanım, akustik yalıtım, kimyasallara dayanım, su geçirmezlik vb hangi performans kriterleri gerekiyorsa listelenmiş olur.

Yüksek Tehlike
BİNA TÜRÜ

Orta Tehlike

Mevzuat

Düşük Tehlike
• Kaç dakika yangın dayanımı isteniyor?
Aşırı sıcaklık var mı?
Aşırı nem var mı?
MEKAN TÜRÜ

Kimyasal var mı?

Evet/
Hayır

Parazit/ bakteri vs. var mı?
Akustik bir gereklilik var mı?
• Nem, su geçirmezlik, akustik yalıtım gibi
performanslar bekleniyor mu?
YAPI ELEMANI TÜRÜ

Yapı Elemanı Türü

Şema 2: Bina türü ve mekan türü

Yapı elemanı ölçeğinde yangın durdurucu seçimini etkileyen kriterler 3 ana başlığa ayrılabilir. İlki, yapı elemanının malzemesidir.
Yangın durdurucunun yapı elemanının yapılmış olduğu malzeme ile ters etkileşime girmemesi, yangın durdurucunun malzemeye iyi şekilde yapışması, bütünleşebilmesi gerekmektedir.
Özellikle duvar kesitinin içinde kullanılan malzemeler, dolu kütleli duvarlarda kullanılabilirken içi boşluklu taşıyıcı konstrüksiyonlu
duvarlarda kullanılamayabilir. Örneğin alçı panel duvar içerisinde yangın durdurucu sargı kullanımı mümkün değildir; çünkü
yangın durumunda hacmini büyütmeye başlayan sargı, etrafında sarılı olduğu borunun yüksek sıcaklıkla erimesi sonucu oluşan
boşluğa doğru ilerlemek yerine duvar kesitinin içine doğru genişleyecektir ve plastik borudan duman geçmeye devam edecektir.
Bu nedenlerle duvar ve döşemelerin malzemeleri tanımlanmalıdır.
İkinci olarak yapı elemanının konumu yangın durdurucunun seçimini ya da hazırlanışını değiştirebilir. Bu bağlamda duvarlarda ve döşemelerde aynı tip yangın durdurucu kullanılsa bile farklı şekilde uygulanır. Örneğin yangın kelepçesi dikey konumlandırılmış bölücü duvarlarda her iki taraftan da uygulanırken, yatay konumlandırılmış döşemelerde yalnızca döşeme altından
uygulanması yeterlidir. Yine benzer şekilde yangın durdurucu harç yatay uygulamalarda daha rahat seviyelenmesi için daha
akışkan olacak şekilde hazırlanır ve genelde alttan taşıyıcılarla desteklenirken, dikey uygulamalarda akmaması amacıyla daha
koyu kıvamlı hazırlanır ve herhangi bir taşıyıcı konstrüksiyon gerektirmez.
Yapı elemanı ölçeğinde yangın durdurucu seçimini etkileyen bir diğer unsur da yapı elemanının kalınlığıdır. Duvarın et kalınlığı
içerisinde kullanılacak bir yangın durdurucu söz konusu olduğunda duvarın belli bir minimum kalınlıkta olması gerekir. Gerekli
olandan daha ince duvarlarda ise duvar dışından uygulanan yangın durdurucular kullanılmalıdır.
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• Ürünün malzeme ile
etkileşimi:
• Yapışıyor mu?
• Korozyon gözleniyor mu?

Alçıpan
Beton

Malzeme

Tuğla
Taş

YAPI
ELEMANI

Yatay

• Ürünün akışkanlığı
• Taşıyıcı /destek gerekliliği

Düşey

Konum

Düşey-yatay
birleşimi
Kalınlık

Uygulama tipi

KULLANILACAK
ALAN

Kullanılacak Alan

Şema 3: Yapı elemanı türü

Yangın durdurucu seçiminde en ayırt edici aşama, kullanılacak alan (şema 4) ve buradan geçen servis tipi (şema 5) ile ilgili
olandır. Kullanılacak alandaki açıklığın boyutu, yangın durdurucunun seçimi için çok önemli bir kriterdir. Büyük açıklıklarda daha
büyük kütleli yangın durdurucular tercih edilirken açıklıklar küçüldükçe daha küçük hacimli ve daha akışkan, boşluk bırakmayacak ürünler tercih edilmelidir. Öte yandan büyük açıklıkların kapatılması için kullanılan hacimli yangın durdurucuların kenarlarında ya da servis geçişlerinin yapıldığı kısımlarda hala daha küçük boyutlu açıklıklar kalacağından, bu açıklıkların da boyutlarına
uygun yangın durdurucularla takviye edilmesi gerekir. Örneğin 1m x2m’lik, içinden elektrik tavası geçen bir açıklıkta, açıklığın
genelini kapatmak için yangın durdurucu levha kullanılır. Ancak elektrik tavasının panelle birleştiği noktalarda, panelin kapatamadığı küçük boyutlu açıklıklar kalmakta; levhanın duvar ya da döşeme ile kesiştiği noktalarda ise dahha da küçük boyutlu
sızıntı boşlukları kalmaktadır. Böyle bir durumda tava etrafında kalan küçük boyutlu açıklıklar için ek panel parçaları ya da
yangın durdurucu köpük kullanılmalı, panel etrafındaki sızıntı boşlukları ise yangın durdurucu mastikle takviye edilmeli ve tam
sızdırmazlık sağlanmalıdır.
Açıklık içindeki servis geçişlerinin etrafında kalan boşluğun şekli de yangın durdurucu seçimi açısından belirleyici bir özelliktir.
Burada çoklu servis geçişi varsa ya da düzensiz, amorf bir boşluk kalıyorsa kesilerek şekillendirilmesi gereken bir ürün yerine
harç, köpük ya da yastık gibi daha kolay şekil alan, boşluk dolduran ürünler tercih edilecektir.
Benzer şekilde uygulama yapılacak alan zor ulaşılabilir bir noktadaysa, montajlı, zahmetli ürünler yerine kendiliğinden şekil alan,
kolayca yerleştirilen ürünler seçilmelidir.

Açıklık
boyutu
KULLANILACAK
ALAN

Sızıntı
Küçük
Orta
Büyük
Çok servis girişli mi?

Açıklık Tipi

Kalan boşluk
düzensiz mi?
Zor ulaşılabilir
bir noktada mı?
Yük taşıyıcılığı
gerekiyor mu?
Açıklık hareketli misabit mi?

SERVİS TİPİ
Şema 4: Kullanılacak alanın özellikleri
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Servis Tipi

Açıklığın içinden geçen servis tipi, yangın durdurucu seçiminde hayati bir rol oynar (şema 5). Öncelikle servis tipinin yanıcı olup
olmaması ve içinde boşluk barındırıp barındırmaması önemli kriterlerdir. Yangın, elektrik kabloları üzerinden çok hızlı bir şekilde
ilerleyebilir. Bu nedenle kablolar üzerine yangın durdurucu intümesan sprey-boya sıkılması çok önemlidir. Öte yandan yanıcı
özellikteki plastik borular, metal borulardan farklı olarak, yangın sırasında ulaşılan yüksek sıcaklıklarda hemen eridiğinden,
içlerinden geçtiği duvar ya da döşemede yangınla birlikte yeni bir boşluk oluşturmuş olurlar. O nedenle bu tip boruların etrafında
yangın anında herhangi bir sızıntı olmaması için yangın esnasında şişerek plastik borudan açılan boşluğu doldurması amacıyla
intümesan madde dolgulu yangın durdurucu kullanılmalıdır.
Yine kalıcı olarak yerleştirilmiş bir servis tipi ile server odaları gibi sıklıkla değişiklik gerektiren servis tipleri için farklı yangın durdurucusu kullanılmalıdır. Sabit servis geçişlerinde harç gibi durdurucular kullanılırken yangın durdurucu tuğlalar ya da yastıklar hiç
bozulmadan değişiklik yapmaya olanak verdikleri gibi, bir yerden çıkarıldıktan sonra başka bir açıklıkta yeniden kullanılabilirler.

Yanıcı mı?

SERVİS TİPİ

İçinde boşluk
barındırıyor mu
Elektrik geçişi var mı?
Kalıcı mı? / geçici mi?
Geçici ise yangın
durdurucu tekrar başka
yerde kullanılacak mı?

• Ürün Tipi
• Uygulama Tipi

Yangın durdurucuyla
reaksiyona giriyor mu?
Yangın durdurucuda ya da
serviste korozyon
gözleniyor mu?

EK KRİTERLER
Şema 5: Servis tipi ve yangın durdurucu seçiminde etkin rol oynayan özellikleri

Ek Kriterler

Bütün bu kriterlerin, yangın durdurucular arasında bir eleme yapmak için yeterli gelmediği durumlar olabilir. Böyle durumlarda
şema 6’da belirtilmiş olan ek kriterler devreye girer. Günümüz inşaatlarında kuşkusuz maliyet, bu ek kriterler arasında en önemli
yere sahip olandır. Maliyeti hemen sonrasında çabuk uygulanabilirliği takip eder. Ardından uygulama ve kullanım sırasında
sağlık problemleri gibi herhangi bir risk barındırıp barındırmaması da önemli rol oynar.

Maliyet






İlk Maliyet
Az çalışan tarafından çabuk uygulanabilirlik
Ek önlem gerekliliği
Dayanıklılık
Bakım gerekliliği-yenileme sıklığı

Uygulama Süresi
EK KRİTERLER

 Uygulama süresi
 Kür süresi

Uygulama Riskleri
 Uygulama sırasında sağlığa zararı
 Kullanım sırasında sağlığa zararları
 Atık olarak çevreye etkileri

Özel Tercihler
 Karar vericilerin özel firma ya da
mazleme tercihleri

Şema 6: Ek kriterler

76

Son Ürün

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

3. YANGIN DURDURUCULARIN DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Yangın durdurucu seçim akış şemasına göre yangın durdurucular arasından uygun olmayanların elenebilmesi için öncelikle
çevresel etmenler başlığı altında ele alınan, inşaatın bulunduğu bölgedeki mevzuatın gerektirdiği ve bu bölge için belirli süre
zarfında temin edilebilecek tüm yangın durdurucuların tümünün belirlenmesi gerekmektedir.
Aslen tüm yangın durdurucu tipleri için genel geçer bazı ortak özellikler bulunmaktadır. Bu bağlamda hangi yangın durdurucu
tipinin hangi durumlarda kullanılabileceği baştan söylenebilirdi. Ama her yangın durdurucu tipinin tüm özellikleri birebir örtüşmemektedir. Aynı yangın durdurucu tipi, farklı markalarda farklı performans özelliklerine sahip olabildiği gibi aynı markanın aynı
yangın durdurucu tipinden iki farklı ürünü bile birbirinden bazı özellikleriyle farklılaşmaktadır.
Bu nedenle ürünlerin ayrıt edici özelliklerinin belirlenebilmesi için bir yangın durdurucu değerlendirme tablosu hazırlanmış ve
yangın durdurucuların birbirinden rahatça ayrışmasını sağlayacak sorular belli başlıklar altında şema 7’de gösterildiği şekilde
gruplanmıştır. Bu soruların hangilerinin ele alınan uygulama alanı için geçerli olacağı seçim akış şemasına verilen yanıtlarla belirlenir. Böylelikle herhangi bir yangın durdurucu için geçerli olabilecek tüm performans kriterleri arasından eleme yapılarak, ele
alınan alan için özelleştirilmiş bir performans kriter listesi elde edilmiş olur. Bu tabloda ele alınan belirleyici kriterler şu şekildedir:

Yangın dayanım süresi

Aslen bu süre, uygulama yapılacak açıklığın ve içinden geçen servis elemanının özellikleri ve uygulama biçimiyle doğrudan ilişkilidir. Söz konusu uygulama tipinde kaç dakikalık yangın dayanımı elde edileceği bulunmalı ve yangın durdurucunun bu gerekli
süreyi yakaladığından emin olunmalıdır.

Dış etmenlere dayanıklılığı

Yangın durdurucunun kullanılacağı mekana göre maruz kalabileceği yıpratıcı etmenler sıralanmaktadır. Yangın durdurucunun
kullanılacağı alanda bu etmenlerden hangilerinin olduğu, üründen beklenecek dayanıklılık kriterlerini belirleyecektir.

Malzemelerle etkileşim

Bu başlık altında yangın durdurucunun temas halinde olduğu malzeme türlerine karşı tepkisi tektik edilmeye çalışılmalıdır.
Yangın durdurucunun uygulanacağı alanda kullanılan malzemelerle yangın durdurucunun uyumlu olup olmadığı, herhangi reaksiyona ggirip girmediği, birbirlerine iyi yapışıp yapışmadığı kontrol edilmelidir.

Farklı duvar tiplerinde uygulanabilirlik

Kimi malzemeler, yapıları gereği bazı duvar tiplerinde kullanılamazlar. Uygulama yapılacak duvarın dolu kütleli veya boşluklu-taşıyıcılı olup olmadığına bakılarak o yangın durdurucunun ele alınan duvar tipi için kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmalıdır.

Farklı yönlerde uygulanabilirlik

Bölücü elemanın yatay, dikey ya da bunların kesişimi olması durumunda hangi yangın durdurucuların bu pozisyonda kullanılabileceği belirlenmelidir.

Açıklıkları kapatmak için yapısal özellikler

Açıklığın tipine göre, yangın durdurucunun bazı özelliklere sahip olması beklenir. Açıklık boyutuna göre kütleli ya da akışkan
bir yapı arandığı gibi hareketli açıklıklar için elastik, yangın sırasında büyüyebilecek açıklıklar için ise intümesan yapı özellikleri
sorgulanır.

Uygulama ile ilgili özellikler

Seçim akış şemasında belirlenen maliyet, çevre, sağlık ve süre kriterleri ile ilgili bilgiler bu başlık altında ele alınmaktadır.

Kullanım ile ilgili özellikler

Kullanım süresince yangın durdurucudan beklenen performansın karşılanıp karşılanamayacağı bu başlık altındaki sorularla
belirlenir.
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Dış etmenlere
dayanıklılığı

Yangına dayanım
süresi
Onay-sertifika
(Uygulamanın
yapılacağı sisteme göre
değişiklik gösterir)
 30 dakika
 60 dakika
 90 dakika
 120 dakika
 180 dakika
 240 dakika

Yüksek sıcaklığa dayanıklı mı?
Neme dayanıklı mı?
Kimyasallara dayanıklı mı?
Parazit-bakteri-mantara
dayanıklı mı?
 Akustik yalıtım sağlıyor mu?
 UV ışınlarına dayanıklı mı?





Farklı yönlerde
uygulanabilirlik

Açıklıkları kapatmak için
yapısal özellikler

 Yatayda uygulanabiliyor mu:
akışkan yapı
 Düşeyde uygulanabiliyor mu:
akmaz yapı
 Yatay- düşey birleşimlerde:
uygulanabiliyor mu: sıkıştırılabilir
ya da elastik yapı

 Yangın sırasında oluşabilecek
açıklıklar: genleşebilir yapılı
mı?(intümesan)
 Gözenekler-ince lineer açıklıklar:
akışkan yapılı mı?
 Hareketli açıklıklar: elastik yapılı mı?
 Büyük açıklıklar: kütleli yapılı mı?
 Düzensiz açıklıklar: amorf şekilleri
kendiliğinden alabiliyor mu? (akarak
ya da şişerek yerleşen yapı)

Malzemelerle
etkileşim
 Hangi duvar /döşeme
malzemelerine istenen
yangın dayanım
süresini sağlayacak
kadar yapışabiliyor?
 Farklı malzeme
tipleriyle reaksiyona
giriyor mu-Korozyon
gözleniyor mu?

Uygulama ile ilgili
özellikler
 Uygulama sırasında zararlı gaz
çıkartıyor mu?
 Kolay uygulanabiliyor mu?
 Uygulaması kaç çalışan
gerektiriyor?
 Uygulaması ve kullanıma hazır
hale gelmesi ne kadar sürüyor?
 Zor ulaşılan alanlarda kolaylıkla
uygulanabiliyor mu?
 Uygulandıktan sonra , tam
sızdırmazlık sağlamak için başka
bir ürün daha kullanmak
gerekiyor mu?
 Çevreye zararı var mı?
Sürdürülebilir bir malzeme mi?

Farklı duvar tiplerinde
uygulanabilirlik
 Dolu gövdeli duvarda
uygulanabiliyor mu?
 Boş gövdeli duvarda
uygulanabiliyor mu?
(akışkan malzeme
kullanılamaz)

Kullanım ile ilgili
özellikler
 Ömrü ne kadar?
 Kullanım sırasında bakım
gerektiriyor mu?
 Kullanım sırasında zararlı gaz
çıkarıyor mu?
 Yangın sırasında zehirli gaz
çıkartıyor mu? Yük taşıyıcı
olacak şekilde uygulanabiliyor
mu?
 Yalıtkan mı?
 Yeniden müdahaleye , servis
değişimine olanak veriyor mu?
 Bir kere kullanıldıktan sonra
başka yerde tekrar
kullanılabiliyor mu?

ÜRÜN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Şema 7: Yangın durdurucu değerlendirme tablosu

4. SONUÇ
Yangın durdurucu değerlendirme tablosundan elde edilen yanıtlar doğrultusunda, en başta belirlenmiş tüm yangın durdurucular
arasında elemeler yapılarak bir veya birkaç yangın durdurucu kullanımı uygun görülebilir. Birden fazla yangın durdurucunun
uygunluğu sonucuna varılması durumunda seçim akış şemasının son etabı olan özel tercihler devreye girer. Bu noktada firma
ya da karar vericilerin, çeşitli nedenlerle daha yakın hissettikleri, güvendikleri, daha iyi olduğunu düşündükleri firma ya da ürün
üzerinden karara varılır.
Gelişen teknoloji ile ileriki yıllarda bu kriterlerin üzerine ekleme yapılması, seçim sisteminin güncellenmesi ya da iyileştirilmesi gerekebilir. Ancak bu kadar çok girdinin etkileyeceği bir karar için sistemli ve somut bir adımlar dizisi izlenmelidir. Yangın
durdurucu seçimi hayati önem taşıyan bir karardır. Böyle kritik bir seçim yapılırken hiç bir detay atlanmamalı, tüm kriterler
somut kanıtlarıyla (standartlara ait testlerin istenen sürelerde başarılı olduğuna dair onay belgeleri ve sertifikalarla) ele alınarak
değerlendirilmelidir.
Son olarak da unutulmamalıdır ki tasarım kararları ve ürün seçimleri ne kadar doğru yapılmış olursa olsun, yangın esnasında
performansın bir belirleyicisi daha olacaktır: doğru uygulama ve bakım. Bu nedenle uygulamalar, her zaman sertifikalı, özel
eğitimli ustalarca yapılmalı ve rutin kontrollerle eskiyen ya da yıpranan yangın durdurucular üzerinde gerekli tamir işlemleri
geciktirilmeden yapılmalıdır.
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SAĞLIK YAPILARINDA PASİF YANGIN ÖNLEMLERİ
Sedat ALTINDAŞ
ÖZET
Binalardaki yangın kaçışları sağlıklı kullanıcılar düşünülerek tasarlanmaktadır. Ancak hastanelerdeki kullanıcılar çoğu zaman
sağlıklı kullanıcı tanımına uymamakta, diğer binalar için alınması gereken yangın önlemleri sağlık yapılarında yetersiz
kalmaktadır. Yangın güvenlik önlemlerinde, sağlık yapılarına özel düzenlenmelerin yapılması gerekmektedir. Pasif yangın
önlemleri bu düzenlemelerde önemli bir yer tutmaktadır. Yangının bina içinde büyümesi ve yayılmasının sınırlandırılması ile
kullanıcıların bina içinde korunarak tahliyelerin mümkün olduğunca aynı kat düzleminde yapılması, pasif önlemlerin üzerinde
yoğunlaştığı konulardır.
Bu çalışmada, hastanelerde alınması gereken pasif yangın önlemleri sistematik bir şekilde incelenmiştir. İncelemede, yapı malzeme ve elemanları seçimi, kompartımanlara ayırma, kaçış yolları tasarımı ile ilgili olarak farklı ülkelere ait yönetmelikler, güncel
örnekler ve uygulamalardan faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yangın güvenliği, sağlık yapıları, pasif yangın önlemleri, kaçış yolları
PASSIVE FIRE MEASURES IN HEALTH CARE BUILDINGS
ABSTRACT
Fire escapes of the buildings are designed according to the healthy users. However, this system is not suitable for occupant of
the health care facilities. Other fire precautions & escape of the normal buildings are not sufficient for healthcare facilities. So
different fire safety precautions should be developed for health care facilities. These precautions are focuses on restraining the
expansion and spread of fire in buildings and evacuation of users safety in buildings as possible as same floor level.
In this study, passive fire precautions to be taken in the hospital were examined in a systematic way.in this research, selection of
building materials & compomnents, separating to the compartments and design of escaping routes are discussed by evaluating
different country regulations & design codes with current examples and implementations.

Keywords: Fire safety, passive fire protection, health care facility, fire escape
1. GİRİŞ

Hastaneler, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)’e göre otel, sinema, lokanta, okul, yurt, işyeri,
eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar gibi kamuya açık bina olarak değerlendirilmektedir. “Sağlık hizmeti amaçlı binalar”,
eğitim amaçlı binalar, tutuk ve cezaevleri ile birlikte kurumsal binalar sınıfı altında incelenmektedir. Hastaneler, huzurevleri,
çocuk bakım ve rehabilitasyon merkezleri vb. bu kapsam içinde değerlendirilmiştir(Bkz. Tablo 1). Yönetmelikte, ayrıca sağlık
hizmeti amaçlı binalar için “yataklı sağlık tesisleri” ile “ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri” olarak iki ana grupta da önlemlerin
alındığı kısımlar bulunmaktadır [1].
Tablo 1. Sağlık hizmeti amaçlı binaların kapsamı

Kullanıcı

Binalar

Bedensel, zihinsel hastalık
ya da yetersizliğe sahip kişiler, küçük çocuklar, nekahet
hâlindeki kişiler veya bakıma
muhtaç yaşlılar

Bu kişilerin tedavi ve bakımının yapıldığı ve dört veya daha fazla kişinin
yatırılabildiği bina veya yerler
Hastaneler, huzurevleri, çocuk
bakım ve rehabilitasyon merkezleri,
dispanserler vb. yerler

Sağlık ocakları, özel klinikler, revirler teşhis ve tedavi merkezleri
ve tıbbi laboratuvarlar

2. SAĞLIK YAPILARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Alınacak yangın önlemlerinin belirlenmesinde sağlık yapılarının özelliklerinin dikkate alınması ile daha etkin bir yangın güvenliği
sağlanacaktır Genel olarak bakıldığında sağlık yapılarını tasarım, mekan, kullanıcı özellikleri vb. yönden diğer binalardan farklı
kılan özellikler aşağıdaki gibidir

2.1. TASARIM

Hastane tasarımında çoğunlukla düşey planlama ve yatay planlama olarak iki planlama stratejisi oluşmuştur. Kapasite ve arsa
büyüklüğü de planlamada etken olmuş, özellikle yatak kapasitesi fazla olan hastanelerde hem yatay hem de düşey planlama
anlayışının uygulandığı da görülmüştür. Bu tip hastanelerde düşeyde yoğun olan kütlenin hasta bakım ünitesi (yatak bloğu),
yaygın olan kütlenin ise diğer bölümler (poliklinik, teşhis birimleri, tedavi birimleri) için ayrılmış olduğu söylenebilmektedir [2].
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2.2. MEKÂNSAL DEĞIŞIM

Hastane yapılarının fonksiyonel veya fiziksel eskime sonucunda mekânsal anlamda değişimi gerekmekte, bu kapsamda belirli
aralıklarla tadilatlara gidilmektedir. Yapılacak değişimler mekânsal büyümler ya da esneklik sınırları içinde değişimler olarak
gerçekleşmektedir. Tıp teknolojisinin gelişimi ile yakından ilgili olan mekânsal değişim hastanelerde iki şekilde karşımıza çıkmaktadır [2].
Mevcut cihazların değiştirilmesiyle modernizasyon veya yeni cihaz ilaveleriyle, yapının esneklik sınırları içinde gereksinim duyulan mekanları oluşturmak.
Temel fonksiyonlara bağlı olarak (teşhis, tedavi, poliklinik, acil servis vb.) daha çok sayıda ve daha karmaşık eylemlerin yeni
veya eklenen, büyüyen organizasyonlarla yerine getirilmesi.

2.3. BÖLÜMLERIN ÇEŞITLILIĞI

Hastane binaları farklı nitelikler taşıyan, farklı mekan ve düzenlemeleri gerektiren, teknik donanımları özelleşen, ekipmanları ve
tıbbi teknolojileri değişen birimlerden oluşmaktadır. Fonksiyonları ve verilen hizmetler düşünüldüğünde bu birimler Tablo 2’deki
gibi sıralanabilmektedir [2]. Her birim, kullanıcı özellikleri, yangın yükleri ve yangın tehlike sınıfları olarak farklılıklar gösterebilmektedir.
Tablo 2. Hastane fonksiyon alanları ve işlevleri

Fonksiyon

Verilen Hizmet

Temel fonksiyon alanları

Teşhis, tedavi ve hasta bakım üniteleri, poliklinik, acil servis, ameliyathane, doğumhane yoğun bakım, merkezi sterilizasyon,

Yardımcı sağlık hizmetleri

Hasta kabul, eczane, morg, kan bankası

Hastane destek servisleri

Mutfak, çamaşır, pnömatik tüp transfer merkezi, tıbbi atık

İdari ve teknik birimleri

İdare birimi, klima ve havalandırma santralleri, merkezi vakum ve oksijen
dairesi, elektrik bölümleri

2.4. KULLANICI ÖZELLIKLERI

Sağlık yapılarının kullanıcıları arasında bedensel veya zihinsel hastalığa veya yetersizliğe sahip kişiler, küçük çocuklar, nekahet
hâlindeki kişiler veya bakıma muhtaç yaşlılar yer almaktadır (Bkz. Tablo 1). Çocuk, yaşlı ve belirli sağlık problemleri olan kişiler,
çok daha düşük seviyelerdeki yangın ısısı veya atıklarından, topluluktaki diğer kişilere göre ciddi şekilde etkilenebilmektedirler.
Örneğin toplumda, yaşlı ve çocukların yaklaşık olarak % 15’i ve yetişkinlerin yaklaşık olarak % 5’i astımlı kişilerden oluşmakta
olup yangın atıklarından oluşan zehirli maddelere daha fazla hassasiyet göstermektedir. Bozuk kalp perfüzyonu olan kişiler
boğucu gazlara karşı özellikle hassastır. Dolayısıyla, yangınlarda veya CO’e maruz kalma durumlarında ölen yetişkinlerin kanında meydana gelen öldürücü karbonmonoksit ve hemoglobin bileşimi derişiminin ortalaması yaşlılarda daha düşüktür. Bu durum,
yangından kaçma girişiminde çok önemli olabilmektedir [3].

3. SAĞLIK YAPILARINDA PASİF YANGIN ÖNLEMLERİ
Binalarda alınması gereken yangın önlemleri ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile düzenlenmektedir. Aktif önlemler, ilgili kodlar
ve standartlar yardımıyla aktif yangın sistemlerinin tasarım ve uygulanması ile çözümlenmektedir. Ancak yangınla mücadelenin
daha etkin sürdürülebilmesi için aktif önlemlerin yanında tasarım sürecinin ilk aşamasından itibaren pasif önlemlerin dikkate alınması gerekmektedir. Pasif önlemler, aşağıdaki yangın güvenliğine ait temel gerekleri[4] karşılamak üzere kurgulanmıştır. Ancak
pasif yangın önlemleri alınırken sağlık yapılarının genel özellikleri göz önünde bulundurulmalı, bu özellikleri karşılayan uygun
çözümlerin oluşturulmasına dikkat edilmelidir.
Taşıyıcı strüktürünün yangın sırasında yük taşıma kapasitesini belirli bir süre koruması,
Yangının büyümesinin sınırlandırılması,
Alev ve dumanın binanın içerisinde genişlemesi ve yayılmasının sınırlandırılması,
Yangının çevredeki binalara sıçramasının sınırlandırılması,
Kullanıcıların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi veya diğer yollarla kurtarılmasının sağlanması,
İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin emniyetli ve sağlıklı bir şekilde görevlerini yapabilmesi.

Yapının ve Yapı Elemanlarının Yangına Direnç Göstermesi
Binanın yangın sırasında belli bir süre göçmemesi, onu oluşturan yapı elamanlarının yangına belirli bir süre direnç göstermesi
ile sağlanmaktadır [5].Yapı elemanının yangın direnci; yük taşıma, bütünlük ve termal yalıtım kapasitesini, standart yangın
dayanım testinde belirli bir süre koruyarak, yangına karşı dayanım göstermesi şeklinde tanımlanmaktadır [4]. Yangına direnç
süreleri belirlenirken yapı göçmesinin ağır sonuçlar doğuracağı binaların tasarımında ek güvenlik faktörünün kullanılmasına dikkat edilmelidir. Kademeli tahliyenin uygulandığı hastanelerde bina içerisinde bulunan kişilerin, yangın söndürme çalışmalarının
devam ettiği süre boyunca uzunca bir zaman binada kalmaları gerekebilir. Bu nedenle, sağlık yapılarının tasarımında ek güvenlik
faktörünün kullanılmasına dikkat edilerek, yapının yangın sırasında uzun bir süre boyunca göçmeye karşı dayanıklı olarak inşa
edilmesi sağlanmalıdır [6]. BYKHY’de göre, sağlık yapıları için istenen yangına direnç süreleri Tablo 3’de görülmekte olup, diğer
binalara göre daha uzun yangına direnç süreleri istenmektedir.
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Tablo 3. Sağlık yapılarına ait yangına direnç süreleri

Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri
(dakika)
Yağmurlama Var

Yağmurlama Yok

Tek katlı sağlık yapıları

30

60

Bodrum katlarının derinliği 10 m’den az veya
bina yüksekliği 21,50 m’den az olan sağlık yapıları

60

60

Bodrum katlarının derinliği 10’mden fazla veya
bina yüksekliği 30,50 m’den az 21,50 den fazla
olan sağlık yapıları

90

90

Bina yüksekliği 30,50 m’den fazla olan sağlık
yapıları

120

İzin verilmez

Yapı Malzemelerinin Yanıcılıkları

Yapı malzemesi yangına maruz kaldığı zaman, parçalanması suretiyle yangına katkıda bulunarak gösterdiği davranış, o yapı
malzemesinin yangına karşı tepkisini ortaya koymaktadır [7]. Yapı malzemelerinin yangına katkıda bulunmasına engellemek
üzere binalarda kullanılacak malzemelerin yangına tepki (yanıcılık) özelliklerine bir takım sınırlamalar getirilmektedir. BYKHY’de
sağlık yapılarına yönelik özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer binalar için uygulanan kurallar sağlık yapıları için de geçerlidir. Buna göre, döşeme kaplamalarının en az normal alevlenici, yüksek binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden, tavan
kaplamaları ve asma tavan malzemesinin en az zor alevlenici olması istenmektedir. Benzer bir uygulama Birleşik Krallık’ta da
vardır (Bkz. Tablo 4). NFPA kodlarına göre [8], sağlık hizmetleri mekânlarındaki kumaşlar, odacık perdelerini de içeren tüm perdeler ve diğer asılı kumaşlar, mefruşat veya dekorasyon amaçlı kullanılan örtülerin aleve dayanıklı olması istenmektedir. Ayrıca,
yağmurlama ile korunmayan mekânlardaki mobilyaların döşemeleri, yatak şilteleri yanan sigara ateşine dayanıklı olması gerekmekte, yanıcı dekorasyonlara ancak alev-geciktirici uygulandığı durumlarda izin verilmektedir. Mekânlarda yanıcı malzeme miktarlarına da sınırlama getirilmektedir. Örneğin, kirlenmiş çarşaf veya çöp toplama konteynırı kapasitesinin 121 L’yi aşmaması,
121 L’den fazla bir kapasiteye sahip taşınabilen kirli çarşaf veya çöp toplama konteynırının kullanılmadığı zamanlarda tehlikeli
bir alan olarak korunan bir odaya yerleştirilmesi istenmektedir.
Tablo 4. Kaplama malzemelerinin yanıcılık sınıf sınıfları [9]

Mekan

Avrupa yanıcılık sınıfı

Küçük odalar (4 m2’den fazla olmayan)

C-s3, d2

Sirkülasyon alanları

B-s3, d2

Diğer odalar

B-s3, d2

Kompartımanlara Ayırma

Yangın kompartımanları, yangının çıktığı hacimde kalmasını sağlayarak yayılmasını engellemek üzere bina içerisinde, tavan ve
taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez
alanlara ayrılmış bölgelerdir [1]. BYKHY’e göre sağlık hizmeti amaçlı binaların en fazla 1500 m2 olacak şekilde kompartımanlara
ayrılması istenmektedir. Eğer bu binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi, duman tahliye sistemi ve benzeri) yapılmış ise kompartıman alanı 2 katına çıkarılabilmektedir. Yangın kompartımanlarının etkili olabilmesi
için, kompartımanı çevreleyen elemanların yangına dayanıklılığı birleşme noktalarında da sürekli olmalı ve kompartımanlar
arasında yangına dayanıksız açıklıklar bulunmamalıdır. Yönetmelikte ayrıca, hastanelerin ve bakımevlerinin 300 m2’den büyük
olan yatılan katlarının her birinin, en az yarısı büyüklüğünde iki veya daha fazla yangın kompartımanına ayrılması veya korunumlu yatay tahliye alanları düzenlenmesi istenmektedir.
NFPA’ye göre sağlık bakımı tesisleri içeren binalarda, yatakta tedavi gören hastaların uyku veya tedavi katlarını veya 50 veya
daha fazla kalanı olan her katı en az iki duman bölmesine ayrılması istenmektedir. Her duman bölmesinin 2100 m2 aşmaması,
bölmeleri ayıran duman bariyerlerinin yangına en az 60 dakika dayanıklı olması istenmektedir. Duman bariyerlerindeki kapılar
yangına en az 20 dakika dayanıklı malzemeden sağlam kapılar olmalıdır. Duman bariyerlerinin her iki yanındaki koridor,
hasta odaları, tedavi odaları, loca veya yemek alanları ve diğer düşük tehlikeli alanların toplam alanı içinde; hastane veya
huzurevlerinde kalan başına en az net 2.8 m2, sınırlı bakım tesislerindeyse kalan başına en az net 1.4 m2 alan sağlanmalıdır.
Yataklık hasta veya doğum hastası barındırmayan katlarda; bitişik bölmelerdeki toplam kalan sayısı için duman bariyerinin her
iki yanında kalan başına en az net 0.56 metrekare alan sağlanmalıdır [8].
Sağlık yapıları, bünyesinde birbirinden farklı pek çok fonksiyonu barındırır. Bunların her biri farklı yangın yüklerine ve yangın
risklerine sahip olmaktadır. Bu bağlamda, BYKHY’de genel olarak iki veya daha çok bina tarafından ortak kullanılan duvarların,
kazan dairesi, otopark, ana elektrik dağıtım odaları, yapı içindeki trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları
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ve benzeri yangın tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemelerinin kompartıman duvarı özelliğinde olması istenmektedir. Ayrıca, blokları birbirinden ayıran duvarların yangın duvarı olarak projelendirilmesi ve yangına en az 90 dakika dayanıklı
olarak yapılması gerekmektedir. NFPA[8]’a göre sağlık yapıları için her tehlikeli alan yapının diğer kısımlarından en az 60 dakika
yangına dayanıklı bölmelerle ayrılmalıdır (Bkz. Tablo 5). Yangın güvenliği hükümlerine uymayan bina eklentilerinin, mevcut
yapıdan 120 dakikalık yangına dirençli bir yangın bariyeriyle ayrılması istenmektedir. Bu yangın bariyerlerinin birbirlerine açılımları yalnızca koridorlarda olmalı ve kendi kendine kapanan yangın kapılarıyla korunması gerekmektedir.
Tablo 5. Tehlikeli Alanların korunması [8].

Tehlikeli alanın tarifi

Ayırma / Korunma

Kazan ve yakıt ateşlemeli ısıtıcı odaları

60 dakika

9.3m ’den büyük alana sahip çamaşırhaneler

60 dakika

Ağır tehlikeli olarak sınıflandırılan tehlikeli maddeleri kullanan laboratuarlar

60 dakika

Az miktarda tehlikeli maddeler kullanan boya atölyeleri

60 dakika

Fiziki bakım atölyeleri

60 dakika

Kirli çamaşır odaları

60 dakika

9.3m2’den büyük yanıcı madde bulunduran depolar

60 dakika

Çöp biriktirme odaları

60 dakika

2

Hastane koridorları, hastane departmanları ile merdiven ve asansörler arasındaki temel bağlantıyı sağlarlar, personel, hasta ve
ziyaretçiler için temel sirkülasyon rotasıdır. Küçük hastaneler ve diğer sağlık amaçlı yapılar dışındaki hastanelerin koridorlarının,
merdiven, son çıkış ve departman girişlerini bağlayan özel bir kompartıman tipinde düzenlemesi önerilmektedir. Yangın güvenliği
kapsamında bu hastane koridorları iki işleve sahip olmaktadır[9]:
a) Yangın, çıktığı kompartımanda kontrol altına alınamazsa, etkilenen bölüm kullanıcıları, hastanenin yangından etkilenmeyen
bölümlerine hastane koridorları yoluyla iletilecektir, ve
b) Bu koridorlar yangın arama kurtarma servislerine bir köprübaşı olarak hizmet verecektir.
BYKHY’e göre kaçış yolu olarak hizmet veren bu hastane koridorları korunumlu koridorlar olup yangına dayanım sürelerinin
yönetmelikte belirtilen sürelere uygun olması zorunludur. NFPA’a göre[8], hastane koridorları diğer tüm alanlardan uygun bölmelerle ayrılmalı, duvarları dumanın iletimini sınırlayacak bir bariyer olmalıdır. Koridor duvarları için herhangi bir yangına dayanıklılık
koşulu getirilmemekte, koridora açılan kapıların duman geçişini engelleyecek şekilde yapılması istenmektedir.
NFPA’ya göre, katlar arasındaki bütün merdiven, rampa, asansör, ışık veya havalandırma boşluklarıyla, posta borular ve tüm
diğer düşey açılımlar duman ve alev geçirmez bölmelerle kapatılmalıdır. Buna göre 60 dakika yangına direnç koşulan binalarda
ve üç kattan fazlasını birbirine bağlamayan kapalı bölmeler için 60 dakika, üç kattan fazlasını birbirine bağlayan kapalı bölmeler
için 120 dakika asgari yangın dirençleriyle inşa edilmelidir[8]. Benzer bir uygulama yüksek binalara yönelik olarak BYKHY’de
yer almaktadır. Buna göre, düşey tesisat şaft ve baca duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika
dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir. Tesisatların döşemeden geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak
şekilde en az döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılır [1].

Yaklaşma mesafeleri

Yangının çevredeki binalara sıçramasının sınırlandırılması, kullanıcıların binayı güvenli bir şekilde tahliye etmesi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin emniyetli ve etkin bir şekilde çalışabilmesi için, binaların (ya da blokların) komşu parsellere ve diğer binalara
olan mesafelerine dikkat edilmelidir. BYKHY’e göre, itfaiye araçlarının yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesindeki herhangi bir noktasına olan yatay uzaklık en çok 45 m olmalıdır. Binalara ana yoldan iletişimi sağlayana iç ulaşım yollarında olağan
genişlik en az 4 m ve çıkmaz sokak bulunması hâlinde en az 8 m olmalıdır. Dönemeçte iç yarıçap en az 11 m, dış yarıçap en az
15 m, eğim en çok % 6 olmalıdır. Ayrıca, hastanelerin, akaryakıt servis istasyonlarındaki havalandırma borusu, doldurma ağzı,
pompa adası ve yer altı tankına mesafesinin en az 50 m olması istenmektedir.LPG tüplerinin de depolama miktarına göre 3 ila
15 m mesafelerde yer alması istenmektedir.

Kaçış güvenliği esasları

Binalar, kullanıcıların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi veya diğer yollarla kurtarılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Yangın durumunda binalardaki insanların can güvenliğinin sağlanmasına yönelik stratejiler geliştirilmiştir. Bunlar[6] ;
Kademeli yöntemler kullanılarak binada bulunan kişilerin tamamının tahliyesi,
Binada bulunan kişilerin, bina içerisinde güvenle kalabilecekleri bir yere tahliyesi ve gerekli olması durumunda, uygulanan sistemin bir parçası olarak binanın tamamen güvenli tahliyesi,
Bina içerisindeki mekanlarda bulunan kişilerin, bu mekanlardaki işlevsel nedenlerle tahliyesinin normal olarak düşünülmediği
durumlarda, güvenliği tasarımla garanti altına alınmış olması kaydıyla kişilerin bulunduğu yerde kalması,
İtfaiye ekibi, kurtarma ekipleri veya diğer uygun ekipler ile kurtarma çalışmasıdır.
Diğer binalar için alınması uygun olan kaçış önlemleri sağlık yapılarında kullanıcı özelliklerinden dolayı yetersiz kalmaktadır. Bu
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bağlamda sağlık yapıları için yukarıdaki temel can güvenliği stratejilerinin bir ya da birkaçı kullanılabilmektedir [6]. BYKHY’de
sağlık yapılarında seçilmesi gereken tahliye stratejileri açık bir şekilde ifade edilmemekte, ancak kademeli yatay tahliyeye yönelik hükümler getirilmektedir.
Birleşik Krallık’ta sağlık yapılarının yangın tahliyesi için temel strateji, bağımlı ya da tam bağımlı hastalara yataklarında ya da tekerlekli sandalye ile aynı kat düzleminde güvenli bir alana, (gerekirse) sonrasında hastaların binadaki farklı bir kata ya da güvenli
alana götürülmesidir. İlk aşamada, yangının başladığı bir alandan bitişik kompartıman ya da alt kompartıman ya da yatay tahliye,
sonraki aşamada yangının başladığı kompartımanın tamamının aynı kattaki bitişik kompartımana tahliyesi gelir. Eğer gerekirse,
düşey tahliyeye girişilmeden önce takip eden bitişik kompartımana yatay tahliyeye gidilebilir. Böylece tehlike ile kullanıcılar
arasına yangın dirençli bir tampon bölge oluşur. Son aşamada alt katlara ya da dışarıya doğru düşey tahliye gelmektedir. Tahliye, duman ve alev geçişinin olduğu yakındaki bir tehlikeye ait acil durumlarda zorunlu hale gelmektedir[9].
Bir kullanıcının oda içindeki en uzak noktadan kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolu kaçış
uzaklığı olarak adlandırılır. Yatay tahliye alanı sağlanan yerlerde iseyatay tahliye alanına götüren koridorun çıkış kapısına kadar
olan ölçüdür[1]. Kaçış uzaklıkları, BYKHY’e göre Tablo 6’de görülmektedir. NFPA[8]’da, sağlık bakımı yatak odasındaki herhangi
bir noktadan aynı odadaki çıkış yolu kapısı arasının 15 m’den, süit yatak odalarının herhangi bir noktasından aynı süitin çıkış
yolu kapısı arasındaki mesafenin 30 m’den fazla olmaması istenmektedir.
Tablo 6. Sağlık yapılarında kaçış uzaklıkları[1]

Kaçış uzaklığı, en çok (m)
Tek yön
Yağmurlama Sistemi
Sağlık hizmeti amaçlı binalar
(hastaneler, huzurevleri vb.)

Çıkmaz
koridor

İki yön

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Var

15

25

30

45

15

20

Çıkışa götüren kaçış yolu olarak hizmet veren hastane koridorların hastaların tahliyesine uygun boyutlarda olması gereklidir
[Bkz. Şekil 1]. BYKHY’de hastanelerde koridor genişliklerinin 2 m’den az olmaması istenmektedir [1]. NFPA’a göre koridor ve
çıkış genişlikleri Tablo 7’de görülmektedir.
Tablo 7. Sağlık yapılarında kaçış genişlikleri [8].

geçit, koridor ve rampalar (2)

kapılar için asgari net
genişlik (1)

Hastane ve huzurevlerinde

en az 2.4 m

: 105 cm

Sınırlı bakım tesisleri ya da psikiyatrik bakım hastanelerinde

en az 1.8 m

81 cm

Yatakta tedavi gören hastaların barınması, tedavisi
veya kullanımı için olmayan bitişik alanlarda

en az 112 cm

81 cm

(1) Yatak odalarından; röntgen, cerrahi veya fizik tedavi gibi teşhis ve tedavi alanlarından ve çocuk
odalarından acil çıkış yollarına açılan
(2) Çıkışa ulaştıran (net ve engelsiz şekilde)
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Şekil 1. Yataklı hasta tahliyesi için koridor ve kapı genişlikleri[9]

Kaçış merdivenleri

Sağlık yapılarında düşey tahliye, sadece, yangının çıktığı kompartımanda kontrol altına alınamaması ve bu kompartıman dışındaki kullanıcıların ek riskler alması durumunda önerilmektedir. Bu binalarda bazı merdivenlerin kaçış merdiveni olarak belirlenmesi ve diğerlerinin normal merdiven olması uygulaması kabul edilmemelidir. Çünkü bir kullanıcı tehlike durumunda gerekiyorsa
her merdiveni kullanabilir, bundan dolayı atriuma hizmet edenler hariç tüm merdivenlerin kaçış merdiveni olarak düzenlenmesi
gerekir. Birçok sağlık yapısı normal olarak fonksiyon gereksinimlerinden dolayı yeteri kadar merdiven içermektedir. Ancak minimum merdiven sayısı Tablo 8’deki gibi önerilmektedir. Bu merdivenlerin korunumlu olması yanında hastaların tahliyesine uygun
ölçülerde olmasına dikkat edilmelidir (Bkz. Şekil 2, Tablo 9). [9]. BYKHY’de sağlık yapılarındaki kaçış merdiveni sayısı ve yerleri
hakkında özel bir düzenleme bulunmamakta, genel hükümler uygulanmaktadır. Kaçış merdivenlerine, bir yangın güvenlik holünden veya kullanım alanlarından bir kapı ile ayrılan hol, koridor veya lobiden geçilerek ulaşılması istenmektedir[1].
Tablo 8. Sağlık yapılarında gerekli merdiven sayısı [9].

Herhangi bir üst kattaki hasta yatak sayısı

Merdiven sayısı

1-100

2

101-200

3

201-300

4

301-400

5
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Şekil 2. Refakatçi yardımıyla merdivende hasta tahliyesi[9]
Tablo 9. Refakatçi yardımında hasta tahliyesi için alternatif merdiven ve sahanlık boyutları[9]

A
En az genişlik
(mm)

B
En az genişlik
(mm)

C
En az genişlik
(mm)

2800

1100

1950

2800

1200

1925

2800

1300

1850

3000

1400

1750

3200

1500

1550

3400

1600

1600

3800

1800

1800

Asansörler

Sadece yardımcı refakatinde hastanın
tahliyesine izin verilir
Yardımcı refakatinde hasta ile sınırlı
sayıda ayakta hastanın tahliyesine
izin verilir
Yardımcı refakatinde hasta ve ayakta
hastanın tahliyesine izin verilir

Özellikle yatağa ya da bir kişinin yardımına bağımlı hastaların düşey tahliyesine yardımcı olmak üzere asansör kullanımının
pek çok faydaları vardır. Bu bağlamda üst katlarda düzenlenecek en az iki kaçış asansörüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bunların
birbirinden olabildiğince uzakta düzenlenmesi ve en az bir tanesinin yangın durumunda her zaman hazır olması beklenmektedir.
Bu asansör ve lobisinin hastanın sedye ile tahliyesine uygun boyutlarda olması gerekir (Bkz. Şekil 3)[9]. BYKHY’de kurtarma
işlemlerini yapmak ve aynı zamanda engelli insanların tahliyesi için acil durum asansörü tesis edilmektedir. Bu asansör; yangına müdahale ekiplerinin kullanımına sunulur. Ancak yalnızca yapı yüksekliği 51.50 m’den daha fazla olan binalar için en az 1
asansörün acil durum asansörü olması istenmiş olup sağlık yapılarına yönelik bir düzenleme getirilmemiştir. Hasta tahliyesinde
de kullanılan acil durum asansörü önüne yangın güvenlik holü yapılması zorunludur. Acil durum asansörünün güvenlik holüne
açılması gerekir. Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı ise 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi
bir boyutu 2 m’den daha az olmamalıdır [1].
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Şekil 3. Kaçış asansörü ve holü için boyutlar[9]

Yangın tahliyesine hazırlık çalışmaları

Sağlık yapılarında özellikle hastane, yaşlı bakım evi ve sınırlı hizmet tesislerin yönetim birimlerinin, yangın durumunda herkesin korunması, güvenli alanlara yerleştirilmesi ve binanın gerektiğinde boşaltılmasını içeren bir plana sahip olması, bütün
çalışanların bu plana göre periyodik olarak eğitilmesi ve görevlerini yapmaları için bilgilendirilmesinin sağlanması gereklidir. Bu
yerlerde yangın tahliye alıştırmaları, bir yangın alarm sistemi sinyali iletimi ve acil yangın durumu simülasyonunu da içermeli, 3
aylık bir periyotta uygulanmalıdır [8]. BYKHY’de sağlık yapılarının da dahil olduğu binalar için kaçış yolları, yangın merdivenleri,
varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yerlerinin işaretlendiği
yangın tahliye projeleri istenmektedir. Bu projelerin, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde
bulundurulması zorunlu koşulmaktadır.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
BYKHY’nin çeşitli bölümlerinde, “hastaneler”, “sağlık yapıları” ya da “yataklı sağlık tesisleri” gibi terimler geçmekte ve bunlara
yönelik hükümler getirilmektedir. Ancak bu terimler sağlık yapılarını tam olarak kapsamamaktadır. Sağlık binaları “kamuya açık
bina” ve “yataklı tesis” olarak da değerlendirilebilmektedir. Bundan kaynaklı olarak sağlık yapılarına yönelik önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasında boşluklar doğabilmektedir. Yönetmelikte sağlık hizmeti amaçlı binaların tanımının Tablo 10’daki gibi
olması, genel önlemlerin “Sağlık hizmeti amaçlı binalar”a, özel önlemlerin ise daha alt gruplama olan “Yataklı sağlık tesisleri” ve
“Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri” ne uygulanacak şekilde düzenlenmesi uygun olacaktır.
Tablo 10. Sağlık hizmeti amaçlı binalar ve kapsamları

Sağlık hizmeti amaçlı binalar
Bedensel veya zihinsel hastalığa veya yetersizliğe sahip kişiler, küçük çocuklar, nekahet hâlindeki kişiler veya bakıma muhtaç yaşlılar kişilerin tedavi ve bakımının yapıldığı ve dört veya daha fazla kişinin
yatırılabildiği bina veya yerler
Yataklı sağlık tesisleri

Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri

Hastaneler, huzurevleri, çocuk bakım ve rehabilitasyon merkezleri vb. yerler

Dispanserler, Sağlık ocakları, özel klinikler, revirler
teşhis ve tedavi merkezleri ve tıbbi laboratuvarlar
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Yeni yapılan sağlık hizmeti amaçlı binalar, projelendirilme ve yapım aşamalarında yangın güvenlik ilkelerine uygun olabilir. Ancak bu binalar, yeni bir bölümün eklenmesi, poliklinik sayılarının artırılması, ünitelerine ilave işlevler getirilmesi, yeni cihaz alımı
vb. nedenlerle mekân ve teknik alt yapı yönünden tadilatlara uğramaktadır. Bu süreçler binaların yangından korunmasına yönelik sistemleri kesintiye uğratmakta, güvenlik açıklarının oluşmasına neden olabilmektedir. Bu tadilat çalışmalarının, planlanması,
projelendirilmesi ve uygulanmasının her aşamasında yangın güvenlik ilkeleri gözetilmeli, mevcut yangın güvenlik sisteminde
gerekli güncellemeler ve revizyonların yapılması sağlanmalıdır.
Sağlık yapılarının yangın güvenliği için mimari tasarımının ilk aşamasından itibaren aşağıdaki önlemlerin alınmasına dikkat
edilmelidir. Bu şekilde, binada çıkabilecek bir yangınla mücadelenin en az zarar ve sürede yapılması sağlanacaktır:
Yüksek yangın tehlikesi olan hacimlerin birbirinden kompartıman veya yangın duvarı ile ayrılması, ayrı kompartımanlar içinde
düşünülmesi, yatak hacimlerinden uzakta planlanması
Yatak hacimlerinin yada bedensel, zihinsel yetersizliğe sahip kullanıcıların bulunduğu alanlarda yatay tahliye alanlarının ayrılması ve ya kullanılmasının sağlanması
Özellikle bloklardan oluşan sağlık yapıların yerleşiminde itfaiye ulaşım yollarının ve toplanma alanlarının belirlenmesi, kullanılması, bu alanların her zaman kullanılabilir olmasının sağlanması
BYKHY de binalar için asgari yangın güvenlik hükümleri vardır. Ancak sağlık yapılarına yönelik çok fazla hüküm bulunmamaktadır. Bu bağlamda, BYKHY hükümleri esas alınarak sağlık yapılarına yönelik uygulama dokümanları hazırlanmalıdır. Bu
dokümanların, tasarım, yapım ve denetim aşamasında yer alan yetkili kişiler tarafından kullanabilir olmasına dikkat edilmelidir.
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DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİNİN
YANGINA KARŞI TEPKİSİNİN
BÜYÜK ÇAPLI YANGIN TESTLERİ İLE TESPİTİ
Selami MERDİN
Güneş İNAN
ÖZET
Binaların dış kabuğunu oluşturan dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin yangın sınıfı, TS EN 13501-1 standardı çerçevesinde belirlenmektedir. Dış cephe ısı yalıtım sistemleri bina cephelerinde geniş alanlara uygulanıyor olmalarına karşın, TS EN 13501-1
standardı, bu sistemlerin yangın sınıfının görece küçük boyutlu yüzeylerden tespit edilmesine yöneliktir. Gerçek cephe ölçüleri
ile test numune ölçüleri arasındaki farklılık, dış cephe sistemlerinin yangına tepki performansının büyük ölçekli yangın testleri ile
tespit edilme ihtiyacını doğurmaktadır. Bu çalışma kapsamında yapılan testlerde, dört çeşit mantolama sisteminin yangına tepki
özellikleri DIN 4102-20 ve ÖNORM 3800-5 standartları referans alınarak tespit edilmiştir. Testlerde kullanılan ısı yalıtım sistemleri, çeşitli kalınlıklarda Ekspande Polistiren (EPS) ve mineral yün (taşyünü) levhalar, çimento bazlı sıvalar, cam elyaf fileler ve
çimento bazlı dekoratif kaplamalar içermiştir. Yapılan büyük çaplı yangın testlerin sonuçları, 5 cm kalınlığında EPS içeren B – s1,
d0 sınıfı sistemin, aynı kalınlıkta taşyünü içeren A2 – s1,d0 sınıfı sistem ile eş performans sergilediğini göstermiştir. 10 cm ve
12 cm kalınlığında EPS içeren sistemler de, yangın bariyersiz ve bariyerli olarak başarılı performans sergilemiştir. Büyük çaplı
yangın testlerinde eş performans sergileyen sistemlerin, TS EN 13501-1’de eş sınıflara sahip olmaması, dış cephe ısı yalıtım
sistemlerinin gerçekçi yangına tepki performansı için büyük çaplı yangın testlerinin değerlendirilmeye alınması gerektiği sonucuna varmamıza yol açmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yangına tepki, ısı yalıtım sistemleri, büyük ölçekli yangın testleri
DETERMINATION OF THE REACTION TO FIRE BEHAVIOUR OF EXTERIOR THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS THROUGH LARGE SCALE FIRE TESTS
ABSTRACT
The Reaction to Fire (RtF) classification of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS), are determined through
TS EN 13501-1standard. Although ETICS constitute relatively big surface areas on real building facades, TS EN 13501-1 standard requires determination of RtF behaviour of ETICS through test specimens having relatively small surface areas. The scale
difference between test specimens and real building facades brings about a need for more realistic evaluation, which could be
done through full scale fire tests. In this study, the RfF behavior of four different ETICS were determined through DIN 4102-20 ve
ÖNORM 3800-5 standards. The tested ETICS included Expanded Polystyrene (EPS) and Mineral Wool (MW) thermal insulation
boards, cementitious renders, glass fiber meshes, and cementitious decorative coats. The full scale fire tests results indicated
that, a B – s1, d0 class system comprising 5 cm EPS board exhibited an equivalent RtF performance to that of a A2 – s1,d0
class system comprising 5 cm MW board. EPS systems comprising 12 cm and 10 cm EPS boards also exhibited successful
results, with and without fire barriers, respectively. In conclusion, ETICS expressing equivalent RtF performance in full scale fire
tests, whereas obtaining non-equivalent classed in TS EN 13501-1, lead us to make the conclusion that, in order for a realistic
determination of the RtF behavior of ETICS, full scale fire tests should be taken into account.

1.GİRİŞ
TS EN 13499 [1] ve TS EN 13500 [2] standartlarına göre dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin yangına tepki sınıfı, TS EN 13501-1
[3] standardına göre belirlenmektedir. Ancak, dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin TS EN 13501-1 standardında göre belirlenmiş
yangın sınıfları, gerek test edilen yüzey boyutlarının, gerekse yangın yükünün yetersiz olmasından dolayı büyük ölçekli testlerde
elde edilen performanslar ile paralellik göstermeyebilmektedir. Bu durum, TS EN 13501-1 standardında göre belirlenmiş yangın
sınıfların, dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin gerçek yangın performansını ne kadar doğru bir şekilde yansıttığı konusunda soru
işaretleri oluşturmaktadır.
TS EN 13501-1 standardında göre, bir cephe sisteminin A2 – s1,d0 sınıfında olabilmesi için TS EN 13823’e [4] göre sistem bir
bütün olarak yangın testine tabi tutulmakta, TS EN ISO 1716’ya [5] göre de sistemin tüm bileşenlerinin kalorifik potansiyelleri
MJ/m2 veya MJ/kg cinsinden tespit edilmektedir. “SBI Testi” olarak adlandırılan TS EN 13823 testinde, cephe sistemi 2,25 m2
büyüklüğündeki bir alana uygulanmakta ve 20 dakika boyunca toplamda yaklaşık 30 kW’lık alev kaynağına maruz kalmaktadır
[4]. SBI testinin, bu boyutlar ve bu yangın yükü ile çok katmanlı kompozit sistemlerin yangına tepki özelliğini olabildiğince
gerçekçi olarak tespit edebilmek için yeterli bir test metodu olduğu söylenemez. Bu bağlamda SBI testinin çok katmanlı kompozit
malzemelerden ziyade, tek katmandan oluşan yüzey kaplama malzemelerinin yangına tepki performansını belirlemek için daha
uygun bir yöntem olduğu yönünde yorumlar vardır [6].
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Çok katmanlı cephe sistemlerinin, (dış cephe ısı yalıtım sistemleri buna dahil) doğru yangına tepki performansı büyük ölçekli
testler ile ölçümlenebilmektedir. Bunun başlıca sebepleri, büyük çaplı testlerde;
(1) cephe sisteminin gerçek veya gerçeğin birkaç faktörü mertebesinde ölçeklendiği yangın yüklerine maruz kalması,
(2) cephe sisteminin gerçekçi boyutlarda doğru bir şekilde, detayları ile beraber uygulanıp test edilmesi,
(3) cephe sistemin test esnasında mekanik bütünlüğünün, stabilitesinin, yanan ve dökülen parçaların varlığının tespit edilebilmesi,
(4) cephe sisteminin yangına dayanımına tasarımsal pasif çözümlerin (yangın bariyeri gibi) etkisinin tespit edilmesi,
olarak özetlenebilir.
TS EN 13501-1 standardında göre belirlenmiş yangın sınıflarının ve SBI testinin yetersizliği, literatür çalışmalarında açıkça belirtilmiştir [6,7,8]. Bu ihtiyaç doğrultusunda çeşitli Avrupa ülkelerinin standardizasyon kurumları tarafından, cephe sistemlerinin
yangına karşı tepkisini gerçekçi koşullar altında belirlemek amacı test standartları [9,10,11,12,13] hazırlanmıştır. Avrupa ülkeleri
tarafından münferit olarak yürütülen bu standardizasyon çalışmalarına ek olarak, Avrupa Teknik Onay Kuruluşu (EOTA) tarafından, tüm Avrupa’da geçerli olacak bir standart [14] için çalışmalar devam etmektedir.
Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin büyük çaplı testler ile yangına tepki performansının belirlenmesi yönünde yapılan tüm bu
standardizasyon çalışmaları dikkate alınarak, Türkiye’de üretilen B – s1, d0 ve A2 – s1,d0 sınıfındaki ısı yalıtım sistemlerinin
yangına tepki performansları DIN 4102-20 ve ÖNORM 3800-5 standartları referans alınarak test edilmiştir.

2. DENEYLER
Dört tip dış cephe ısı yalıtım sisteminin büyük çaplı yangın testi DIN 4102-20 ve ÖNORM 3800-5 standartları referans alınarak
yapılmıştır [15]. Test edilen sistemler, şu amaçlar çerçevesinde oluşturulmuştur:
(1) TS 825’e göre Türkiye ortalamasını temsil eden kalınlıkta ısı yalıtım malzemesi içeren B – s1, d0 ve A2 – s1,d0 sınıfı sistemlerin yangına tepki performanslarını karşılaştırılması,
(2) Yangın bariyeri içeren B – s1, d0 sistemin yangına tepki performansının gözlemlenmesi,
(3) TS 825’in gerektirdiğinden daha yüksek bir kalınlıkta ısı yalıtım malzemesi içeren B – s1, d0 sınıfı sistemin yangın bariyeri
içermeden yangına tepkisinin gözlemlenmesi.
Bu amaçlar doğrultusunda uygulaması yapılan dış cephe ısı yalıtım sistemlerin bileşenlerine ait bilgiler Tablo.1’de verilmiştir.
Tablo.1 Yangın testlerinde kullanılan sistem bileşenleri

Kısa İsim

1 No’lu Sistem

2 No’lu Sistem

3 No’lu Sistem

4 No’lu Sistem

5 cm EPS
Sistem

5 cm Taşyünü
Sistem

12 cm EPS
Sistem
(Yangın Bariyerli)

10 cm EPS
Sistem

Yapıştırıcı
Isı Yalıtım Levhası Türü
Isı Yalıtım Levhası Kalınlığı

Çimento Bazlı Isı Yalıtım Yapıştırıcısı [a,b]
EPS [c]

Taşyünü [d]

EPS [c]

EPS [c]

5 cm

5 cm

12 cm

10 cm

Levha Isı İletkenlik Katsayısı
Yangın Bariyeri Türü
Sıva
File
Köşe Profili
Dekoratif Kaplama

0,04 W/m.K
Yok

Yok

Taşyünü [d]

Çimento Bazlı Isı Yalıtım Sıvası

Yok
[a,b]

Cam Elyaf Donatı Filesi [a,b]
Fileli PVC Köşe Profili
Çimento Bazlı Mineral Kaplama [a,b]

[a] TS EN 13499’a uygun
[b] TS EN 13500’e uygun
[c] TS EN 13163’e göre CE işaretli
[d] TS EN 131632’ye göre CE işaretli
Yukarıda belirtilen 1. amaç doğrultusunda, 1 ve 2 no’lu sistemlerde 5 cm kalınlığında ısı yalıtım malzemeleri kullanılmıştır.
Türkiye’de binaların ihtiyaç duyduğu ısı yalıtım malzemesi kalınlığı, TS 825 standardına [16] göre belirlenmektedir. Türkiye’deki
ortalama bir binanın TS 825 standardını sağlaması için, ısı iletkenlik katsayısı 0,035 - 0,040 W/m.K aralığında olan bir ısı yalıtım
malzemesinin ortalamada 5 cm kalınlıkta kullanılması gerektiği kabul edilmiştir.
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Yukarıda belirtilen 2. amaç doğrultusunda, 3 no’lu sistemde 12 cm kalınlığında ısı yalıtım malzemesi kullanılmıştır. 12 cm kalınlık, TS 825’i sağlamak için gereğinden fazla bir kalınlıktır, ancak TS 825’in sınır koşulları tanımlayan bir standart olması itibarı
ile TS 825’e göre 12 cm’den düşük kalınlıklarının kullanımı gereken binalarda 12 cm ve daha yüksek kalınlıkların kullanımını
engelleyen bir durum yoktur. Alman Isı Yalıtım Sistemleri Derneği’nin yayınladığı kılavuzda [17] A2 – s1, d0 sınıfında olmayan
ısı yalıtım sistemlerinin, 10 cm’den yüksek kalınlıkta ısı yalıtım malzemesi içermesi durumunda pencere gibi açıklıkların üzerinde
(Bakınız Şekil.1) ve/veya binayı çepeçevre saran kuşak şeklinde A2 – s1, d0 sınıfında malzemeden yapılmış yangın bariyeri
kullanılmasını tavsiye etmektedir. 3 no’lu sistemde 12 cm kalınlığında EPS ısı yalıtım malzemesi içeren B – s1, d0 sistem kullanılmış olması münasebeti ile açıklığın üzerinde A2 – s1, d0 sınıfı yangın bariyeri kullanılmıştır.

Şekil.1 Pencere üstü yangın bariyeri uygulaması
Yukarıda belirtilen 3. amaç doğrultusunda, 4 no’lu sistemde 10 cm kalınlığında ısı yalıtım malzemesi kullanılmıştır. Alman Isı
Yalıtım Sistemleri Derneği’nin yayınladığı kılavuz [17] 10 cm kalınlıkta yangın bariyeri kullanımına gerek görmediği için 3 no’lu
sistemde yangın bariyer kullanılmamıştır.
Test esnasında şu gözlemler yapılmıştır;
(1) Alevlerin cephe boyunca üst ve/veya yan istikametlere doğru yürüyüp yürümediğinin gözlemlenmesi,
(2) Yüzey sıcaklığının ölçümü ve çeşitli yangına tepki parametrelerinin değerlendirilmesinde kullanılması (Cephe yüzey sıcaklığı
5 farklı noktadan K tipi sıcaklık sensörleri ile ölçümlenmiştir. Sensörler yerden 1 m, 1,5 m, 2,5 m, 3,5 m ve 4,5 m yükseklikteki
yüzey sıcaklıklarını ölçmüştür.),
(3) Sistem bütünlüğünü kaybetme durumunun ve bütünlüğü kaybetmenin bir sonucu olarak yüzeyden yanıcı parçaların düşüp
düşmediğinin gözlemlenmesi. (Bu gözlem çıplak göz ile yapılmıştır.)
Testler 07.11.2014 tarihinde, Kayseri İli, İncesu İlçesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesinde saat 14:10 ile 17:10 arasında açık
hava bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Test alanının çevresi rüzgardan korunmak amacı ile yaklaşık 5 m açıklıkta iskele örtüsü ile
çepeçevre çevrelenmiştir.
Sıcaklık ölçümlerinde K tipi sıcaklık sensörleri ve Ahlborn MA 2690-8 marka veri toplama cihazı kullanılmıştır. Sensörler cepheye
sıfır konumuna yerleştirilmiş ancak cepheye mekanik olarak veya bir yapıştırıcı ile bağlanmamıştır.

3.TEST SONUÇLARI
Bir dış cephe sisteminin, büyük çaplı yangın testinde başarılı olup olmadığını gösteren birincil parametre, alevlerin cephe
sistemine sirayet edip etmediği ve eğer etti ise dikey veya yatay istikamet boyunca cephe sisteminin alevlerin ilerlemesine katkı sağlayıp sağlamadığıdır. Yapılan testlerde bunun tespiti görsel olarak, termal kamera ile ve sıcaklık sensörleri kullanılarak
yapılmıştır.
Görsel tespitler, test edilen 4 cephe sisteminde de cephede alevlere maruz kalma sonucunda alevlenme meydana gelmediğini
göstermiştir. Bu gözleme ilişkin test esnasında çekilmiş fotoğraflar Şekil.2’de verilmiştir.
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5 cm EPS
1 No’lu Sistem

12 cm EPS
(Yangın Bariyerli)
3 No’lu Sistem

5 cm Taşyünü
2 No’lu Sistem

10 cm EPS
4 No’lu Sistem

Şekil.2 Test esnasında çekilmiş fotoğraflar

Şekil.2’den görüleceği üzere, 1 ve 2 no’lu sistemlerin testi esnasında cepheye güneş vurduğu için alev boyu çıplak gözle sağlıklı
bir şekilde tespit edilememiştir. 4 no’lu sistemin testi ise gün batımına denk geldiği için, görece olarak alevler daha belirgin
olarak fotoğraflanmıştır. Test esnasında çekilmiş benzeri fotoğraflar [15] her dört sistemde alevlerin cepheye sirayet etmediğini,
cephe sisteminin alevlenmediğini ve alevlerin cephe boyunca ilerlemesine yol açmadığını göstermektedir. Ancak, test yüzeylerine güneşin vurmasından ve özellikle 4 no’lu sisteme ait testin gün batımına kalmasından dolayı, çekilen fotoğraflar alev boyu
karşılaştırması yapmaya imkan vermemiştir. Bu sebepten dolayı termal kamera ile yapılan alev boyu ölçümlemesi daha fazla
anlam kazanmıştır.
Şekil.3’de termal kamera ile 2 dakika aralıklar ile yapılan alev boyu ölçümleri verilmektedir. Testlerde erişilen azami alev yüksekliklerinin arasında anlamlı bir fark yoktur. 5 cm EPS ve 5 cm taşyünü sistemler, alev boyu açısından birbirine çok benzer
karakteristik sergilemiştir. 12 cm EPS sistemde alev boyu 2 m seviyesinden diğerlerine göre 4 dakika daha fazla kalmış, 10
cm EPS sistemde ise 2 m seviyesine erişmemiştir. Test edilen sistemler arası bu cüzi olarak nitelenebilecek farklılıkların, test
edilen sistemlerinin yangına karşı tepki özellikleri arası farklılıktan ziyade, testin açık havada yapılmış ve test duvarların farklı
istikametlere yönetmiş olmasından dolayı maruz kaldıkları lokal rüzgar farklılıklarından kaynaklanmış olduğu yorumu yapılabilir.
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Şekil.3 Test esnasında termal kamera kullanılarak ölçülen alev boyları. (Ölçüm için test duvarları üzerindeki ölçek kullanılmıştır
ve pencere açıklığının üstü sıfır noktası olarak kabul edilmiştir.)

92

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

Cephe yüzeyi sıcaklıkları yerden 1 m, 1,5 m, 2,5 m, 3,5 m ve 4,5 m mesafede ölçülmüştür. Pencere boşluğunun 1m yüksekliğinde olmasından dolayı, sıcaklık ölçümleri şu beş noktada gerçekleştirilmiştir (Bakınız Şekil.1):
1 no’lu ölçüm: pencere boşluğunun ile cephenin kesiştiği köşe noktasında
2 no’lu ölçüm: pencere boşluğunun 0,5 m üzerinde
3 no’lu ölçüm: pencere boşluğunun 1,5 m üzerinde
4 no’lu ölçüm: pencere boşluğunun 2,5 m üzerinde
5 no’lu ölçüm: pencere boşluğunun 3,5 m üzerinde
Sıcaklık ölçüm verileri Şekil.4 de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Grafikte pencere boşluğu ile cephenin kesiştiği köşe noktasında (1 no’lu ölçüm) azami sıcaklık 1 no’lu sistemde 555 °C, 2 no’lu sistemde 548 °C, 3 no’lu sistemde 518 °C ve 4 no’lu sistemde
620 °C olarak ölçülmüştür. Sistemler arası bu sıcaklık farkının, sistemler arası farklılıklardan ziyade, test esnasındaki lokal
rüzgar farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Şekil 4’den görüleceği üzere, pencere boşluğuna olan mesafe arttıkça, sıcaklık logaritmik olarak azalmıştır. Test edilen sistemlerin hiç birince alevler cepheye yayılmadığı için, alevlerin cepheye yayılması durumunda elde edilecek sıcaklıklar hakkınca bir
yorum yapılamamıştır, ancak DIN 4102-20 ve ÖNÖRN 3800-5’e göre, sistemlerin başarısız olabilmesi için, pencere boşluğunun
3,5 m üzerindeki sıcaklık ölçümünün (5 no’lu ölçüm) 30 saniye boyunca 500 °C’nin üzerinde seyretmesi gerektiği belirtilmiştir. Test edilen sistemlerde, pencere boşluğunun 3,5 m üzerindeki sıcaklık ölçümleri tüm sistemlerde yaklaşık 130 °C olarak
gerçekleşmiştir, ki bu düşük sıcaklık alevlerin cepheye yayılmadığını doğrulamaktadır.
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Şekil.4 Sıcaklık ölçüm sonuçları

4. DEĞERLENDİRME
1 no’lu ve 2 no’lu Sistemler
1 no’lu ve 2 no’lu sistemlerde aynı kalınlıkta (5 cm) fakat farklı tipte (EPS ve taşyünü) ısı yalıtım malzemesi içeren sistemler
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmanın amacı, ısı yalıtım levha tipinin, sistemin yangına tepki özelliğine etkisini belirlenmektir. 1
no’lu sistemin TS EN 13501-1’e göre B – s1, d0, 2 no’lu sistemin ise A2 – s1, d0 sınıfı olması bu karşılaştırmayı daha anlamlı
kılmaktadır, çünkü TS EN 13501-1’e göre yapılan sınıflandırmanın kendi için limitleri olduğu belirtilmiştir [6,7,8].
1 no’lu 5 cm EPS sistemin TS EN 13501-1’e göre B – s1, d0 olarak sınıflanmasının sebebi, sistemde kullanılan EPS ısı yalıtım
malzemesinin A2 sınıfı olmaması, TS EN 1716 [15] ‘ya göre kalorifik değerinin 3 MJ/kg’dan fazla olmasıdır. TS EN 13501-1
standardı bir sistemin herhangi bir bileşeninde kalorifik değerinin 3 MJ/kg’dan fazla olması durumunda, eğer diğer bileşenle bu
şartı sağlıyor olsa dahi, A2 olarak sınıflanmasını engellemektedir. Ancak 1 no’lu ve 2 no’lu sistemlerin yangına tepki performansı
karşılaştırması, kalorifik değeri 3 MJ/kg’dan fazla EPS ısı yalıtım malzemesi içeren 1 no’lu sistemin, aynı kalınlıkta kalorifik değeri
3 MJ/kg’dan az taşyünü ısı yalıtım malzemesi içeren 2 no’lu sistem ile eşdeğer olduğunu göstermiştir. Bu iki sistem arasında,
gerek görsel incelemede, gerekse sıcaklık ölçümleri sonucu, yangına tepki açısında bir farklılık tespit edilememiştir. Bu sonuç,
literatürde TS EN 13501-1’e göre yapılan sınıflandırmanın yetersiz olduğuna yönelik değerlendirmeleri [6,7,8] doğrulamaktadır.
B – s1, d0 sınıfı bir sistemin, yapılan büyük çaplı yangın testinde A2 – s1, d0 sınıfı bir sistem eş performans sergilemesi ve bunun
altında yatan sebepler üzeride durulması gereken bir konudur. Yapılan deney sayısının, bu sebeplerin istatiksel analizi için yeterli olduğu söylenemez, ancak yapılan testler yönlendiricidir ve bazı değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu
bağlamda, 5 cm EPS içeren 1 no’lu sistemin gösterdiği başarılı performans şu sebeplerden kaynaklandığı yorumu yapılabilir:
Sistemin en dış katmanını oluşturan fileli sıva katmanı, yangının dinamiğine direnç göstererek sistemin bir bütün olarak kalmasını sağlamıştır. Bu bütünlüğün sağlanmasında, sıvanın içerisine gömülü olarak kullanılan 160 g/m2 gramaja sahip cam
elyafından yapılmış filenin büyük rolü olduğu düşünülmektedir. Zira bu file, görece geniş cephe alanlarına geniş parçalar halinde
uygulanmakta, ek yerlerinde ise katmanlar 10 cm birbiri üzerine gelecek şekilde (bindirmeli olarak) uygulanmaktadır.
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Sistemin en dış katmanını oluşturan sıva ve mineral kaplama çimento bazlıdır ve A2 – s1, d0 sınıfındadır. Sıvanın uygulama
kalınlığı ortalamada 4 mm, mineral kaplamanın ise ortalamada 3 mm’dir. Toplamda 7 mm kalınlığındaki bu katman, hem münferit olarak yanmaya karşı direncinden hem de cam elyaf filenin sağladığı mukavemetten dolayı, büyük çaplı yangın testine
sistemin en dış yüzeyinin oldukça yüksek bir performans sergilemesini sağlamıştır.
Kullanılan ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı oldukça düşüktür. Sistemde eğer yüksek kalınlıklarda kullanılır ise alt katmanlardaki
erimiş malzeme, cephenin bütünlüğünü yitirmesi durumunda risk arz edebilir. Ancak, 5 cm mertebesindeki kalınlıklarda, bu durumun oluşmadığı gözlemlenmiştir. Alman Isı Yalıtım Sistemleri Derneği’nin kılavuzu [13] da bu görüşü destekler niteliktedir, zira
bu kılavuzda EPS’li sistemlerin 5 cm gibi cm kalınlıklarında yangın bariyeri kullanılmasına gerek görülmemiş, 10 cm’den yüksek
kalınlıklarda bariyer kullanımı tavsiye edilmiştir.
3 no’lu Sistem
3 no’lu sistemde 12 cm kalınlığında, yangın bariyeri içeren EPS sistemin yangına tepki performansı gözlemlenmiştir. Sistem
testte başarılı performans sergilemiştir. Bu şaşırtıcı bir sonuç olmamıştır. 12 cm’lik sistemin yangın bariyersiz hali test edilse
idi yangın bariyerinin etkisi hakkında karşılaştırmalı olarak bir yorum yapılabilirdi, ancak bu yapılmadığı için, yapılabilecek tek
yorum, 12 cm kalınlıkta yangın bariyerli EPS sistemin başarılı olduğu yönündedir.
4 no’lu Sistem
4 no’lu sistemde 10 cm kalınlığında EPS içeren ancak yangın bariyeri içermeyen EPS sistemin yangına tepki performansı
gözlemlenmiştir. EPS sistemler için 10 cm kalınlık, Alman Isı Yalıtım Sistemleri Derneği kılavuzu [13] tarafından yangın bariyeri
kullanımına gerek duyulmayan en yüksek kalınlıktır. Test edilen sistemin, yangın bariyer kullanılmadığı halde başarılı olması,
ilgili kılavuzdaki tavsiyeyi destekler niteliktedir.

5. SONUÇ

Yapılan büyük çaplı yangın testleri, 5 cm kalınlığında EPS içeren B – s1, d0 sınıfı sistemin, aynı kalınlıkta taşyünü içeren A2
– s1,d0 sınıfı sistem ile eş performans sergilediğini göstermiştir. Bu sonuç, TS EN 13501-1’e göre yapılan sınıflandırmanın yeterli olmadığı ve dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin yangına tepkisinin daha doğru değerlendirilebilmesi için büyük çaplı yangın
testlerinin gereğini ortaya koymuştur. Test sonuçları ayrıca B – s1, d0 sınıfı sistem performansının, 5 - 10 cm yalıtım kalınlığı
aralığında kullanılan ısı yalıtım malzemesinden ziyade, sistemin en dış yüzeyini oluşturan cam elyaf file, sıva ve kaplama
tarafından belirlendiği yönünde veri sağlamıştır. Yangın bariyeri içeren 12 cm kalınlıklı B – s1, d0 sınıfı sistem başarılı performans sergilemiştir, ancak aynı sistem aynı kalınlıkta yangın bariyersiz olarak test edilmediği için, yangın bariyerinin etkisi
konusunda yorum yapmaya imkan oluşmamıştır.
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HASTANELERDE KAÇIŞ OLANAKLARI, KAÇIŞ YOLLARI TASARIMI VE
KOMPARTIMANLARA AYIRMA
Oral DEMİRCİOĞLU
ÖZET
Günümüzde hastane binalarının hem sayısı hem de binaların büyüklüğü artmaktadır. Buna bağlı olarak bu yapılarda yangın
anında can güvenliğinin sağlanması aynı oranda zorlaşmaktadır. Benzer şekilde, hastane binalarında yangın yayılımının önlenmesi, acil durum tahliyesi, kaçış yollarının tasarlanması için binada alınacak önlemlerin önemi de artmaktadır. Bu durum,
hastane mimarisinin, binadaki kullanıcı tiplerinin hareket kabiliyetlerini ve hastanede yürütülen işlemleri göz önüne alarak tasarlanmasını gerektirmektedir.
Bu bildiride; hastane kullanıcılarının yangın anında davranışları, binadaki kaçış yollarının nitelik ve nicelikleri, bu konudaki
standartlar ve/veya yönetmeliklerin gereklilikleri, hastanelerde tahliye biçimleri, kaçış yolları öğeleri, binaların kompartımanlara
ayrılması, dikey açıklıklar, kaçış yollarında izin verilen mesafe sınırları gibi konulara değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çıkış, kaçış, kompartıman, tahliye, yatay tahliye

MEANS OF EGRESS, DESIGN OF ESCAPE ROUTES AND COMPARTMENTATION IN HOSPITALS
ABSTRACT
At the present time hospital buildings are increasing in terms of both quantity and size. Therefore in case of a fire, providing life
safety in these huge facilities is getting difficult proportionally. In a similar way fire confinement, emergency evacuation, emergency egress projections and the precautions that has to be implemented become crucial manners which require additional
interest. This circumstance, leads hospital architecture to be designed by considering the medical process being executed in
health care facilities and by considering the occupant type and capability.
In this bulletin; behavior of the hospital occupants, quality and quantity of egress ways, the standard and regulation requirements on the subject, emergency evacuation strategies in health care facilities, elements that constitute an emergency egress,
compartmentation of building in to fire zones, vertical openings, distance limits on emergency egress ways will be explained.
Keywords: Exit, escape, compartment, evacuation, horizontal evacuation

1. GİRİŞ

Hastaneler, fiziksel veya zihinsel hastalıkları devam eden veya nekahet halindeki, bakıma muhtaç kişilerin, engellilerin, bakım
ve tedavisini amaçlayan kurumlardır. Bu kurumlara ait binalar genellikle fiziksel hareket kabiliyetlerinin yetersizliği, zihinsel rahatsızlığı veya yaşı nedeniyle korunmaya ihtiyaç duyan hastalara ayakta tedavinin yanı sıra yatarak tedavi (konaklama) olanağı
sağlamaktadır. Bazı hastaneler ise bu hizmetleri, tutuklu veya zihinsel hastalığı nedeniyle özgürlükleri kısıtlanması gereken
kişilere sağlamaktadır. Bu yüzden hastanelerde bir yangın durumunda, içerideki hasta, hasta yakınları ve personelin (diğer bir
deyişle kullanıcıların) tahliyesi, diğer binalardan daha farklı önlemler alınmasını gerektirmektedir. Bu bildiri özellikle hareket kabiliyetlerinin kısıtlı olması nedeniyle daha büyük risk altında olan kullanıcıların can güvenliğinin sağlanması ve/veya hastane binalarının göreceli olarak karışık yapısı nedeniyle olağan kaçış davranışlarının sergilenmesinin mümkün olmadığı veya zor olduğu
durumlarda kullanıcıların güvenliği için kaçış yollarında ve bina bölümlerinde alınması gereken önlemlere odaklanmaktadır.
Bu yüzden öncelikle, hastanelerdeki kullanıcıların özelliklerinin ve hareket kabiliyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Kullanıcı
özelliklerinin belirlenmesini takiben, can güvenliği ve yangından korunma açısından alınması gereken pasif yangın önlemleri ve
kaçış elverişliliği, öncelikle ülkemizde yürürlükte olan Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik’in (BYKHY) kurallarına göre incelenecektir. Bu yönetmelikte yeterli veya açık bilgi bulunmayan ancak uygulanması elzem olan bazı durumlar için
ise NFPA 101 [2] ‘den faydalanılarak açıklamalarda bulunulacaktır.

2. KULLANICI TİPLERİ VE NİTELİKLERİ

Genel olarak, bir hastanedeki kullanıcılar kendini koruma yeteneğinden yoksun kimseler olarak nitelendirilmektedir [4] . Hastanelerdeki kullanıcıların önemli bir çoğunluğu kendini tahliye kabiliyetinden yoksun veya hareket edebiliyor olmasına rağmen
bir yangın tehdidini algılayıp makul bir tepki veremeyecek kimselerdir. Modern hastanelerde genel olarak üç tip tedavi hizmeti
verilmektedir.
Ayakta tedavi
Yatarak tedavi
Yoğun Bakım ve cerrahi müdahale
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Ayakta tedavi gören hastalar uygun yönlendirme ile dumanın yoğun ve sıcaklığın yüksek olmadığı durumlarda güvenlikli bölgeye
kendileri hareket edebilirler. Yatarak tedavi hastaları ise zor da olsa sedye, tekerlekli sandalye veya yataklarında taşınabilir ve
tahliye edilebilirler. Bu, merdivenler ile dikey tahliye olabileceği gibi yatay tahliye de olabilir, ancak her iki durumda da yardım
almadan yapılamaz. Yoğun bakım ve cerrahi müdahale hastaları ise büyük çoğunlukla yaşam desteği için ihtiyaç duyulan
cihazlara bağlı olduğundan, bu hastaları tahliye etmek ve kısa mesafelerde bile hareket ettirmek, hastaların yaşamlarına mal
olabileceğinden dolayı oldukça güçtür.
Bunların yanında hastanelerde hasta yakınları, ziyaretçiler ve personel de bulunmaktadır. Hastane personeli, öz can güvenliği
açısından değerlendirildiğinde kendini tahliye edebilecek kullanıcılardır. Ancak özellikle yangın bölgesi ve çevresindeki veya
binanın tahliyesinden sorumlu personelin, yatarak tedavi gören veya yoğun bakımdaki hastalara destek olmak amacıyla binada
kalma süreleri diğer personele göre daha fazla olacaktır. Hatta bazı hallerde bu personelin bütün acil durum süresince binayı
terk etmeleri mümkün olamayacaktır.
Hastanede bulunan hasta yakınları, ziyaretçiler ve yukarıda bahsedilmeyen personel ise çoğunlukla dikey tahliye yöntemini kullanabilecek hareket kabiliyeti kısıtlı olmayan kullanıcılardır. Elbette bu kullanıcılar arasından, hastaların tahliye ve korunmalarına
destek olmak için binada kalacak veya göreceli olarak yavaş tahliye olacak kullanıcılar da bulunacaktır.

3. HASTANELERDE YANGINDAN KORUNMA STRATEJİLERİ
Hastanelerde can güvenliğinin sağlanmasının yanında, verilen hizmetin devam ettirilebilmesi için pahalı medikal cihazların
yangından zarar görmesinin önlenmesi, yani mal ve mülk güvenliği de hedeflenmesi gereken önemli bir amaçtır. Bu saydıklarımızın
dışında çevrenin korunması, toplumsal imaj ve hastanenin saygınlığı da ikinci derecede önemli amaçlardan sayılabilir.
Hastanelerde bu amaçlara erişebilmek için kullanılan çeşitli yöntem veya stratejiler olsa da, ana prensip; hareket kabiliyeti kısıtlı
hastaların çoğunlukta olması nedeniyle, hastaları bir yangın anında binadan kaçırmak yerine, hastayı yangından uzak tutma
gerekliliğidir. Bu amaçla kullanılan savunma stratejilerinden ilki, Yerinde Korunma( İng. Defend-in-Place) olarak adlandırılmaktadır [5]. Yerinde korunma yöntemi, hastane tasarım ve işletmesi sırasında yangının hızla algılanmasını, muhafaza edilmesini
ve hızla söndürülmesini sağlayacak önlemlerin alınmasını gerektirir. Bu stratejide, yangının hızla algılanması önemli olsa da en
önemli kısım yangının hızla söndürülmesidir. Bu sayede hastaların bina dışına tahliyesi yapılmadan can güvenliğinin sağlanması
amaçlanır.
Hastanelerde kullanılan diğer önemli bir yangından korunma stratejisi ise, Kademeli Yatay Tahliyedir. Bu strateji yangın çıkmasının önlenmesinin ana prensip olarak benimsenmesini gerektirir. Bir şekilde yangın çıkması durumunda ise, yangının hızla algılanarak hastaların, aynı katta oluşturulan dumandan ve ısıdan arındırılmış, yeterli büyüklükteki güvenlikli bölgelere taşınmasını
amaçlamaktadır.
Bu iki önemli strateji, tanım olarak birbirlerinden ayrı olsalar da hastanelerde uygulanması ve tasarımı açısından iç içe geçmiş
konulardır.
Bu bahsedilenlerin dışında, hareket kabiliyeti olan ve binayı güvenli bir şekilde terk etmeye yetkin kişilerin tahliyesi için de dikey
tahliye yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde, kullanılan ana elemanlar genellikle yangın etkilerinden arındırılmış merdivenlerdir (ya da korunumlu merdivenler). Bazı özel durumlarda rampalar (örneğin “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” hastanelerindeki
rampalar) uygun koşullar oluşturularak kaçış yolu olarak kullanılabilmektedir.

Yerinde Korunma Stratejisi
Binayı tümden tahliye etmek yerine, yerinde korunma stratejisini uygulamak uluslararası birçok standartça da kabul görmüş bir
yöntemdir. Bu kavram NFPA 101’in 2006 basımında, ekler kısmındaki bir paragrafta şu şekilde özetlenmektedir.
“Yangın veya başka bir acil durumda, her zaman binayı tümden boşaltmak gerekmeyebilir. Duman bariyerleri, diğer katlar veya
benzer kompartımanlara ayırma yöntemleri ile oluşturulan sığınma alanları, kullanıcıların acil durum sona erene kadar güvenlikli
bir ortamda kalmalarına olanak sağlayacaktır. Çıkışlara erişimin kapalı koridorlar ile sağlandığı kullanım tiplerinde ve özellikle
uyuyan kişilerin bulunabileceği kullanım tiplerinde tek bir yangın durumu yatay çıkışlar ve duman bariyerleri de dâhil olmak üzere
bütün çıkışların kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilir. Bu hallerde kullanıcıların odalarında kalması daha fazla güvenlik
sağlayacaktır. ”
Yangın, olay yerinden uzaktaki kullanıcılara erişmeden ve onların tahliyesine gerek kalmadan kontrol altına alınabiliyor ve sığınma alanları yardımıyla kullanıcıların güvenliği sağlanabiliyor ise yerinde korunma stratejisi hayata geçirilmiş demektir. Bu
stratejinin uygulanabilmesi için, yangına dayanıklı yapı elemanlarının( bina taşıyıcı elemanları, kiriş, kolon, döşeme vs.), yangın
bölmelerinin (duman ve yangın geçişine izin vermeyen durdurucu elemanlar: duvar, kapı, perde vs. ) ve yatay çıkışların bir arada
kullanılması gerekir. Bunların doğru şekilde konumlandırılması ve kullanılması, sığınma alanlarındaki kullanıcıların, gerçek bir
yangın tehdidi altında kalmalarına engel olacağından, tümden tahliye yerine yerinde savunma stratejisinin tercih edilmesinde bir
sakınca bulunmamaktadır.
Görüldüğü üzere, yerinde korunma stratejisi; yangın söndürme, yangın algılama, bina taşıyıcı sisteminin yangın dayanımı, yan97
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gını muhafaza etme başka bir deyişle yangının yayılmasını önleyecek şekilde binayı bölümlere ayırma, yatay tahliye olanaklarının sağlanması gibi yöntemlerin işbirliğini gerektirir. Bu sayılanlar arasından yangın söndürme, yangın algılama ve bina taşıyıcı
sisteminin yangın dayanımı başka bildirilerin konusudur. Ancak sığınma alanları oluşturmak, yangın yayılımının önlenmesi için
binanın bölümlere ayrılması ve yatay tahliye olanaklarının sağlanması bu bildirinin konusu olup ayrıca üzerinde durulması gerekmektedir.

Binanın Bölümlere Ayrılması
Farklı Kullanım Tiplerinin Birbirinden Ayrılması
Günümüz hastane binalarında farklı kullanım tiplerinin bir arada görüldüğü katlara sıkça rastlanmaktadır. Örneğin kafeteryalar,
sağlık cihazları satışı yapan dükkânlar, doktor ve yönetim ofisleri, konferans salonları gibi kullanım alanları poliklinikler ile aynı
katlarda bulunabilmektedir. Farklı kullanım alanları olan bir binada temel olarak yapılacak iki tip işlem vardır. Tasarım aşamasında ya bütün alanlar en sıkı yangın önlemi gerektiren kullanım tipine sokularak buna göre tasarım yapılır ya da kullanım tipleri
birbirinden yangın bölmeleri ile ayrılır. BYKHY [1] karışık kullanım veya kullanım tiplerini ayırma konusuna madde 18 ‘de şöyle
açıklık getirmektedir.
“MADDE 18- (1) Bir binada iki veya daha fazla kullanım sınıflandırılmasına tabi olacak bölümler var ise ve bu bölümler birbirinden, daha yüksek tehlike sınıfına uygun bir yangın bölmesi ile ayrılamıyor veya iç içe olması sebebiyle ayrı korunma tedbirlerini
uygulamak mümkün değil ise, daha yüksek koruma tedbirleri gerektiren sınıflandırmaya ilişkin kurallar bütün bina için uygulanır.”
Bir hastane binasında karışık kullanımlı ve birbirinden kolay kolay ayrılamayacak kullanım sınıfları Şekil-1 ‘de gösterilmiştir.
Binanın bütününe, en yüksek koruma tedbirleri gerektiren sınıflandırmaya ilişkin kuralların uygulanması, çok çeşitli kullanım
tiplerinin artık günümüz hastanelerinde var olması ve bu farklı tiplerin istendiği yere rastgele yerleştirilememesi nedeniyle her
zaman mümkün olamamaktadır. Bu yüzden çoğunlukla ana kullanım tiplerinin birbirinden yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılması finansal etkisi ve tasarım kolaylığı açısından daha çok tercih edilmektedir. Birbirinden ayrılmış kullanım alanlarına sahip
bir hastane katı Şekil-2 ‘de gösterilmiştir.
Şekil 1: Karışık Kullanımlı Hastane Katı [4] [Figure – 20.15.4]

Bu bağlamda öncelikle kat bazında kullanım sınıflarının birbirinden yangın kesiciler ile yani döşemeler ile ayrılması tercih edilmektedir. Elbette bu, her kullanım sınıfının bir kata sıkıştırılması anlamı taşımamaktadır. Ancak farklı kullanım sınıfları, ana
kullanım sınıfı içerisine BYKHY [1] Ek-4 de verilen “ Binalarda en fazla kullanım alanları “ sınırlamalarına uyularak birden fazla
kata da yerleştirilebilir.
Şekil 2: Kullanım Sınıfları Ayrılmış Hastane Katı [4] [Figure – 20.15.5
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Bu durumda farklı olan kullanım sınıfı, her katta mutlaka yangın bölmeleri ile ana kullanım sınıfından ayrılarak yerleştirilmelidir.
Örneğin; bir konferans salonu hastanenin zemin ve 1. Katında birbirine açık şekilde, ancak hem zemin hem de 1. Katta hastaneden yangın duvar ve kapıları ile ayrılarak yerleştirilebilir.
Farklı kullanım sınıflarının, aynı kat bazında da ana kullanım sınıfından (yani hastanenin) BYKHY [1] Ek-4’ün öngördüğü alanları
aşmayacak şekilde ayrılması gerekmektedir. Bu bölmelere ayırıcı elemanlar yangın duvarları olabileceği gibi yangın kapıları,
yangın perdeleri, yangına dayanıklı cam bölmeler de olabilir. BYKHY [1] bu bölmelerin yangına dayanım süresini ve niceliğini
(nicelikle kasıt yük taşıma kapasitesi, bütünlük ve yalıtım kavramları açısından TS EN 13502-1’e göre yapılan sınıflandırmadır)
“Farklı kullanım işlevlerini ayıran kompartıman duvarı” adıyla Ek-3B ‘de en az REI 60 olarak belirlemektedir. Ek-3C ‘de ise bina
yüksekliğine göre belli sürelerce arttırılmasını istemektedir.
Örnek vermek gerekirse; hastaneler, BYKHY [1] ‘e göre kurumsal bina sınıfına girdiğinden (Bknz. BYKHY [1] madde 11/ b) 30,5
m’den daha yüksek, sprinklerle korunan bir binada, bir konferans salonu (toplanma amaçlı bir sınıftır) hastane alanlarından REI
120 yangın kesici bölmelerle ayrılmalı ancak bu bölme taşıyıcı sistemin bir parçasını teşkil etmiyorsa yangın kesici bölmeler EI90
sınıfına indirilebilir.

Hasta Yatak Odalarının Ayrılması
Yukarıda da anlatıldığı gibi hastaları hareket ettirmenin zor olduğu durumlarda yangın çıkan hasta yatak odası dışındaki odalar
geçici sığınma alanları olarak kullanılabilirler. Bu yüzden hasta yatak odalarının binanın geri kalanından ayrılması gerekir. Diğer
ayırma elemanlarından farklı olarak burada duman bariyerleri kullanılmalıdır (Bknz. NFPA 101 madde 18.3.6.2). Hasta yatak
odaları yangına dayanıklı duvar ve kapılar ile değil, duman sızdırmaz duvar ve kapılar ile hastane koridorlarından ayrılmalıdır. Bu
duman bariyerlerini oluşturan duvarlar döşemeden tavana kadar, asma tavan içinde de süreklilik arz etmelidir. Bu duvarlardan
geçen tesisat elemanlarının çevresi sıkı bir biçimde tıkanmalı, duman geçişi önlenmeli ve bu duvarlar üzerine hava transfer menfezi yerleştirilmesinden kaçınılmalıdır. Bu duvarlar üzerindeki kapılar ise duman sızdırmaz olmalıdır. Kapıların duman sızdırmazlığı için dikkat edilecek en önemli husus kapı kanatları ile döşemeler arasında kalan boşluğun 4 mm ‘i geçmemesidir (BYKHY
[1] – madde 50/6-ç). Kapılar konusunda süregelen bir tartışma da, bu kapılar üzerinde kendiliğinden kapanma düzeneklerinin
yani kapı kapatıcıların olup olmayacağı konusudur. Bu kapılar üzerinde kapı itici bulunması standartlarca zorunlu koşulmamaktadır. Bunun arkasında yatan neden de, hastanelerdeki işlevsel gerekliliklerin üstün gelmesidir. Hastanelerde alınan diğer
yangından korunum önlemleri ve işlevsel özelliklerin kapı iticilere yeterli bir alternatif oluşturduğu düşünülmektedir.

Duman Bariyerleri ve Kompartımanlara Ayırma
Ülkemizde hastanelerin 300 m²’den büyük yatılan katlarının her biri, bu katların en az yarısı büyüklüğünde iki veya daha fazla
yangın kompartımanına ayrılmalıdır. (BYKHY [1] – madde 49/1-b). Bu kompartıman sınırlarını oluşturan yangın kesiciler en az
1 saat yangına dayanıklı (REI 60) olmalıdır. Yangın dayanım süreleri bina yüksekliğine bağlı olarak yukarıda BYKHY [1] Ek-3/C
‘de verilen sürelere göre arttırılmalıdır. Bu yangın kesiciler aynı zamanda birer duman bariyeri niteliğinde olmalıdır. Şekil-3 ‘de bir
hastane katının bölünmesi ve iki kompartıman oluşturulması gösterilmiştir.
Bu kompartımanların büyüklüğü belirlenirken aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.
Bu kompartımanlarda bulunabilecek kullanıcı sayısına başına 2,8 m² ‘lik boş sığınma alanları yaratılmalıdır.
Bu kompartımanların büyüklükleri BYKHY [1] Ek-4‘de verilen değerlerden fazla olmamalıdır.
Birinci maddede bahsedilen kullanıcı sayısı, bu bildirinin ilerleyen bölümlerinde ele alınacaktır ancak hesaplanan kullanıcı sayısı
başına 2,8 m² ‘lik boş sığınma alanı tasarlanırken; koridorların, hasta yatak odalarının, kliniklerin, yemekhanelerin vb. yerlerin
kümülatif alanlarına bakılır.
BYKHY [1] Ek-4’de de görüleceği üzere bir hastane binasın herhangi katı en çok 1500 m² büyüklüğünde, binanın sprinklerli
olması durumunda da 3000 m² büyüklüğünde kompartımanlara ayrılmalı ve bu kompartımanlardan her biri içinde bulunacak
kullanıcı sayısı başına 2,8 m² ‘lik boş sığınma alanı sağlamalıdır. Örneğin; şekil-3’de gösterilen kompartıman-2, kompartıman-1
‘den gelecek ve kendi içerisinde bulunan kullanıcı sayısı toplamının 2,8 ile çarpılması sonucu ortaya çıkan değer kadar büyük
olmalıdır.
Bu iki kompartımanı ayıran kısımdan geçen tesisat elemanlarının oluşturduğu boşluklar yangın durdurucu malzemeler ile kapatılmalıdır. Buradaki kapılar duman sızdırmaz özellikte olmalı, menteşeli kapı kullanıyorsa her iki kompartımandan kaçışa olanak
sağlayacak şekilde
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Şekil 3: Yangın kompartımanı oluşturulması.

kanatları farklı yönlere açılmalı ve mutlaka otomatik kapatıcılar ile donatılmalıdır. Bu kapılar hastanelerin günlük işlevlerine engel
oluşturmaması için genelde kapı tutucular yardımıyla açık tutulur ve yangın anında kapanması sağlanır. Bu kapılar aynı zamanda yatay tahliye kapısı olarak kullanıldığından genişlikleri standartlarda belirtilen değerlerde olmalıdır. İlerleyen bölümlerde bu
genişliklerden de bahsedilecektir. Bu kapılara örnek Resim-1 de verilmiştir.

Dikey Açıklıkların Ayrılması
Yangın ve duman binalarda dikey yönde hareket etme eğilimindedir. O yüzden, özellikle yerinde korunma stratejisinin hassasiyetle uygulanması gereken hastane gibi yapılarda yangın ve dumanın yayılabileceği dikey açıklıklar mümkün olduğunca
kapatılmalıdır. Yangın ve duman dikey olarak bir kompartımandan diğer kompartımana geçmemelidir. 2009 senesinde, 9 kişinin
hayatını kaybettiği Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi yangınında 2.Bodrum katta çıkan yangın kablo şaftı
Resim 1: Hastanelerde yatay tahliye kapısı [3-Exhibit 18.85]

boyunca ilerleyip yoğun bakım servisine ulaşmıştır. (Bknz. [6]) Bu yüzden hastane binalarında şaftlar 2 saat yangına dayanıklı olacak şekilde kapatılmalı, tesisat geçişlerinde yangın durdurucular uygulanmalı ve şaftlardan geçen havalandırma kanallarında yangın damperleri tesis edilmelidir. Resim-2 ‘de bir yangın kesici duvardaki tesisat geçişlerindeki ve duvar döşeme
birleşimlerindeki yangın durdurucular gösterilmektedir.
Şaftların yanında diğer dikey açıklıklar( çamaşır veya çöp bacası) , asansör kovaları, yangın merdivenleri de 2 saat yangına
dayanıklı yangın kesiciler ile binanın geri kalanından ayrılmalıdır.
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Bu binalarda mümkün olduğunca atrium yapılmasından kaçınılmalı veya bundan kaçınılamıyorsa, atriumlu kısım hastane
hizmetlerinin verildiği (poliklinik, hasta yatak odaları vs. ) alanlardan yangın kesiciler ile ayrılmalıdır. BYKHY[1] Madde 24/5’de
atriumlarda duman kontrolü zorunlu koşulmaktadır. Bunun yanı sıra atrium alanının 90 m² ‘den az olmasından kaçınılması gerektiği belirtmekte ve bundan kaçınmanın mümkün olmadığı hallerde; 45 cm’lik duman perdeleri ve aralarındaki mesafe en çok
2 m olan sprinklerler ile çevrelenmesi (perdeye 15 ila 30 cm uzaklıkta) istenmektedir. Atriumlarda mümkün olduğunca dumanın
oluştuğu katta kalmasını sağlayacak duman kontrol sistemleri uygulanmalıdır.
Atrium tanımına girmeyen ancak yine de dikey açıklık oluşturan açık merdivenler, yürüyen merdivenler ve rampalarda dumanın
bir kompartımandan diğer kompartımana sızmasını önleyen duman perdeleri yapılmalıdır. Resim 3’de duman perdelerinin bir
gösterimi verilmiştir.

Resim 2: Yangın Durdurucu

Resim 3: Merdivenlerin çevresinde duman perdeleri
İmalatlar [3-Exhibit 18.10]

Tehlikeli Alanların Ayrılması
Hastane binalarında, yukarıda bahsedilen kompartımanların yanında tali sayılabilecek kompartımanlara ihtiyaç vardır. Bu alanlar genel olarak tehlikeli alanlar olarak anılmaktadır. Bu alanların ayrılması, üzerinde detaylıca durulabilecek ve tartışılabilecek
bir konudur. Ancak, bu bölümde yerinde savunma stratejisine odaklanmak gerektiğinden bu gibi mahallerin bir kaçından bahsetmek bu bildiri kapsamında yeterli olacaktır. Bu gibi alanlar için daha detaylı bilgi NFPA 101 [2] , BYKHY [1] gibi dokümanlarda
bulunabilir. Yangın kesiciler ile binanın geri kalanından ayrılması gereken alanların bazıları şöyledir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transformatör odaları
AG- OG ana dağıtım pano odaları
9,3 m² ‘den büyük depolar
Jeneratör odaları
Laboratuvarlar
Kazan Daireleri
Alkol depoları
Yakıt depoları
Mutfaklar
Çamaşırhaneler
Yatay tesisat galerileri
Medikal gaz depolama odaları
Yangın pompası odaları

Tahliye Stratejileri ve Kaçış Yolları
Gerek yatay tahliye gerekse dikey tahliye stratejilerinden bahsetmeden önce binalarda kullanıcı sayılarının hesaplanmasından
bahsetmek gerekir.

Kullanıcı Yüklerinin Hesaplanması
Binalarda kaçış olanaklarının elverişliliği ve tahliye stratejileri söz konusu olduğunda, kaçış yollarının genişliği ve sayısı, göz
önünde bulundurulması gereken en önemli iki öğedir. Bu iki öğeyi etkileyen ve belirleyen ana etmen ise o binadaki kullanıcıların
sayısıdır. Kullanıcı sayısı, bahsi geçen mahal alanlarının, yine o mahaller için kullanım amaçlarına göre belirnenen kullanıcı
yükü katsayılarına ( m² / kişi cinsinden) bölünmesi ile belirlenir. Bu faktörler BYKHY [1] Ek-5/A da detaylı olarak bulunmaktadır.
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Kullanıcı yükü hesaplaması yapılırken Ek-5/A ‘daki tablonun 1, 2, 3 ve 4. satırlarında yer alan kullanım alanlarında net alana,
diğer satırlarda yer alan kullanım alanları için brüt alana bakılarak hesap yapılır.
Örneğin tablonun 14. satırında hastane yatak odalarında kullanıcı yükü 20 m²/kişi verildiğinden, 100 m² büyüklüğündeki bir
hasta yatak odasında 5 kişi bulunacağı öngörülür. Burada; o hasta odasında kalması planlanan kişi sayısı hastane tasarımcısı
tarafından, yukarıdaki hesaplamadan bağımsız olarak 10 kişi olarak belirlendiyse (Hastalar ile birlikte hasta refakatçileri de
göz önüne alındığında bu sayı artabilmektedir), bu hasta yatak odasının kullanıcı sayısı 5 değil 10 kişi olarak hesaplara katılır.
Özellikle bekleme alanlarında kullanıcı yükünden hesaplanan sayı ile tasarımcı tarafından planlanan kullanıcı sayısı mutlaka
kıyaslanmalıdır.
Aşağıda verilen Şekil-4 ‘de bir hastane katında, BYKHY [1] Ek-5/A’da belirlenen kullanıcı yükü katsayılarına göre Kompartıman-1 ve Kompartıman-2 ‘deki kullanıcı yükleri sayısı hesaplanabilir. Her mahallin kullanıcı yükü faktörleri farklı renklerle
gösterilmiştir.

Şekil 4: Hastane katında farklı kullanıcı tipleri.

Yatay Tahliye Stratejisi
Hastanelerde yatay tahliye stratejisi madde 3.1’de anlatılan nedenlerle oldukça sık kullanılan bir tahliye yöntemidir. Bu yöntemde hastane yatılan katlarında ( veya diğer katlarda da tercih edilebilir), aynı katta oluşturulan sığınma alanlarına ya da kompartımanlara geçişi sağlayan yatay çıkışlar yapılır. Bu yatay çıkışlar kullanıcıların her iki kompartımandan birbirine geçiş yapmasına
imkân verecek şekilde düzenlenir (Bknz. Resim-1 ve Şekil-4)
Yatay tahliyenin yapıldığı alanlarda şu koşullara dikkat edilmesi gerekmektedir;
Madde 3.2.3 ‘de bahsedildiği gibi BYKHY [1] ‘e göre, kompartımanlar içinde bulunabilecek her kullanıcı için 2,8 m² ‘lik boş
sığınma alanları sağlanmalıdır. 2,8 m² sığınma alanı NFPA 101 ‘de hasta başına istenmekte, hasta yataklarının bulunmadığı
kısımlarda ise (hareket kabiliyeti olan kullanıcılar için) 0,56 m² sığınma alanı yeterli bulunmaktadır (Bu alanlar net alanlardır).
NFPA 101 ile BYKHY bu konuda farklılık göstermektedir ([2]- Section-18.2.2.5.1.2)
Kompartımanların çıkış genişlikleri hesabında göz önünde bulundurulan kullanıcı yükleri kimse kaçmadan, ya da yatay tahliye
çıkışlarından yan kompartımandan kimse gelmeden önceki durum için hesaplanır.
2,8 m² lik net sığınma alanları ise yukarıdaki maddenin aksine hem güvenli kompartımanın hem de yangın kompartımanından
beklenen kullanıcı sayılarının toplamı için sağlanır.
Yatay tahliye yapılan kompartımandaki kullanıcıların en çok 2/3 ‘ü yatay çıkışlara yönlendirilerek, kompartıman içinde kalan direkt çıkışların( yangın merdiveni, bina dışına çıkış vs.) o kompartıman içindeki kullanıcı sayısının 1/3’ünün gerektirdiği genişlikte
ve sayıda olması sağlanmalıdır.
Kompartıman içinde kullanıcı yükünün 1/3’üne yetecek kadar bırakılan çıkışlar yatay tahliye çıkışı olamaz. Yani o kompartımanın bütün çıkışları yatay tahliye ile sağlanamaz.
Yatay tahliye yapılan kompartımanların hepsinde bina dışına erişim sağlayan olanaklar bulunmalıdır( merdiven, rampa, direkt
çıkış vs.)
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Yatay çıkışlardaki kapıların, 2,4 m’ genişliğe kadar koridorlarda tek kanat temiz genişlikleri 810 mm ‘den az olmalıdır( çift kanat
kullanıldığından 2 x 810 mm) . 2,4 m ve üzerindeki koridorlarda ise tek kanat temiz genişlikleri 1055mm ‘den az olmalıdır( çift
kanat kullanıldığından 2 x 1055 mm ) Bu koridorda kayar kapı kullanılması durumunda sırasıyla 1625 mm’lik ceya 2110 mm’lik
temiz genişliğe sahip kapılar kullanılmalıdır. ([2]- Section-18.2.2.5.4)
Örneğin, yukarıda Şekil-4 ‘de verilen hastane katında Kompartıman-1 ve Kompartıman-2 ‘nin kullanıcı yükü sayısı toplamının
100 kişi olduğunu varsayalım. Bu durumda, hem kompartıman-1 ‘de hem de kompartıman-2 ‘de 280 m²’lik boş sığınma alanları
koridorlarda, hasta yatak odalarında, bekleme odalarında tefrişat tarafından işgal edilen alan dâhil edilmeden sağlanmalıdır. Bu
şekilde gösterilen Çıkış- 3 yatay tahliye çıkışı olup, bu kapının genişliği o kapıya yönlenecek kişi sayısına göre belirlenmelidir. Çift
kanatlı kapı kullanılması durumunda, hastane koridorlarının 3 m olduğu varsayılırsa, her kanadı 1055 mm ‘den az olmamalıdır.

Dikey Tahliye Stratejisi
Hastane binalarında çoğunlukla hareket kabiliyeti olan kullanıcıların güvenlikli bölgelere hareket etmesine olanak sağlamak veya
bazı hastaların imkânlar dâhilinde farklı katlardaki güvenlikli bölgelere taşınmasını sağlamak veya itfaiye personelinin yangın
bölgesine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için dikey tahliye öğelerinden faydalanılır. Bu öğeler kaçış merdivenleri ve acil
durum asansörleridir.
Kaçış merdivenlerinin giriş kapıları, bir binanın tahliyesi tasarlanırken hizmet verdikleri katlar açısından acil çıkış noktası olarak
tanımlanırlar. Yani yangın merdiveni kapısından geçerek, merdiven sahanlığına erişmiş veya o merdiven için bir yangın güvenlik
holü oluşturulduysa, yangın güvenlik holünün kapısından geçerek hole girmiş bir kimse güvenlikli bölgeye erişmiş demektir.
Ancak merdivenlerde diğer çıkış olanakları ile kıyaslandığında( direkt dışarı çıkış kapısı, yatay tahliye çıkışı vb.) biyomekanikler açısından farklılıklar olmasının yanında, düşmekten kaçınmak için bir sonraki adım atılacak yüzeyin görülmesinde veya
algılamasında zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle tahliye sırasında hareket kabiliyeti kısıtlı kullanıcıların destekle hareket edebilecekleri de düşünülürse merdivenlerden yapılan tahliyenin nispeten daha yavaş olacağı öngörülmektedir. Bu durum merdiven
genişliklerinin diğer kullanım sınıflarına göre daha geniş yapılması gerekliliğini beraberinde getirir.
Merdiven genişliklerinin öneminin yanında, merdivenlerin sayısına da dikkat edilmelidir. Merdivenlerin birbirine alternatif yaratacak şekilde, koridorlarda yığılmayı önleyecek biçimde binaya yerleştirilmesi gerekmektedir. Merdivenlerden herhangi biri devreden çıktığında, arda kalan acil çıkışların genişlik ve sayıları, ihtiyaç duyulan genişliğin yarısından az olmamalıdır. Bu durum
sadece merdivenler için değil bütün kaçış yolları için göz önünde bulundurulmalıdır (Bknz. NFPA 101-7.3.1.1.2 [2]).
BYKHY [1] ‘e bakıldığında hastanelerdeki merdiven nitelik ve niceliklerini belirleyen dört önemli faktör vardır;
Hesaplanan Kullanıcı sayılarına dayanarak, merdivenin hizmet edeceği her 30 kişi için 50 cm genişliğinde merdiven yapılmalıdır
BYKHY [1] Ek-5/B ve Madde 33
1 numaralı maddede hesaplanan değerden az olmamak kaydıyla toplam kullanıcı sayısı 50 ila 500 kişi arasında ise kattaki bir
kaçış yolunun genişliği 100 cm’den, 501 ila 2000 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 150 cm’den, 2001 ve daha
fazla ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 200 cm’den az olmayacak şekilde ayarlanır. BYKHY [1] Madde 33/1
25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500
kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır. BYKHY [1] Madde 39/2
Çıkışların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda 2 çıkış gerekiyor ise çıkışlar arasındaki
mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise diyagonal
mesafenin 1/3’ünden az olamaz. BYKHY [1] Madde 39/3
Merdiven genişliklerinin ve sayısının yanında basamak yükseklikleri, basamak sayısı, merdivenlerdeki küpeştelerin yükseklileri
de merdivenlerdeki hareketi etkilediğinden, bu öğelerin standartlarca tecrübe ve denemelere dayanarak belirlenen şekillerde
yapılması gerektirmektedir.
Kaçış merdivenlerinin bu özellikler BYKHY [1] – madde 41 ‘ de şöyle verilmektedir.
Kaçış̧ merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması gerekir.
Kaçış merdiveninin, zemin düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği hol, koridor, fuaye, lobi gibi bir dolaşım
alanına inmesi hâlinde, kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, kaçış merdiveni bir kattan daha
fazla kata hizmet veriyor ise 10 m’yi aşamaz. Sprinkler sistemi olan yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m olabilir. Dışa açık
alanın, kaçış merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi ve güvenlikli bir şekilde doğrudan erişilebilir olması gerekir. İç kaçış
merdivenlerinden boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı bulunması şarttır.
Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar
düzenlenir. Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış
merdivenlerine izin verilmez.
Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, merdivenin genişliğinden az olamaz. Basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.
Kaçış merdiveni sahanlığına açılan kapılar hiçbir zaman kaçış yolunun 1/3’ nden fazlasını daraltacak şekilde konumlandırılamaz.
Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliğinin, basamak üzerinden en az 210 cm ve sahanlıklar arası kot farkının en çok 300 cm
olması gerekir.
Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok ve basamak genişliği 250 mm’den az olamaz.
Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova hattındaki en dar basamak genişliği, konutlarda 100
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mm’den ve diğer yapılarda 125 mm’ den az olamaz. Her kaçış merdiveninin her iki yanında duvar, korkuluk veya küpeşte bulunması gerekir.
Kaçış merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç ve benzeri cihaz konulamaz.
Merdivenlerde küpeşte yükseklikleri için ise NFPA 101 – madde 7.2.2.4.5.1’den faydalanılması gerekir. Aşağıda Şekil-4 ‘ de bu
anılan maddelere dayandırılarak oluşturulmuş bir merdiven gösterilmektedir.

Şekil 4: Tipik Merdiven Detayları
Yangın merdivenlerinin gerek kullanıcılar için güvenli bir ortam yaratması gerektiğinden, gerekse 3.2.4 maddesinde de bahsedildiği gibi katlar arasında dikey açıklık teşkil etmelerinden dolayı, yangının etkilerinden ve dumandan arındırılmış olması
gerekir. Bu amaçla merdiven duvarları birer yangın kesici niteliğinde yapılmalıdır(REI120). Kapıları yangına dayanıklı ve duman
sızdırmaz ve otomatik iticili olmalıdır. Merdivenlerde basınçlandırma sistemleri uygulanmalı (30,5 m’den daha yüksek merdiven
kovalarında zorunludur) veya doğal havalandırma yapılmalı, gerekli olan yerlerde (Örneğin bodrum katlarda - BYKHY [1] madde
46/2-a- ve 51,5 m’nin üzerindeki yapı yüksekliğine sahip hastane binalarında -BYKHY [1] madde 34/7) merdiven kapıları önünde
yangın güvenlik holleri oluşturulmalı, ve merdivende kullanılan bütün yapı malzemeleri A1 (TS EN 13501-1’e göre) sınıfında
olmalıdır.
Binada katlar arasında dikey hareket etmelerinden dolayı asansörler ilk anda dikey tahliyenin bir öğesi olarak düşünebilirler.
Ancak asansörlerin tahliyenin bir öğesi olarak kullanılması, kullanıcıların hayatını risk altına alma olasılığı yüzünden belli başlı
birçok önlemin alınmasını da beraberinde getirmekte ve genel olarak ülkemizde bir tahliye öğesi kullanılması istenmemektedir
(Bknz. BYKHY[1] madde 31/2) . Asansörlerin bir tahliye öğesi olarak kullanılması konusunda detaylı bilgiye NFPA 101[2] madde
7.14’e erişilebilir.
Kaçış yolu olarak kullanılmasa da 51,5 m’nin üzerindeki binalarda bir asansörün, yangına müdahale ekiplerinin ve bunların
kullandıkları ekipmanın üst ve alt katlara makul bir emniyet tedbiri dâhilinde hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamak, gerekli
kurtarma işlemlerini yapmak ve aynı zamanda engelli insanları tahliye edilebilmek üzere acil durum asansörü olarak ayrılması
gerekmektedir. Acil durum asansörlerinin önüne bir yangın güvenlik holü oluşturulmalı ve bu hol bir yangın merdivenine direkt
erişim sağlamalıdır. Acil durum asansörü hakkında daha detaylı bilgi BYKHY[1] madde 63’de bulunabilir.

Kaçış Yolları Tasarımı
Tahliyenin diğer önemli bir öğesi de hastane koridorlarıdır. Koridorlar, hastanelerde gerek genel klinik nedenlerle gerekse acil
durum nedeniyle hastaların geçici olarak tutulmasında kullanıldığı için ve aynı zamanda kaçış yolu teşkil ettikleri için diğer kullanım sınıflarındaki koridorlara göre daha geniş yapılmalıdır. Hastane koridorlarının, Sağlık Bakanlığı tarafından genel olarak 3
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m‘den daha dar yapılması istenmemektedir (Bknz. [7]). Bunun yanında, acil durumda tahliyeye olanak sağlamak için yukarıda
merdivenler için verilen genişlik hesapları, koridorlara da uygulanabilir. Bunun için yine BYKHY [1] Ek- 5 B’de verilen birim genişlik (50 cm)için kişi sayıları kullanılmalıdır.
Hastane koridorlarında ihtiyaç duyulan kaçış genişliğini daraltabilecek unsurlar bulunabilir. Resim-4 ‘de bir hastane koridorunu
daraltan ve ihtiyaç duyulan genişliğin korunduğu durumlar gösterilmektedir.

Resim 4: Hastane koridorlarında engeller, [3] (Exhibit 18.23 & 18.24)
İşletme esnasında elbette bu durumdan tamamıyla kaçınmak mümkün değildir ancak tasarım aşamasında kalıcı olarak ihtiyaç
duyulan genişliği daraltan öğelerden sakınılmalıdır. Örneğin koridora açılan kapılarda, kapıların ihtiyaç duyulan genişliğin yarısından fazlasını daraltmaması veya koridora yerleştirilecek kalıcı veya hareketli mobilyaların korunması gereken temiz genişliği
bozmaması gibi (Bknz. NFPA 101- 7.2.1.4.3 ve 18.2.3.4.5 [2] ) . Şekil 5 ‘de ilgili kısımlar gösterilmektedir.
Bu koridorlara açılan odalar için yönetmelik ve standartlarda belirtilen kaçış yolları ve çıkış ssyıları gerekliliklerine uyulmalıdır.
Örneğin, kullanıcı sayısı 15 kişiyi aşan herhangi bir hasta yatak odası veya süit oda için çıkışları birbirinden uzakta konuşlandırılmış iki kapı bulunması gerekir. Bu çıkışlar arasındaki uzaklık mahalin diyagonal mesafesinin 1/3’ünden ( sprinklersiz binalarda
yarısından) az olmayacak şekilde ayarlanır.
Yönetmelik ve standartlar kaçış yollarının tasarımını belirlerken, tahliye sürelerini yani güvenlikli alana geçme süresini mümkün
olduğunca kısa tutmak için genişlik ve yapısal özelliklerin yanında, bir kaç özel kaçış yolu öğesini de sınırlama yöntemini kullanmaktadır. Bu öğeler;
•
•
•
•

Kaçış uzaklığı (Çıkış noktalarının mahallere olan uzaklığı)
Tek yönlü kaçış̧ mesafesi
Çıkmaz koridor uzunluğu
Kaçışların birbirine olan mesafesi.

olarak sayılabilir.
Bu sınırlamaların amaçları şu şekilde özetlenebilir:
Kaçış uzaklığı: Acil çıkış noktalarını (yangın merdiveni kapısı, yatay tahliye kapısı veya son çıkış) mümkün olduğunca mahallere
yakın tutarak süreleri kısaltmayı,
Tek yönlü çıkış mesafesi: Yine çıkışları mahallere yakın tutmayı ve kullanıcıların aynı yönde hareket ederken birlikte hareket
etme sürelerini azaltarak, kalabalık nedeniyle oluşacak yavaşlamayı engellemeyi,
Çıkmaz koridor uzunluğu: Sonunda çıkış olmayan ve yanlışlıkla kaçış amacıyla girilebilecek, tereddüt yaratabilecek ve dolayısıyla kaçış sürelerini uzatabilecek öğeleri azaltmayı,
Kaçışların birbirine olan mesafesi: birbirine çok yakın çıkışlarda oluşacak kalabalık nedeniyle, hareketin yavaşlamasını önlemeyi
yani bütün kullanıcıların aynı çıkışlara aynı yönde hareket etmesini engellemeyi hedefler.
Çıkışların birbirine olan mesafelerini sınırlamak için BYKHY[1] Madde 39/3, iki çıkış arasındaki mesafenin mahalin diyagonal
mesafesinin üçte birinden daha az olmamasını (sprinklersiz bir binada yarısından daha az olmaması) istemektedir. Sprinkler
sistemi ile korunan hastaneler için BYKHY[1] Ek-5/B ‘de tek yön en çok uzaklık 25 m, iki yön en çok uzaklık 45 m, çıkmaz koridor
uzunluğu 20 m olarak verilmiştir.
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Şekil 5: Koridora açılan kapılar ve Koridoru daraltan öğelerin yerleştirilmesi, [3] (Exhibit 7.37 ve 18.36)
Kaçış uzaklığı için, mekândaki en uzak noktadan (mekânı çevreleyen duvarlardan 40 cm önden başlanarak) en yakın acil çıkış
kapısına kadar ölçüm yapılır. Bu kapılardan birinin yatay tahliye kapısı olması durumunda kaçış uzaklığı, yatay tahliye alanına
götüren koridorun çıkış kapısına kadar ölçülür (Bknz. madde 32/7). Bu mesafe iki yönde kaçış olanağının bulunduğu durumlarda
en yakın çıkışa 45 m ‘den az olmalıdır. Diğer çıkış olanağının ölçüm noktasına 45m mesafede olması zorunlu değildir. Ancak
unutulmamalıdır ki, bina içindeki her noktadan 45 m içinde en yakın çıkışa ulaşılabilmeli ve her noktadan en az iki çıkış olanağına sahip olunmalıdır. Dolayısıyla aşağıda Şekil-6 ‘da gösterilen odanın hemen sağında bulunabilecek bir odanın da Kompartıman-2’e geçiş yapılan çıkış noktasına(C çıkışı) 45m’den daha az mesafede ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir (B
çıkışına uzaklığı 45 m’den fazla olacağı için). Yani aslında aşağıda sınırsız olarak gösterilen mesafe de diğer odanın kaçışları
ölçülürken bu sınırlama nedeniyle belli bir sınırın altında kalacaktır. Aynı zamanda oda içinden A kapısına ( yani odanın çıkışına)
ya da çift yönde kaçış imkânının sağlanabildiği yere kadar, tek yönlü kaçış mesafesi sınırına uyulması gereklidir. Dolayısıyla, B
çıkışına ulaşırken kat edilen yolun 25 m ‘si oda içinde olduğu varsayılırsa koridorda son çıkışa ulaşmak için kat edilmesi gereken
mesafe en çok 20 m olacaktır.

Şekil-6: Hastanelerde kaçış uzaklığının ölçülmesi - 1
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Üstte Şekil-6 ‘da 45 m mesafede yatay çıkışa veya son çıkışa Şekil- 7’de ise bir yangın merdivenine ulaşılma durumu gösterilmiştir. Tek yönlü kaçış mesafesi, Şekil-7 de gösterilen uygulama yerinin dışında, tek çıkışın sağlanabildiği yerlerde de bu anılan
sınır dâhilinde kalması gereken bir öğedir. Yani bir hastane binasının belli bir noktasında tek çıkış sağlanabiliyorsa o çıkışa olan
kaçış mesafesi 25 m(sprinklerli) ‘den az olmalıdır.

Şekil-7: Hastanelerde kaçış uzaklığının ölçülmesi - 2
Ancak, hastane binalarında tek çıkışın yeterli sayılabilmesi için BYKHY [1]- Madde 52 ‘de bahsi geçen koşulların hepsinin birlikte
sağlanması gerektiği unutulmamalıdır.
Örneğin Şekil -8 ‘de gösterilen “X” kaçış yolu 25 m’nin altında olmalıdır.

Şekil-8: Hastanelerde tek yön kaçış mesafesi
Şekil- 8’de verilen “Y” ölçüsü ise çıkmaz koridor uzunluğunun ölçüm metodunu BYKHY[1]’in tanımladığı şekilde göstermektedir.
NFPA 101 [2] ‘deki çıkmaz koridor ölçüm metodu ölçümü ise bundan farklı olup, yukarıdaki örnekte oda kapısından koridorun
merdivenle sonlanmayan bölümünün uzunluğu olarak tanımlanabilir.

SONUÇ
Hastanelerdeki kaçış ve güvenli tahliye olanakları kullanıcıların kısa sürelerde ve yangın nedeniyle oluşacak ısı ve zehirli dumana maruz kalmadan güvenli bölgelere taşınmasını veya kendiliğinden bu bölgelere hareket edebilmesini sağlayacak şekilde
tasarlanmalıdır. Bunun için yapı elemanları veya yangın kompartıman duvarlarının dayanma sürelerinden, kapılara, merdivenlerden koridor genişliklerine, bu öğelerin sayısından büyüklüklerine varana kadar birçok konunun önemle üzerinde durulması
gerekmektedir. Aynı zamanda, hastane işletmesi ile sorumlu personel tarafından bu yönde oluşturulacak mevzuat ve politikalarla
bu önlemler desteklenmeli ve doğru şekilde kullanımı için bilgilendirmeler yapılmalı, tatbikatlar gerçekleştirilmelidir.
Elbette hastanelerde yangından korunma ve can güvenliği açısından alınması gereken önlemler kaçış olanaklarının sağlanması
ile sınırlı değildir. Yanıcı maddelerin kontrol ve sınırlandırılması, yapı malzemelerinin yanıcılık açısından sınırlandırılması, bina
taşıyıcı sistem elemanlarının yangın dayanımı, yangını hapsetme için bölme ve ayırma önlemleri, yangın algılama ve ihbar
sistemleri, otomatik/ elle yangın söndürme sistemleri ve cihazları, itfaiyeci yaklaşımı ve sağlanan olanaklar da önemle üzerinde
durulması gereken konulardandır.
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HASTANELERDE YANGIN GÜVENLİĞİ
KEMAL ÜÇÜNCÜ
ÖZET
Handikaplı ve hareket sınırlılığı olan kişileri barındıran hastane binalarında doğru yangın önlemlerinin uygulanması ve bina
içindeki insanların tahliyesini kolaylaştıran yöntemlerin mevcudiyeti yaşamsal önem taşımaktadır. Hastanelerde yangın ve tahliye güvenliği, hastane binasının yer seçimi ve proje aşamasından başlayıp acil durum planlarının test edilmesine kadar uzanan
kapsamlı bir önlem silsilesini gerektirmektedir.
Bildiride hastanelerde yangın güvenliği ile tahliye ve yapısal önlemler incelenecek, bu konudaki güncel gelişmeler ve iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak iyileştirme önerileri verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hastanelerde yangın güvenliği, hasta tahliyesi, hastanelerde yapısal önlemler
FIRE SAFETY AT HOSPITALS
ABSTRACT

In hospital buildings where hosted handicapped and movement limitating persons the implementation of proper fire precautions
in the building and the presence of orientation to facilitate evacuation of people is vital issue.Fire and evacuation safety at the
hospital buildings is starting from project phase and to choose location then it requires comprehensive measures lineage to the
testing of emergency plans.
In this proceeding fire safety,evacuation procedures and structural measures in hospital buildings will be examined , current
developments and best practices in this regard taking into account and the suggestions for improvement will be given.

Keywords: Fire safety in hospitals, patient evacuation , structural measures
1.GİRİŞ
Sağlık yapıları yaşlı,yatağa bağımlı,ilaç etkisinde,yaşam desteğine muhtaç,güçsüz veya hareket yeteneği kısıtlı bireylerin
mevcut olduğu binalardır.Hasta insanların duman toksisitesine duyarlılıkları daha yüksektir ve yangın sırasında güvenli alanlara aktarılmaları oldukça zordur.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye istatistiklerine göre bu şehrimizde 2012’de 30 adet,2013 yılında ise 7 adet hastane
yangını kaydedilmiştir.(1)
Ülke genelinde de zaman zaman can kaybı yaşanan önemli hastane yangınları meydana gelmektedir.
Bu nedenle sağlık yapılarına özel yangından korunma önlemleri ile tahliye stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

2.HASTANELERDE YANGIN ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
2.1 Uygun depolama ve temizlik

Hastanelerde infüzyon,enjeksiyon gereçleri,yara bakımı bandajları,forma,önlük,kişisel koruyucular,hasta giysileri gibi kolay
alevlenici özelliğe sahip birçok malzeme kullanılmakta,bunların muhafazasında genellikle plastik steril ambalajlar ve karton koliler kullanılmaktadır.Her türlü kolay alevlenici malzemenin miktar kontrolü,depolama ve kullanım alanlarının temizliği ile düzeni
alınması gerekli yangın önlemlerinin başında gelmektedir.
Hastane medikal kayıtları ise arşiv odalarında saklanmaktadır.Bu nedenle arşiv odalarında uygun elektrik ve ısıtma cihazları
kullanımı gerekmektedir.Arşiv odalarında yeterli sayıda seyyar yangın söndürücü bulunmalı,yağmurlama sistemi uygulaması
dikkate alınmalıdır.

2.2 Tehlikeli Malzeme Yönetimi

Hastanelerde alkol bazlı el antiseptikleri (izopropanol),kuvvetli dezenfektanlar (etilen oksit),çeşitli laboratuvar kimyasalları
(metilen mavisi..) gibi parlayıcı kimyasallar kullanılabilmektedir.Bu tehlikeli kimyasalların kullanım miktarları kontrol altında tutulmalı ve depolamada yangına dayanıklı metal dolaplar tercih edilmeli,ateşli çalışma izin sistemi mevcut olmalı ve uygun yangınla
mücadele sistemleri kurulmalıdır.

2.3 Elektrikli Cihaz ve Ekipmanlar

Günümüzde çeşitli ayar olanağı bulunan hasta yataklarından,tıbbi cihazlara,görüntüleme cihazlarından ameliyat aletlerine kadar
birçok hastane ekipmanı elektriksel enerji gerektirmektedir ve donanımlı bir hastanenin kurulu gücü neredeyse orta büyüklükteki
bir fabrikayla eşit hale gelmiştir.
Elektriksel tehlikelerin önlenmesinde uygun projelendirme,kaliteli malzeme seçimi,yangına dayanıklı kablolama,kablo şaftlarında ve bölümlerarası kablo geçişlerinde yangın durdurucu uygulamaları,yine kablo şaftlarında yangın algılama sistemi ile elektrik
iç tesisat ve alçak gerilim tesislerinin kontrolü ve periyodik bakımı önemli rol oynaması gereken etmenlerdir.
Tüm elektrik sistemi kesinti sonrası 15 saniye içinde devreye girecek ve 24 saat yetecek kapasiteye sahip yedeklemeye sahip
olmalıdır.
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Parlayıcı kimyasallarla sürekli çalışılan alanlarda statik elektriğe karşı önlem alınmalıdır.

2.4 Sigara ve Ateşli Çalışmaların Kontrolü

Her ne kadar kesin yasak olmakla birlikte sigara kaynaklı hastane yangınları literatürde yer almaktadır ve bu yangınların kaynağı
disiplinsizlik ve bilinçsizliktir.Ayrıca sigara içmeye izin verilen mekanlarda da yeterli havalandırma,metal atık kutuları,yangın
algılama ve uyarı sistemi gibi önlemler ihmal edilmemelidir.
Her türlü sıcak işlem,onarım ve periyodik bakımlar için bir iş izni sistemi kurulmalıdır.

2.5 Yardımcı Tesisler (Mutfak,Çamaşırhane,Isıtma)

National Fire Protection Association (NFPA)’nın A.B.D. deki tüm sağlık kuruluşlarını tarayarak yaptığı istatistiğe göre tüm yangınların %61 sini mutfak,% 7’sini çamaşırhane ve kurutucu,%6’sını ısıtıcı kaynaklı yangınlar oluşturmaktadır.(2)
Bu bölgelerin hepsinde temizlik ve düzene özel önem verilmeli ve periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Mutfaklarda emniyetli ısıtma cihazları ve davlumbaz yangın söndürme sistemi bulunmalı,yağlı kanallar mutlaka düzenli olarak
temizlenmelidir.
Çamaşır kurutucularda biriken havlar ve tekstil artıkları düzenli olarak temizlenmeli,çamaşırhanedeki tüm makine ve elektrik
tesisatı periyodik kontrol planına dahil olmalıdır.
Hastanelerde genellikle kirli giysiler torbalanarak bir borulama sistemi (şutlama) vasıtasıyla yıkama ve temizlik ünitelerine
gönderilmektedir.Bu nakil sisteminde yangın algılama ve söndürme önlemleri düşünülmelidir.
Hastanelerde ısıtma merkezi sistem olmalıdır,seyyar ısıtma cihazları tercih edilmemelidir. Pediatri ve yenidoğan ünitelerinde,arşiv,depo gibi kolay alevlenici malzeme bulunan yerlerde radyant ısıtıcı kullanılmamalıdır.
Yakıt iletim,dağıtım sistemleri yetkili onayları içermeli,baca temizlikleri periyodik yaptırılmalıdır.
Isıtma tesislerinde gaz algılama ve uyarı cihazları bulunmalı,kazan dairelerinde mevzuat hükümleri uygulanmalı ve en az iki acil
çıkış öngörülmelidir.

2.6 Tıbbi Gaz Sistemleri

Hastanelerde ısıtma sistemi dışında yanıcı gaz kullanımına pek rastlanılmasa da oksijen ve narkoz gazı (azot protoksit) yaygın
olarak kullanılır.Her ikisinin yanmayı destekleyici olduğu bilinmekte olup bu gazların yaygın kullanıldığı ameliyathane odalarında
sıcak tıbbi işlemler (cerrahi diatermi) esnasında oluşabilecek yangın riskleri bazı araştırmalarda ele alınmıştır.(3)
Gaz tüplerinin depolandığı alanlarda yangın algılama ve uyarı sistemi,yangına dayanıklı yapı içinde muhafaza,tüplerin düşmeye
karşı sabitlenmesi,yeterli havalandırma,etiketleme ve sıcak çalışma yasağı ilk akla gelen önlemlerdir. Tüm tıbbi gaz boru tesisatı
TS EN ISO 7396-1 ‘e uygun olmalıdır.
Tıbbi gaz tüplerinin,kriyojenik tankların ve tesisatın periyodik kontrolü planlanmalı ve tüm hastane personeli herhangi bir sızıntı
durumunda gazın nasıl kesileceği konusunda eğitimli olmalıdır.

2.7 Özel Önlem Gerektiren Bölümler

Hastanelerde laboratuvar,ameliyathane,sterilizasyon,yoğun bakım ünitesi gibi alanların yangın riskleri ve tahliye bakımından
ayrı olarak değerlendirilmesi ve mimari önlemlerin planlanması gerekir.
Bu bölümlerin yangın kompartımanı şeklinde planlanmasına,yoğun bakım ünitelerinin ise zemine en yakın bina bölümlerinde
yer almasına dikkat edilmelidir.
Laboratuvarların kaçış yollarına direkt açılan en az iki adet acil çıkışı olmalı,bu mahallerde yeterli sayıda yangın söndürücü ve
yangın battaniyesi bulundurulmalıdır.
Laboratuvar ve sterilizasyon ünitelerinde gaz,buhar ve sisleri dışarı atacak tertibat bulunmalıdır.(4)

3. HASTANELERDE YANGIN ETKILERINDEN KORUNMA ÖNLEMLERI
3.1 Yaklaşma yolları,yapı malzemeleri

Hastane yapı alanı içinde hasta taşıma sandalyesi geçebilecek yaya kurtarma yolları ve itfaiye yaklaşma ve park alanları bırakılmalıdır.
Taşıyıcı duvar,kolonlar ile çatılar ve dış cephe kaplamaları yangın dayanıklı olacak şekilde projelendirilmelidir.
Kaçış yolları,koridorlar,asansör sahanlıkları ve laboratuvarlardaki zemin ve duvar kaplamaları hiç yanmaz malzemelerden olmalıdır.

3.2 Yangın bölmeleri (kompartımanlar)

Hasta bakım katlarında herbiri bir başka yangın bölmesine veya merdiven sahanlığına açılan en az iki yangın bölmesi mevcut
olmalı koridorlar için en fazla 30 metrede bir yangın bölmesi bulunmalıdır.
Yangın kapılarında açıklık bırakılacaksa bunlar en az 6 mm kalınlıkta çelik tel camlı veya eşdeğer dayanımlı camdan imal
edilmelidir.
3.3 Kaçış yolları,korumalı koridorlar,merdivenler,kapılar
Çok katlı hastanelerde en yakın kaçış merdiveni sahanlığı yeterince yakın olmalı (en fazla 30 metre) kaçış yolları yaşlı ve engellileri taşıyan araçların kolayca çıkabileceği genişlik ve sayıda olmalıdır..
Her hasta bakım (yatan hasta) katında kaçış merdivenlerine açılan birbirine ters yönde en az iki acil çıkış mevcut olmalıdır.Bu
çıkışlara giden yollarda kademe olmamalıdır.
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Koridor kapıları duman sızdırmaz olmalıdır.
Merdivenler her iki yandan tutamak ve trabzanlara sahip olmalıdır.
Hastanelerde iç merdiven boşluklarının en üst kısmında ,merdiven kuyu alanının en az % 5’i kadar duman tahliye bacaları
olmalıdır.
Yatan hasta oda kapıları en az 1 metre genişlikte,acil çıkış kapıları dışa açılır olmalı,kilit öngörülmüşse acil durumlarda kilit
otomatik açılabilmeli,tüm yangın kapılarının periyodik kontrolleri yaptırılıp belgeleri muhafaza edilmelidir.
Çıkışlarda döner kapı olmamalı ve kayar kapılara ancak zemin katlarında izin verilmelidir.
Kayar kapılar ve kartlı geçişler enerji kesintisinde elle açılabilmeli ve acil durumlarda otomatik açık pozisyona gelmelidir.
Yüksek bina sınıfına giren hastanelerde enaz bir adet yatakta hasta taşımaya uygun asansör gerekli yapısal önlemler alınarak
yangın asansörü olarak tahsis edilmelidir.
Hastanelerde yıldırımdan koruma düzeneği bulunmalıdır.
Acil çıkışlar ve kaçış yolları her koşulda yeterli derecede aydınlatılmalıdır.

3.4 Yangın Algılama,Uyarı ve Söndürme Teçhizatı

Yangın algılama ve uyarı sistemi ,duvar hidrantları ve yangın risk analizine göre yeterli sayıda seyyar yangın söndürücü
öngörülmelidir.
Hastanelerde yağmurlama sistemi mevcut olmalıdır,laboratuvar,ameliyathane,radyoloji gibi bölümler için ön tepkili yağmurlama
sistemi,bilgi işlem odası hassas bölümler için otomatik söndürme sistemi tercih edilebilir.
Hastanedeki tüm yangın söndürme,duman tahliye,havalandırma,elektrik tesisatı ve yıldırımdan korunma sistemleri ve acil
çıkışlar periyodik olarak kontrol edilmelidir.

3.5 Acil Durum ve Tahliye Organizasyonu

Yangınla mücadele ve tahliye emek yoğun ve tüm katılanların farklı görevlere sahip olduğu bir süreçtir.
Yangınla mücadele ve tahliye ekibi Hastane Afet Planı’nda ismen tanımlanmalı,görev ve sorumluluklar belirlenmelidir.Tahliye
ekibine bir tahliye koordinatörü liderlik etmeli, triyaj ,hasta izleme,refakat işlemleri,son kontrol ve transport fonksiyonları belirlenmeli ve bunlara ait sorumluluklar ve görev tanımları yapılmalıdır.
Hastanelerde acil durum haberleşme ve dahili anons sistemi mevcut olmalıdır.
Hastaneye ait yangın ve tahliye planları ve kilitli oda anahtarları kapı güvenlikte muhafaza edilmelidir.
Bu konuda yerel itfaiye ile işbirliği yapılmalıdır.
Hastane ve sağlık kuruluşlarında birçok handikaplı ve hareket kısıtlılığı olan insan ve ziyaretçiler mevcut olduğundan herhangi
bir acil durumda bu insanların komple tahliyesi kargaşa ve zorluklara gebedir.Bu nedenle olayın gelişimi çok dikkatli izlenerek
kısmi tahliyeye öncelik verilmeli,komple tahliye en son çare olmalıdır.(6)
Sağlık kuruluşlarında tahliye ekibindeki personel sayısı sağlıklı insanların bulunduğu yerlerden daha fazla olmak zorundadır.
Ayrıca çoğu sağlık kuruluşları 7/24 çalışmak durumunda olduğundan tahliye konusunda eğitimli personelin günün tüm saatlerinde hazır bulundurulması önem taşımaktadır.
Tahliye işleminde hastalara ait medikal kayıtların olabildiğince kurtarılması gerekmektedir.Bunun için öncelikle yatan hastalara
ait medikal kayıtların yangına dayanıklı dolaplarda muhafaza edilmesi gerekir.

3.6 Tatbikat ve Eğitimler

Acil durum ve tahliye planları en az yılda bir kez tatbikat yapılarak test edilmelidir.Bu tatbikatlara yerel itfaiyenin de katılması
tercih edilmeli,tatbikatlarda hem kısmi hem total tahliye denemeleri yapılmalıdır.
Her hastane personeli
Acil durum planında kendisine düşen rol
Hasta taşıma teknikleri
Seyyar yangın söndürücü kullanımı konusunda eğitimli olmalıdır.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Hastane binalarında yangın güvenliğini iyileştirmek için aşağıdaki öneriler tartışılmalıdır:
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin yangından korunma prensiplerini içeren maddeleri Kanun olmalı ve
yaptırımlar içermelidir
Havaalanı,alışveriş merkezi,hastane gibi özel tesisler için yangın önlemlerini uygulatacak,takip edecek özel eğitim almış bir
yangın sorumlusu ile çalışma yükümlülüğü getirilmelidir
Sağlık kuruluşları kuruluş aşamasında ve en geç iki yılda bir yangın güvenliği bakımından bu konuda yetkin kişiler tarafından
denetlenmelidir
Hastane gibi özel binalardaki yapısal önlemleri içerecek şekilde Yapı Mevzuatı oluşturulmalı, sağlık yapılarında alınması gereken önlemler tanımlanmalıdır.
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KREŞLERDEKİ YANGIN GÜVENLİK KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seçkin ÖZCAN
ÖZET
Kreşler, içerisinde bulunan bireylerin çocuk hatta duruma göre bebek olması sebebiyle afet durumları için özel çözümler gerektiren
yapılardır. Popülasyonu 6 yaşından küçük çocukların oluşturduğu kreşler özellikle 3-6 yaş gurubuna hizmet vermektedir.Ancak bunun
yanında bazı örneklerinde 0-3 yaş bakım hizmeti de verilen kreşlerde yangın anında yapının derhal tahliye edilmesi gerekmektedir.
Çoğunlukla her çocuğa ya da bebeğe bir bakıcının düşmediği bu tarz yapılarda çocukların motor gelişiminin de tam olarak
tamamlanmadığı ve çocukların soğukkanlı olamayabilecekleri düşünülürse yapının güvenli bir şekilde tahliyesi son derece önemlidir.
Bu çalışmada kreşlerin güvenli tahliyesi ile birlikte, güvenli tahliyenin mümkün olmaması durumunda çocukların yangından
mümkün olduğunca az zarar görmeleri için alınması gereken diğer tedbirlerin teknik incelenmesi yapılmıştır. Bu tarz yapılar için
var olan idari ve yasal mevzuatlar analiz edilerek belirlenen eksik ve aksaklıklara çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kreşler, kreşlerde yangın, güvenli tahliye.

EVALUATION OF FIRE SAFETY CRITERIA AT DAY - CARE CENTERS
ABSTRACT

Nurseries, according to individuals within the child or even State baby due to the disaster situations requiring custom solutions
for structures. The population is created by children under 6 years of age, especially for the age group 3-6 nurseries serves.
However, some examples given to the 0-3 age care service immediately in the event of a fire in the nursery of the structure must
be evacuated.
Mostly every boy or a baby sitter where you fall in this type of construction, motor development of children and children’s cold
blooded has not been finalized, they may not fully considering the safe evacuation of the building is extremely important.
In this study, in conjunction with the safe evacuation of the nursery, if safe evacuation is not possible, the children should be
taken for as little damage as possible from the fire of other measures that the technical analysis is reviewed. Administrative
and legal regulations that exist for this type of construction is analyzed and suggestions for solutions to identified missing and
disruptions are presented.
Key Words: Nursery, fire in the nursery, safe evacuation.

1.GİRİŞ
Yapıların ne amaçla kullanılacakları yapılmadan önce bilinirse mimari tasarım aşamasında tüm detaylar o amaca uygun olarak
tasarlanabilir. Ancak sonradan işlev değişikliğine gidilen binalarda yapının amaca uygun hale getirilebilmesi ancak mevcut
yapının bize sunduğu imkânlar ölçüsünde olacaktır.
Kreş veya gündüz bakımevlerinin o amaçla yapılmış bir binada hizmet vermesi ile konut vs. gibi farklı amaçlarla yapılmış olan
binaların sonradan kreş veya gündüz bakım evlerine dönüştürülmesi ile elde edilmiş binalarda hizmet vermesi elbette ki eşdeğer
değildir.
Genel olarak “0-36 aylık çocuklara hizmet veren kuruluş” KREŞ, “37-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluş” ise GÜNDÜZ
BAKIMEVİ olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar iki tanım birbirinden farklı gibi görünse de genel olarak halk dilinde her ikisi
için birden KREŞ kelimesi kullanılmaktadır
Yangın sırasında “bebek veya çocuk olmak”, “yaşlı olmak” , “yatalak olmak” ve “hareket kısıtlısı” vb. gibi kişinin yaş ve fiziksel kapasitesi ile ilgili durumlar yangından kaçabilmeyi ve/veya zamanında kaçabilmeyi etkileyen faktörler arasındadır. Yangınlarda can kaybına neden olan faktörler; yanma, dumandan zehirlenme ya da kaçma esnasında düşmedir.
1999-2008 yılları arasından Türkiye’de meydana gelen yangınlarda toplam 3.237 kişi hayatını kaybetmiştir[1]. Ne yazık ki,
hayatını kaybeden kişilerin halktan mı yoksa itfaiye görevlisi mi oldukları bilinmemektedir. Bunun yanında istatistik olarak bazı
veriler tutulsa da İstanbul dışında tüm Türkiye’yi bağlayan kapsamlı bir istatistiki veri bulunmamaktadır.
Tüm ülkemizde Hem yangın mahalli için, hem yangın sebebiyeti için, hem zararlar için detaylı ve kapsamlı bir istatistik tutulması
gelecekte daha etkili önlemler alınması açısından son derece önemli olacaktır.
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2. KREŞ YANGINLARI

Özellikle kreş yangınları ile ilgili özel bilgilere ulaşmak için yapılan literatür taramalarına göre ülkemizde tutulmuş detaylı bir kreş
yangınları istatistiğine rastlanmamıştır. Var olanlar ise genel düzey istatistiği ve İstanbul İtfaiyesi özelindedir.[2]
Tablo.1 İstanbul İtfaiyesi verilerine göre İstanbul’da 2010-2015 arası meydana gelen itfai olaylar

Tablo.2 İstanbul İtfaiyesi verilerine göre İstanbul’da 2010-2015 arası meydana gelen yangınlar
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Tablo.2’den de görüleceği üzere yangınların sınıflandırılmasında kreş yangınları vb. şekilde detaylı bir istatistiki bilgi tutulmamıştır. Detay düzeyinde ve kreş özelinde yangın istatistiklerine ise ABD yangın departmanın verdiği bilgiler ışığında hazırlanmış bir raporda rastlanmıştır. Bu rapora göre 2007-2011 yıllarında meydana gelmiş kreş yangınlarına ait veriler aşağıdaki grafik
ve tablolarda verilmiştir. [3]
Grafik.1 2007-2011 yılları arasında ABD’de eğitim binalarındaki yapısal yangınların yüzde dağılımı

Grafik.1’e göre toplam yangınların %10’u ,’Day care proprties’ yani gündüz bakımevlerinde meydana gelmektedir. Toplam
yangınların %10’u bu mekanlarda meydana gelirken aynı mekanlarda meydana gelen sivil yaralanmalar toplam sivil yaralanmalarının % 9’unu oluşturmaktadır.
Tablo.3 2007-2011 yılları arasında ABD’de eğitim binalarındaki yapısal yangınların sayısal dağılımı

Tablo.3’ten de görüleceği üzere sadece 1 sivil ölüm olayının meydana geldiği eğitim binalarında bu ölüm olayı maalesef gündüz
bakımevlerinde meydana gelmiştir. Yine aynı tablodan 4 yıllık süreçte toplam 5690 yangının meydana geldiği eğitim binaları
içerisinde gündüz bakımevlerindeki yangının sayısı 580’dir. Bu da yılda ortalama 145 yangın demektir. Hafta sonu günlerini
düşünce her 2 günde 1 yangın olayının meydana geldiği söylenebilmektedir.
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Tablo.4 2007-2011 yılları arasında ABD’de kreş yangınlarının sayısal dağılımı

Tablo.4 dikkatle incelenecek olursa kreş yangınlarının pek çoğu (%80’i) ticari mekânlarda hizmet veren kreşlerde meydana
gelmiştir. Konut tarzı mekânlarda hizmet veren kreşlerde görece daha az yangın olayı meydana gelmiştir.
Grafik.2 2007-2011 yılları arasında ABD’de kreş yangınlarının meydana geliş saatlerinin dağılımı

Grafik.2’ye göre kreşlerde meydana gelen yangınların % 22’si saat 10:00 ile 12:00 arasında meydana gelmiştir. Ayrıca yine
Grafik.3 incelendiğinde kreş yangınlarının % 66’sının yemek pişirme ekipmanları sebebiyle meydana geldiği ve bu sebebin 1.
Yangın sebebi olduğu gözlenmektedir. Saat 10:00 ile 12:00 arası öğle yemeği pişirme zamanı olduğu düşünülürse Grafik.2 ile
Grafik.3 birbirini tamamlamaktadır.
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Grafik.3 2007-2011 yılları arasında ABD’de kreş yangınlarının meydana geliş sebeplerinin dağılımı

Tablo.5 2007-2011 yılları arasında ABD’de kreş yangınlarının aylara göre dağılımı

Tablo.5’e bakıldığında kreşlerde meydana gelen yangınların aydan aya çok değişmediği görülmektedir. Sadece çok az bir fark
ile ağustos ve eylül aylarında biraz daha azaldığı gözlenmektedir.
Tablo.6’da ise kreş yangınlarının haftanın günlerine göre dağılımı verilmiştir ve yine buradan da görülmektedir ki en az yangın
olayının cumartesi ve Pazar günleri olmuştur. Bunun sebebi kreşlerin genellikle hafta sonlarında hizmet vermemeleri olarak
düşünülebilir. Bunun yanında hafta içi günlere göre dağılımın eşit olduğu söylenebilir.
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Tablo.6 2007-2011 yılları arasında ABD’de kreş yangınlarının günlere göre dağılımı

Tablo.7 2007-2011 yılları arasında ABD’de kreş yangınlarının sebepleri ve sonuçları

3. MEVZUAT VE KRİTERLERİN İRDELENMESİ

Mevzuat incelendiğinde 29342 sayılı 30.Nisan.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülmekte olan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik” kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış ve işleyişi ile ilgili süreci kontrol etmektedir. Bu yönetmelik tarandığında yangın ve benzeri konuları içeren 6 madde karşımıza çıkmaktadır. [4]
Bunlardan ilki 6. Maddenin 3. Alt maddesi ç bendinde yer almaktadır. Buna göre kuruluşun açılışı aşamasında binanın,
27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu istenmektedir. Bu maddeden kreş ve gündüz bakımevlerini ilgilendiren 2. Önemli yönetmeliğin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Yine yönetmeliğin kuruluş binasının özellikleri bölümündeki kuruluş binası ve yeri ile ilgili 15. Maddesinin 1. Alt Maddesi g bendi:
“Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya
yangın merdiveni bulunur” ve h bendi: “Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip
tesis edilir. Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazların seçimi, kullanılacak gerilime ve
ortam şartlarına uygun olarak yapılır; yetkili kişilerce bakımı, onarımı, kontrolü yapılır ve işletilmesi sağlanır” der.
Buna karşın Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik [5] incelendiğinde kreş ve gündüz bakımevleri kullanım
sınıfına göre yönetmeliğin 11. Maddesinde açıklanan eğitim tesisleri sınıfına girer. Yine aynı yönetmeliğin Ek-7’sine göre
otomatik algılama sistemi gereken binalar incelendiğinde yapı yüksekliği 21,50 metreden yüksek ya da toplam kapalı alanı 5000
m2’den büyük olan eğitim tesisleri için otomatik algılama sistemi zorunludur. Burada bu madde küçük ve orta ölçekli kreş ve
gündüz bakımevlerini devre dışı bırakmıştır ve tartışılması gerekmektedir.
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Yine binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin Madde 83’ün 5 numaralı alt maddesinde “Sağlık hizmeti amaçlı
binalarda, 100’den fazla kişinin bulunduğu konaklama amaçlı binalarda ve kullanıcı sayısı 1000’i geçen toplanma amaçlı binalarda her türlü besleme ve dağıtım kabloları ve kablo muhafazalarında kullanılan malzemelerin halojenden arındırılmış ve yangına
maruz kaldığında herhangi bir zehirli gaz üretmeyen özellikte olması gerekir” denmektedir. Yangınlarda can kaybı sayısını etkileyen en önemli etmenlerin biri olan zehirlenme olayının kreş ve gündüz bakımevlerinde tahliye süresinin görece daha uzun
olacağı düşünülürse, üstteki maddeye eğitim tesislerinin de ilave edilmesi daha uygun olacaktır.
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin yangın ile
ilgili bir diğer maddesi sivil savunma planlarının açıklandığı 18. Maddedir. Bu madde “Açılış izin belgesinin düzenlenmesinden
sonra en geç bir ay içinde, yangın, sabotaj ve depremde uygulanmak üzere hazırlanan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
tarafından onaylanan sivil savunma planı, kuruluşun kolay görülebilen bir iç mekânına asılır. Personel ve çocuklara yönelik
yıllık tatbikat yapılır ve yapılan tatbikat çalışmaları sivil savunma dosyasında bulundurulur. Kuruluşun hazırlayacağı dosyada,
ek-7’deki belgeler bulunur” der. Bu durum Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile de paralel olarak birbirini
desteklemektedir.
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin yangın ile ilgili
son cümleler denetimin açıklandığı 51. Maddenin 5. Alt maddesinin ğ ve ı bentlerinde sırasıyla “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmaması” ve “Kuruluşta bulunan gıda, yangın tüpü, ilaç ve tıbbi malzemenin son kullanma
tarihinin geçmiş olması hususları denetlenir” der.
Ayrıca Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4. Alt maddesi “Toplam kapalı kullanım alanı
10000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye
projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış
yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün
yeri işaretlenir” der.
Yine Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 72. Maddesinin 2. Alt maddesine göre eğitim amaçlı binalarda
acil durum aydınlatması yapılması şarttır.
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 94. Maddesini 1. Alt maddesinin b bendine göre eğitim amaçlı binalarda yangın dolabı yapılması mecburidir.

4. SONUÇ

Kreş ve gündüz bakım evleri içerisinde barınan kişilerin 6 yaşından küçük çocuk ya da bebekler olması sebebiyle yangın güvenlik önlemi alınırken titiz davranılması gereken yerleridir. Zira tahliye işlemi hem zordur hem de görece daha uzun sürebilmektedir.
Bu nedenle ister bu amaçla yapılmış eski veya yeni bina olsun, ister işlevi değiştirilerek bu amaç için kullanılacak bina olsun,
tasarım aşamasında tasarımcıların “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları
Hakkında Yönetmelik” ve “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ilkelerine titiz bir şekilde uymaları ileride
yaşanabilecek olan istenmeyen durumları azaltmak adına önemli olacaktır.
Bunun yanında kamu kurumları bünyesinde açılan kreş ve gündüz bakımevlerinin için bir yönetmeliğin olmadığı ama bazı kamu
kurum ve kuruluşlarının kendi yönetmelikleri ile bu durumu kotardıkları literatür taraması aşamasında karşımıza çıkmıştır. Bu
durumun önlenmesi için tüm kreş ve gündüz bakımevleri için kapsayıcı bir yönetmeliğin oluşturulması daha iyi olacaktır.
Ayrıca bu tarz binalarda yangına dayanıklı elektrik tesisat malzemesi kullanımı yanında halojenden arındırılmış kablo kullanımının zorunlu tutulması önemli bir kriter olarak görünmektedir.
Buna ilaveten yüksekliği ve büyüklüğü her ne olursa olsun kreş ve gündüz bakımevleri için otomatik algılama sisteminin zorunlu
olması gerektiği kanaatindeyiz.
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GÜNÜMÜZ YANGIN SİGORTACILIĞINDA İŞ KABUL KRİTERLERİ VE UYGULAMA ESASLARI
Ceyhun EREN
ÖZET
Son yıllarda Türkiye’de yaşanan büyük yangın hasarlarından sonra sigorta şirketleri, yangın sigortacılığındaki risk kabul kriterlerini yeniden gözden geçirmeye başlamıştır. Sonucunda, belirli faaliyet kolları için müşterilerin sigorta teminatı bulamaması sorunuyla bile karşılaşılmıştır. Böylece endüstriyel tesislerde alınması gereken önlemlerin neler olması gerektiği ve bu önlemlerin
ne şekilde uygulandığı daha fazla sorgulanır hale gelmiştir.
Kısaca, risk transferi olarak adlandırılan sigorta kavramı, aslında risk yönetimi sürecinin bir parçasıdır. Ancak ülkemizde tam
tersi yönünde, yani sigortacılığın risk yönetimi uygulamalarını kapsadığına dair yanlış bir algı vardır. Aslında birçok gelişmiş
ülkede olduğu gibi endüstriyel tesisler, karşı karşıya oldukları riskleri tespit ederek risk kabul politikalarını kendileri belirlemelidir.
Alınması gereken asgari yangın önlemlerinin de neler olduğu zaten yürürlükteki ‘’Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik’’ (2009) içerisinde açıkça belirtilmiştir.
Risk yönetiminin temel prensibi, hasar yaşanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu önemli konunun ülkemizde hayata geçirilebilmesi için sigortacılardan mimar ve mühendislere, üniversitelerden belediyelere kadar birçok özel sektör
ve kamu kurumuna önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Zira risk yönetimi uygulamalarına, henüz proje aşamasında
başlanılmadığı takdirde gereken önlemlerin yerine getirilmesi hem daha zor hem de çok daha masraflı olacaktır. Bununla birlikte,
işletmeler sigortalanmış olsalar bile mevcut risklerini azaltmadıkları sürece uzun iş durmaları, müşteri ve itibar kaybı gibi büyük
zararlar ile karşı karşıya kalabilirler.
Anahtar Kelimeler: Sigorta, risk yönetimi, iş kabul kriterleri, yangın önlemleri, Yönetmelik

RISK ACCEPTANCE CRITERIA AND APPLICATION PRINCIPLES IN TODAY’S FIRE INSURANCE SECTOR
ABSTRACT
After the major fire losses occurred in Turkey within the last years, insurance companies had to reconsider their risk acceptance
rules in fire insurance. As a result, the clients have been encountered even the problem of not finding insurance coverage for
certain occupancies. Thus, insurance companies have started to pay more attention to the minimum fires safety measures that
should be taken and also the way of installations.
Insurance concept, which can be shortly defined as risk transfer, is in fact one of the main steps of the risk management process.
However, in our country there is an opposite approach as considering that the insurance comprise risk management, which is
totally wrong. In fact, risk acceptance strategy should be determined by the industrial plants on their own after the potential risks
are identified as it is the case in many developed countries. The minimum fire safety measures that should be taken were already
clearly defined in the latest issue of ‘’Regulation on Fire Protection of Buildings’’ (2009).
The main objective of risk management is to take required precautions before any loss occurs. In order to overcome the problem
of implementing this concept in our country, important roles and responsibilities should be taken by various private and public
authorities as well as professionals, such as insurers, architects, engineers, universities and municipalities. This is because the
risk management efforts should have been started at the design phase. Otherwise, implementing the required precautions would
be more difficult and much more expensive. Moreover, the property owners could face with severe losses, such as long business
interruptions, loss of reputation and customer unless they have taken all required precautions although insurance coverage is
in force.
Keywords: Insurance, risk management, risk acceptance criteria, fire safety measures, Regulation

1. GİRİŞ
Temelinde olasılık kavramı yatan risk yönetimi, tarihte yazılan ilk cebir kitabı kadar eskidir. Tarih boyunca insanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından biri olan gelecekte onu nelerin beklediğini ortaya çıkarmak ve değişik alternatifler arasından seçim yapabilmek
amacıyla doğmuştur. Aslında risk yönetiminin ilk matematikçilerden Fibonacci’ye ait ünlü sayı dizisi (1, 1, 2, 3, 5, 8, ....., 144,
233, 377, ...) ile başladığı iddia edilebilir. Tarih boyunca birçok düşünürün ilgisini çeken bu dizi, attığımız her adımın bir önceki
adımda yaptıklarımızın sonucu olduğunu çok iyi anlattığı şeklinde yorumlanmıştır. Yine bu dizinin belirli bir değerinden (233)
sonra sayılar arasındaki oranın sabit olması ve bu oranın yüzyıllardır güzelliğin matematiksel ifadesi olarak kabul edilen ‘’Altın
Oran’’a (1.61803...) eşit olması, diziyi ilgi çekici kılan bir başka özelliktir.
Risk yönetimi, ilk olarak risklerin tespit edilmesi, analiz edilerek ölçülmesi, transfer edilmesi, önlenmesi veya azaltılması şeklinde
tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi risk yönetiminin temel amacı olası hasarların gerçekleşmeden önlenmesi veya et121
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kilerinin azaltılmasıdır. Sigortayla, riskin ilişkisine gelindiğinde ise ilk kez Loyd’s Cafe olarak adlandırılan, denizcilerin uğrak yeri
olan bir kafede doğan sigorta kavramının yani risk transferinin, risk yönetiminin en önemli adımlarından biri olduğu görülür. Eğer
sigorta kavramı oluşmamış olsaydı, yüksek seviyede riske maruz kalan gökdelenler, köprüler ve tüneller inşa etmek mümkün
olmazdı.
Risk Mühendisliği kavramı ise özellikle sigorta şirketlerinin taşıyıcakları risklerin neler olduğunun önceden belirlenmesi, bu risklerin seviyelerinin ölçülmesi ve hangi koşullarda poliçeleşmenin sağlanması amacıyla doğmuştur. Aslında risk analizi ve sigorta
(risk transferi), işletmelerin faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesini sağlamak amacıyla oluşturulan risk yönetimi sürecinin en
önemli adımlarından ikisidir.
Risk Mühendisliği Departmanı, günümüzde Türk Sigorta Sektörü’nde faaliyet gösteren birçok sigorta şirketinde olduğu gibi
genellikle ayrı bir dapertman olarak temsil edilmektedir. Temel görev tanımı, sigortalanabilme açısından gerekli teknik raporların
yazılması olsa da son dönemde mevcut veya hedef müşterilerin risklerini en alt seviyeye indirmek amacıyla risk iyileştirici öneri
raporları hazırlayarak risk danışmanlık hizmeti sunulmasını da kapsamaya başlamıştır.
2011 yılında Türk Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği bünyesinde kurulan Risk Mühendisliği İnceleme ve Araştırma
Komitesi ile birlikte Türk Sigorta Sektörü’nde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin Risk Mühendisliği Departmanları Yöneticileri
düzenli olarak bir araya gelme fırsatı yakalamıştır. Sektördeki mevcut uygulamalar ile tesislerde alınması gereken önlemlerin
neler olabileceğinin tartışıldığı ve sektörde meydana gelen hasarların nedenlerinin araştırılarak incelendiği Komite tarafından
kapsamlı çalışmalar yürütülmüş, kısa süre içinde sektöre yönelik önemli teknik dökümanlar yayınlanmıştır.
Risk analizi yöntemleri farklı olsa da yararlanılan en önemli kaynakların başında, meydana gelen gerçek hasarların incelenmesi
ve oluş nedenlerinin detaylı olarak analiz edilmesi gelmektedir. Meydana gelen her yeni hasar yeni bir riskin belirlenmesi ve
önlenebilmesi adına önemli bir ders niteliği taşır. Yaşanan gerçek hasarlar incelendiğinde risklerin gerçekleşmesine neden olan
unsurların oldukça basit ve çoğunlukla da ufak bir ihmalden veya bilgisizlikten ibaret olduğu görülebilir.
Ülkemizde meydana gelen yangın hasarlarına ilişkin yeterli seviyede istatistiki bilgiye sahip olduğumuzu söylemek maalesef
mümkün değildir. Genellikle bu tip detaylı çalışmalar sigorta şirketlerinin hasar departmanları ve sigorta eksperlerinden alınan
bilgiler yardımıyla oluşturulmaktadır. Kesin bir rakam bulunmasa da Türkiye Sigorta Sektörü’nde yaşanan büyük çaptaki yangın
hasarları sonucu meydana gelen maddi zararın her yıl ortalama 400 - 500 milyon TL civarında olduğunu söyleyebiliriz.
Günümüzde Türk Sigorta Sektörü’nde yaşanan sorunların başında gerek faaliyet konusu sebebiyle gerekse yönetmeliklere
göre alınması gereken yangın ve güvenlik önlemlerinin mevcut olmaması nedeniyle yüksek seviyede yangın riskine sahip
tesislerin bu risklerini doğru önlemler alarak azaltmadan sigorta poliçesi yaptırmak istemesi, sigorta şirketlerinin ise alınması
gereken önlemler yerine getirilmeden teminat vermek istememesidir. Maalesef son dönemde yaşanan ve büyük çapta zararlar
ile sonuçlanan yangın hasarları göstermiştir ki yüksek risk seviyesine sahip tesislerin sigortalanması da çözüm değildir. Zira bu
işletmeler, geçirdikleri yangınlar sonrası maddi zararlarının tamamını tazmin edebilseler dahi meydana gelen yangın sonucu
tesis binaları ve içinde bulunan makina tesisat ve kritik ekipmanlar kullanılamayacağından uzun süren iş durması süreçleri,
ileriye dönük anlaşmaların iptalinden doğan maddi zararlar, marka değerinin düşmesi ve tedarik gücünün alt seviyelere inmesi
nedeniyle pazar kaybı, psikolojik etkiler nedeniyle kritik personelin kaybı gibi başta öngörülmesi hiç de kolay olmayan hasarlar
meydana gelebilmektedir.
Bu sorunların aşılmasındaki en önemli zorlukların başında ise ülkemizdeki sigorta bilincinin halen eksik olması gelmektedir.
Maalesef toplumumuzda bir risk gerçekleşmeden, başka bir deyişle zararla sonuçlanan bir olay başa gelmeden önce o riskin
farkında olmak veya onu yönetmek anlamında neredeyse hiçbir çaba sarf edilmediğini söyleyebiliriz. Bunun en basit örneği
olarak 1999 İzmit Depremi sonrası deprem sigortası konusunda yaşanan oldukça yüksek seviyedeki talep artışı verilebilir. Aynı
durum yangın riski açısından da geçerlidir. Önceki fabrikası tamamen yanmadan sigortayı düşünmeyenler ya da hiçbir yangın
önlemi almayanlar, karşılaştıkları zararlardan sonra sigorta ve yangın önlemlerine büyük önem göstermeye başlarlar. Sigorta
sektöründe yaşanılan bir diğer zorluk ise risk yönetiminin yalnızca riskin transfer edilmesi yani sigortadan ibaret olduğunun
düşünülmesi yanlışlığıdır. Yani sigorta poliçesi, portatif yangın söndürücü, yangın dolabı veya yağmurlama sistemi gibi bir yangın
önlemi olarak algılanmaktadır. Bu düşünceyi yıkmak sigorta şirketlerinin en çok zorlandığı konuların başında gelmektedir.
Aslında sigorta şirketi ile müşteri ilişkisi doğru ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünde birçok müşterinin, tesisinde bulunan mevcut risklerin azaltılması için önlem alma yönünde zaman içinde olumlu yaklaşımlar gösterdiği görülmektedir. Ancak bu kez de
alınacak bu önlemlerin standartlara uygun şekilde projelendirilip doğru malzemeler ile kurulması konuları gündeme gelmektedir.
Maalesef bu konuda ülkemizde önemli eksikliklerimiz bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse olası bir yangının erken safhalarda algılanabilmesi amacıyla önerilen yangın algılama sistemine ait dedektörlerin yerleşim şekillerinden periyodik bakımlarındaki
eksikliklere kadar birçok hata ile karşılaşılmaktadır. Aslında bu konu ne sigorta şirketinin ne de önlem alarak tesisindeki riskleri
azaltmak isteyen işletme sahibinin sorunudur. Gerekli denetim ve yetkilendirmelerinin sağlanması bu konuda atılması gereken
adımların başında gelmektedir.
Risk yönetimi ve risk algısı sadece tek bir sektörün ya da bir branşın sorumluluğunda değildir. Bir projenin sahibinden mimarına,
mühendisinden yöneticisine kadar herkesin bilmesi, öğrenmesi ve de uygulaması gereken bir konudur. Bir fabrikada üretim
başladıktan sonra gereken önlemleri almak hem daha zor hem de çok daha masraflıdır. Bununla birlikte, sigortanın bir risk iyileştirici önlem değil; yalnızca riskin transferinden ibaret olduğu ve tesisteki mevcut risklerin azaltılmadığı sürece sigorta teminatı
bulunsa bile büyük zararlar ile karşı karşıya kalınabileceği işletme sahiplerince akılda tutulmalıdır. Ek olarak, yangın ve güven122
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lik önlemlerini tesis eden firmaların yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip olması ve ilgili yönetmeliklere uygun hareket etmeleri
konusunda yetkili kuruluşlarca denetlenmesi de olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına büyük önem taşımaktadır.

2. YANGIN SİGORTACILIĞINDA İŞ KABUL KRİTERLERİ
Son yıllarda Türkiye’de yaşanan büyük yangın hasarlarından sonra sigorta şirketleri, yangın sigortacılığındaki risk kabul kriterlerini yeniden gözden geçirmeye başlamıştır. Sonucunda, özellikle plastik, kimya ve tekstil endüstrisi gibi belirli faaliyet kolları
için müşterilerin sigorta teminatı bulamaması sorunuyla bile karşılaşılmıştır. Böylece endüstriyel tesislerde alınması gereken
önlemlerin neler olması gerektiği ve bu önlemlerin ne şekilde uygulandığı daha fazla sorgulanır hale gelmiştir. Aslında Türkiye’de
faaliyet gösteren birçok endüstriyel kuruluşun hangi durumlarda hangi yangın önlemlerini ne şekilde tesis edeceği yürürlükteki
‘’Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ (BYKHY 2009) içerisinde açıkça belirtilmiştir. Ancak bu yönetmeliğin
uygulanması konusunda önemli sorunlar yaşandığı açıktır. Bu nedenle sigorta şirketilerinin yangın sigortasına yönelik teminat
vermeden önce sorguladığı birtakım kriterler mevcuttur. Bu kriterler arasından en temel olanları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Faaliyet konusu
Yapı malzemelerinin yanıcılığı
Yangın algılama sistemi
Yağmurlama (Sprinkler) sistemi
Bu temel kriterlerin neler olduğuna ve ne şekilde uygulandığına göre teminat verilip verilmemesine ve riske özel yangın sigorta
priminin hangi seviyede olacağına karar verilebilmektedir.

Faaliyet Konusu
Son yıllarda meydana gelen büyük çaptaki yangın hasarları incelediğinde belirli faaliyet kollarının ön plana çıktığı gözlenmektedir. 2014 yılında, Türk Sigorta Sektörü’nde 30’dan fazla büyük yangın hasarı yaşanmış ve bu yangınlar sonucunda oluşan
toplam maddi zararın 400.000.000 TL’yi geçtiği tespit edilmiştir (Resim 1). Son yıllarda yaşanan yangın hasarları sonucunda ön
plana çıkan faaliyet kolları ise aşağıda sıralanmıştır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kimya Endüstrisi
Tekstil Endüstrisi
Ağaç İşleri
İzolasyon Malzemesi Üretimi
Kağıt & Karton Üretimi
Gıda Endüstrisi
Depolar
Soğuk Hava Depoları

(a)
(b)
Resim 1: 2014 yılında Türk Sigorta Sektörü’nde yaşanan büyük yangın hasarlarının faaliyet koluna göre dağılımı: Hasar adedine göre (a); Tahmini hasar bedeline göre (b)
Sıralanan bu faaliyet kolları arasından özellikle parlayıcı sıvı veya gaz kullanılan kimya tesisleri ile izolasyon malzemesi üretim
tesislerinde genel yangın önlemlerinin yanında faaliyet riskini azaltabilmek amacıyla özel birtakım önlemler de aranmaktadır.
Bunlar arasından en önemlileri; parlayıcı sıvı buharı ile parlayıcı gazların hava ile kritik karışım oranına ulaşmadan önce algılanabilmeleri amacıyla parlayıcı gaz algılama sistemleri, patlamaya karşı korumalı elektrik tesisatı, statik elektrik riskinin önlenebilmesi amacıyla özel ekipman ve topraklama sistemleri ile havalandırma sistemi sayılabilir.
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Yapı Malzemelerinin Yanıcılığı
Faaliyet konusundan bağımsız olarak birçok endüstriyel tesiste, binaların çatı ve cephe kaplamalarında kullanılan yanıcı malzemeler ile izole edilmiş kompozit paneller gereksiz yere yangın yükünü arttırarak yangınların tüm binayı etkisi altına almasına
ve sonucunda büyük maddi kayıplara yaşanmasına neden olmaktadır. Aşağıdaki tablolardan görüleceği üzere son yıllarda
meydana gelen büyük çaptaki yangınlar incelendiğinde bu yangınların büyük çoğunluğunda yanıcı malzemeler ile izole edilmiş
kompozit panel kullanımının ön plana çıktığı gözlenmiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Türk Sigorta Sektörü’nde son dönemde yaşanan büyük yangın hasarları (Yanıcı özellikte kompozit panel kullanılan
tesislerde meydana gelen)

Hasar Fotoğrafı

Hasar Tarihi

Lokasyon

Faaliyet
Kolu

Tahmini
Hasar Bedeli (TL)

Hasar
Nedeni

10.02.2012

Tarsus Mersin

Kompozit
Panel Üretim Tesisi

10.000.000

Statik elektriklen-me

İzmir

Metal
Endüstrisi (Çivi
İmalatı)
(PU çatı
yangını)

2.000.000

Elektrik
kabloları-nın
tutuşması
sonucu
çatıya
kıvılcım
sıçraması

Kayseri

Tekstil
Endüstrisi (Keçe
İmalatı

2.000.000

Henüz
belirlene-meyen
neden

03.04.2012

Gebze

Antrepo
(Kozmetik,
İlaç, Gıda,
vb.)

30.000.000

Parlayıcı
madde
buharının alev
alması

Hasar Tarihi

Lokasyon

Faaliyet
Kolu

Tahmini
Hasar Bedeli (TL)

Hasar
Nedeni

Gebze /
Kocaeli

İzolasyon
Malzemesi
Üretimi
(Strafor,
Sünger,
vb.)

3.000.000

Henüz
belirlene-meyen
neden

20.02.2012

06.03.2012

Hasar Fotoğrafı

20.04.2012
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6.500.000

Elektrik
panosu
yakınında
kontrolsüz
kaynak
çalışması

70.000.000

Kontrol-süz
kaynak
çalışması

32.000.000

Soğutma
sistemi
elektrik
tesisatında
kısa devre

25.000.000

Henüz
belirlene-meyen
neden

İzmir

Soğuk
Hava Deposu

6.000.000

Henüz
belirlene-meyen
neden

Lokasyon

Faaliyet
Kolu

Tahmini
Hasar Bedeli (TL)

Hasar
Nedeni

İzmir

Yatak Üretim Tesisi

20.000.000

Henüz
belirlene-meyen
neden

Konya

Bodrum

İzolasyon
Malzemeleri
Deposu

Konya

Gıda
Endüstrisi
(Et-Süt
Üretim
Tesisi)

İstanbul /
Tuzla

Soğuk
Hava Deposu

Kayseri

Mobilya
İmalatı

29.01.2013

Hasar Tarihi

06.06.2012

15.06.2012

22.08.2012

29.08.2012

02.12.2012

Hasar Fotoğrafı

20.000.000

Henüz
belirlene-meyen
neden

Mobilya
Üretimi

15.05.2013
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12.10.2013

Konya /
Karaman

İzolasyon
Malzemesi
Üretimi
(Strafor)

18.11.2013

İstanbul /
Silivri

Plastik Yedek Parça
Üretimi

İzmir / Tire

23.11.2013

15.000.000

Henüz
belirlene-meyen
neden

5.000.000

Henüz
belirlene-meyen
neden

İzolasyon
Malzemesi
Üretimi
(Strafor)

4.000.000

Henüz
belirlene-meyen
neden

20.000.000

Elektrik
tesisatında
kısa devre

7.000.000

Henüz
belirlene-meyen
neden

150.000.000

Henüz
belirlene-meyen
neden

16.04.2014

Gaziantep

Plastik
Ambalaj
İmalatı

03.07.2014

İstanbul /
Hadımköy

Elektrikli
Ev Aletleri
Deposu

Gaziantep

Halı Üretimi

30.06.2014

Özellikle 1980’li yılların başından itibaren yeni yapı malzemelerinin kullanımı bir hayli artış göstermiştir. Bu yeni malzemelerden
özellikle poliüretan izoleli sandviç paneller, güvenilir sıcaklık kontrolü ve sıkça yıkanabilirlik özellikleri sayesinde yalıtım ve hijyen
açısından oldukça ekonomik çözümler sunmuştur. Birçok ülkede hızlı ve önemli gelişmeler kaydeden bu tip sandviç paneller,
halen gıda endüstrisi, ilaç fabrikaları, laboratuvarlar, elektrikli cihaz üretim fabrikaları, otomotiv endüstrisi, soğuk hava depoları
gibi çok çeşitli endüstriyel tesis binalarında kullanılmaktadır.
Ancak bu olumlu özelliklerine rağmen, yaşanan acı tecrübeler (Tablo 1), bu özellikteki izolasyon malzemelerinin yangın açısından son derece savunmasız olduğunu ortaya çıkarmıştır. Termoset sınıfına giren poliüretan ve polisiyanürat köpükler, yangına
katıldıklarında akışkan bir hal alırlar ve damlayarak paneller içinde hareket ederler. Polistren köpük ise hem poliüretana göre
yaklaşık 1,5 kat daha fazla yanıcı özelliktedir hem de termoplastik sınıfına girer. Bu da malzemenin yüksek ısıya maruz kaldığında tutuşma meydana gelmeden önce hızla yumuşayarak büzülmesi anlamına gelir.
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Yüksek yangın yüküne sahip poliüretan veya polistren izoleli bu tip paneller olası bir yangının tesis içinde oldukça hızlı bir
şekilde ve de farkedilmeden yayılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca izolasyon malzemelerinde yaşanan yumuşama, büzülme ve
erime sonucunda sandviç paneller arasında boşluklar oluşmasına neden olarak panel mukavemetlerinde ciddi düşüş meydana
gelmektedir. Bu tip binalarda başlayan bir yangına ilk evrelerinde otomatik bir söndürme sistemi ile müdahale edilmediği takdirde poliüretan, polistren, vb. izolasyon malzemelerinin karakteristiğinden ötürü oluşacak yüksek ısı ve toksik gazlar nedeniyle
yangına manuel olarak müdahale etmek ve söndürmek neredeyse imkansız hale gelebilmektedir. Yangın sonucunda ise yüksek
oranlarda maddi hasar ve uzun bir iş kaybı süreci yaşanılması kaçınılmaz olmaktadır (Resim 2).

Resim 2: Yanıcı özellikteki malzemeler ile izole edilmiş kompozit panellerin tipik yangın davranışı
Bu nedenle özellikle gıda endüstrisi, ilaç fabrikaları, laboratuvarlar, otomotiv endüstrisi, soğuk hava depoları gibi çok çeşitli
endüstriyel tesis binalarının sigortalanma sürecinde, henüz inşaat aşamasında bu tip yanıcı malzemeler ile izole edilmiş kompozit paneller yerine taşyünü, camyünü gibi mineral yünler veya yangın dayanımı sağlayabilen onaylı kompozit paneller kullanılması önerilmektedir. Aksi durumda yangın sigortası iş kabulü öncesinde başta yangın algılama sistemi olmak üzere otomatik
yağmurlama sistemine kadar yüksek seviyede yangın önlemi talep edilebilmektedir.

Yangın Algılama Sistemi
Yangın algılama sistemleri, olası bir yangının kısa sürelerde algılanarak yangına hızlı müdahale edilebilmesini sağlayarak olası
can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi adına oldukça etkili bir önlemdir. Özellikle maliyetlerin ucuzlamasıyla birlikte bu tip
sistemlerin kullanımı ülkemizde giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Sigorta şirketlerinin de iş kabul öncesinde özellikle binaların
depolama yapılan bölümlerine yangın algılama sistemi kurulması aradıkları kriterlerin başında gelmektedir. Aslında yürülükteki
Yangın Yönetmeliği’nde algılama sisteminin nerelerde kullanılması gerektiği açıkca belirtilmiştir. BYKHY 2009’a göre Madde
75 Ek-7’de belirtilen binalardaki bütün mahallere,TS EN 54-14’e göre algılayıcılar yerleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir (Resim
3). Bu tablodan da görüleceği üzere özellikle orta ve büyük ölçekli endüstriyel tesisler ile kullanım alanı 5,000 m2’yi geçen tüm
depolarda yangın algılama sistemi kurulması zorunludur. Ancak saha uygulamalarında maalesef önemli sıkıntılar bulunduğu
açıktır. Bu nedenle sigorta şirketleri, iş kabul öncesinde BYKHY 2009’u referans göstererek yangın algılama sistemi kurulması
şartı aradığında müşteriler ile önemli sorunlar yaşanabilmektedir.
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Resim 3: BYKHY 2009 Madde 75 Ek-7: Otomatik algılama sistemi gereken binalar
Yangın algılama sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaya başlasa da bu kez de sistem kurulumlarının ehil kişiler tarafından yapılmaması nedeniyle hatalı uygulama sorunlarıyla karşılaşılmaktadır (Resim 4a). Özellikle duman ve ısı dedektörlerinin tavandan ne kadar aşağıda olursa o kadar iyi bir algılama sağlanır düşüncesi mevcuttur ki fiziksel açıdan bu tamamen yanlış bir
düşüncedir. Tüm katı madde yangınlarında geçerli olduğu üzere ısınan havanın yoğunluğu düşeceğinden sıcak hava ve duman
öncelikle tavanda birikecek sonrasında bu sıcak hava ve gazlar aşağıya doğru inerken dedektörler algılama yapmaya başlayacaktır. Uygulama sırasında bu hatanın önüne geçilebilmesi için TS EN 54-14’de belirtildiği üzere gerek ısı gerekse duman
dedektörlerinin tavandan en fazla oda yüksekliğinin % 5’i kadar aşağıya monte edilebilmesine izin verilmektedir. Dedektör
yerleşimi ile ilgili bir diğer önemli sorun da dedektörlerin tavan yerine duvara monte edilmesidir ki bu durumda olası bir yangının
zamanında algılanabilmesinden söz etmek maalesef mümkün olmamaktadır (Resim 4b). Son olarak sigorta şirketlerinin algılama sistemlerini zorunlu tutmasıyla kesintisiz güç kaynağından yanmaz kablolar yardımıyla çalışması gereken gelişmiş dedektörler yerine pil ile çalışan dedektörlerin de kullanıldığı gözlenmeye başlanmıştır. Ancak konut yapıları için geliştirilmiş bu
tip dedektörlerin sanayi yapılarında ve büyük depolarda kullanılması, yeterli seviyede algılama yapılamayacağından sigorta
şirketleri tarafından kabul edilmemektedir.

(a)
(b)
Resim 4: Yerleşim yerleri hatalı olan duman dedektörleri: Standartlarda izin verilen sınırlardan çok daha aşağıya yerleştirilmiş
(a); Tavan yerine duvara monte edilmiş (b)

Yağmurlama (Sprinkler) Sistemi
Amerika’da 1800’lü yılların sonunda kullanılmaya başlanmasına rağmen yağmurlama (sprinkler) sisteminin ülkemizde tesis
edilmeye başlamasının, kaynaklarda net olarak belirtilmese de 1950‘lili yılları bulduğu söylenebilir. Alsında birçok güvenlik ön128
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leminin hayata geçirilmesinde olduğu gibi yağmurlama sisteminin de yaygınlaşmasında sigorta sektörünün büyük katkısı olmuştur.
Olası bir yangının kısa süre için algılanarak otomatik olarak yangının çıktığı mahalde basınçlandırılmış suyla otomatik olarak
müdahale edilerek yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesini amaçlayan yağmurlama sistemi, günümüzde en etkili
yangın söndürme sistemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle özellikle yüksek sigorta bedeline ve yangın riski yüksek faaliyet
koluna sahip ve binalarında yanıcı özellikte yapı malzemeleri kullanılmış tesislerde yangın sigorta teminatı verilmeden önce
yağmurlama sisteminin kurulmuş olması iş kabul kriterleri arasında yer almaya başlamıştır. Aslında yürürlükteki Yönetmelik’te
de ilgili sistemin birçok endüstriyel tesiste bulunma zorunluluğu getirilmiştir.
BYKHY 2009 Madde 96’ya göre aşağıda belirtilen yerlerde ve koşullarda yağmurlama sistemi kurulması zorunludur:
Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
Yapı yüksekliği 51.50 m’yi veya 17 katı geçen konutlarda,
Araç kapasitesi 20’den fazla olan veya giriş ve çıkışları bağımsız olsa dahi birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklarda
ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda,
misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,
Toplam alanı 2,000 m2’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerlerinde,
Toplam alanı 1,000 m2’nin fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda,
Yanıcı malzeme içermeyen ve yanıcı malzeme depolanmayan ıslak hacimlere, yanıcı malzeme ihtiva etmeyen ve yangına
dirençli yapı elemanları ile ayrılan yangın merdiveni yuvalarına, asansör kuyusuna ve gazlı, kuru toz, su sprey ve benzeri diğer
otomatik söndürme sistemleri ile korunan mahallere yağmurlama sistemi yapılmayabilir.
Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin bulunduğu mahallere yağmurlama
sistemi yapılmaz.
Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere yangın riski yüksek olan birçok endüstriyel tesis binasında yağmurlama sistemi
bulunması bir zorunluluktur. Yani sigorta şirketlerinin özellikle yüksek sigorta bedeline sahip ve yangın riski yüksek faaliyet kolları
için iş kabul kriterleri arasında yağmurlama sistemini de araması son derece normaldir. Aslında ülkemizdeki endüstriyel tesislerde Yönetmelik koşullarına tam olarak uyulmuş olsa yangın sigortacılığı iş kabul sürecinde de önemli bir sorun yaşanmayacağı
söylenebilir.
Yağmurlama sisteminin yaygınlaşmasının önündeki engellerden biri de özellikle yabancı sinema filmlerinde sıklıkla karşılaşılan
yağmurlama sisteminin gerçeğe uygun olmayan şekilde çalıştığını gösteren sahnelerdir. Örneğin tek bir başlık açıldıktan sonra
binadaki tüm başlıkların aynı anda açıldığı sahneler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu tip örnekler, özellikle suya karşı hassas
emtea depolaması yapan işletme sahiplerinde, yangın hasarı yaşanmasa da büyük çapta su hasarı ile karşı karşıya kalma
endişesini uyandırmaktadır. Oysa ki gerçek yangınların, tasarımı ve uygulaması standartlara uygun olarak yapılmış yağmurlama
sistemleriyle birkaç başlık açılarak sınırlı ölçüdeki zararla (büyük bir yangın hasarı ile kıyaslanamayacak kadar az seviyede)
söndürülebildiği raporlanmaktadır. Ek olarak, yalnızca tek bir binayla sınırlı kalmayıp yakın konumdaki birçok binaya sıçrayabilecek, herşeyden önemlisi can kayıplarına neden olabilecek ve nasıl sonuçlanacağı bilenemeyen bir yangın hasarına kıyasla
belirli bir ölçüde su zararını göze almanın her durumda daha karlı olacağı açıktır.
Ülkemizdeki yağmurlama sistemi tasarımı ve uygulamaları konusunda özellikle ehil kişilerin görev almadığı durumlarda önemli
hata ve eksiklikler bulunduğu sıklıkla gözlenmektedir. Bu sorunların giderilebilmesi için işletme sahiplerine, denetleyici kuruluşlara
ve sigorta şirketlerine büyük görevler düşmektedir. Özellikle ülkemizde yangın danışmanlığı kavramının yaygınlaşması ve akreditasyon sistemi kurulması bu tip sorunların profesyonel bir şekilde çözülmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Sigorta şirketlerinin
de yangın sigortası fiyatlandırmasını, yalnızca Pazar koşullarına göre değil risk seviyesini de dikkate alarak belirlemesi sorunun
çözümüne yönelik olumlu etkiler yaratacaktır.
Risk Mühendisleri’nin saha çalışmaları sırasında yağmurlama sistemi uygulamalarına ilişkin olarak en sık karşılaştığı hatalar ve
yanlış uygulamalar aşağıda özetlenmiştir:
Yanlış sprinkler başlığı kullanımı maalesef ülkemizde gözlenen en yaygın hatalardan biridir. Özellikle dik tip başlıkların sarkık
başlık ya da duvar tipi gibi monte edilebilmektedir. Bu şekilde monte edilmiş başlıkların standart çalışma eğrisini göstermeleri
mümkün değildir (Resim 5a).
Montaj sonrasında sistemin aktif hale getirilmesi ile çıkarılması gereken koruyucu kapakların sprinkler başlıklarında takılı unutulduğuna da zaman zaman rastlanabilmektedir (Resim 5b).
Depolamada istif yükseliği belirlenirken sprinkler başlığı konumunun dikkate alınmaması da sık karşılaşılan uygulama hatalarından biridir. Yağmurlama sistemi tasarımında ihtiyaç duyulan su ve basınç değerlerinin yanında başlık özelliklerinin de depolama
istif yüksekliğine göre belirlendiği düşünüldüğünde gerek sistemin tasarım değerlerini gerekse sprinkler başlıklarının atım karakteristiğini sağlayabilmesi mümkün olamayacaktır (Resim 6a).
Binalardaki tadilat çalışmaları sırasında boya-badana işlemleri yürütülürken sprinkler başlıklarının da boyanabildiği gözlenmektedir (Resim 6b). Bu durum başlıkların zamanında açılması engelleyebilir.
Yağmurlama sistemi borulamasında çatı eğiminin dikkate alınmadığı ve yağmurlama sistemi borulamasının çatı yüzeyi tabanına
paralel olarak yapıldığı gözlenmektedir (Resim 7a). Sprinkler başlıklarının tavandan izin verilen sınırların üzerinde olacak şekilde
alt seviyelere monte edilebildiği gözlenmektedir (Resim 7b). Her iki durum da yağmurlama sisteminin zamanında devreye girme129
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sine engel olmaktadır.
Özellikle 1. ve 2. Derece Deprem Bölgeleri’nde bulunan tesislerin farklı bölümlerden oluşan binalarının dilatasyon geçişlerinde
yağmurlama sistemi su tesisatı üzerinde olası bir deprem sırasında kırılmaların önlenebilmesi için esnek bağlantılar yapılması
genellikle göz ardı edilmekte ve maalesef işverinin insiyatifine bırakılabilmektedir (Resim 8).
Ek olarak büyük çoğunluğu yüksek deprem riski altında bulunan endüstriyel tesis binalarındaki yağmurlama sistemi borulamalarında yeterli seviyede sabitleme yapılmadığı ve bağlantı noktalarında esnek geçiş bulunmadığı gözlenmektedir (Resim 9).
Deprem sonrası yangın riski de düşünüldüğünde esnek bağlantılar yapılması ve deprem askılarının kullanılmasının büyük önem
taşıdığı unutulmamalıdır.

(a)
(b)
Resim 5: Yanlış sprinkler başlığı kullanımı (a) ve koruyucu kapakları halen çıkarılmamış sprinkler başlığı (b)

(a)
(b)
Resim 6: Sprinkler başlıklarının üzerine kadar çıkan istif yüksekliği (a); boya-badana sırasında boyanan sprinkler başlığı (b)
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(a)
(b)
Resim 7: Sprinkler borulamasında çatı eğiminin dikkate alınmaması (a); tavandan oldukça aşağıya monte edilmiş sprinkler
başlığı (b)

(a)
(b)
Resim 8: Bina dilatasyon geçişindeki yağmurlama sistemi borulaması üzerine esnek bağlantı yapılması: Yanlış uygulama (a);
Doğru uygulama (b)

(a)
(b)
Resim 9: Yağmurlama sistemi tesisatı borulamasında sabitleme ve bağlantılarında esnek geçiş yapılması; Yanlış uygulama
(a); Doğru uygulama (b)
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Belirtilen tüm bu uygulama sorunlarına ek olarak yangın su rezervinin yetersiz oluşu, yangın pompalarının standartların istediği
koşulları sağlayamaması ve ana yangın suyu hattında önemli eksiklikler bulunduğu gözlenebilmektedir. Yağmurlama sisteminin,
yangın su rezervi ve pompa sistemi ile birlikte bir bütün olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle yangın sigortası iş kabulü sırasında
bu üç temel konudan herhangi birinde eksiklik tespit edilmesi durumunda sistem üzerinde iyileşme sağlanmadan yangın sigortası teminatı verilmemektedir.

3. SONUÇ
Son yıllarda yazılı ve görsel basına yansıyan büyük çaptaki yangınlar incelediğinde özellikle proses kaynaklı risklere karşı alınması gereken önlemlerin yeterli seviyelerde olmadığı ve binaların gerek cephe kaplamalarında gerekse çatı örtülerinde sıklıkla
yanıcı özellikte yalıtım malzemeleri kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte tesislerde bulunan yangın ve güvenlik önlemlerinin gerek ulusal gerekse uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilmediğini de bu önemli sorunlar arasına ekleyebiliriz.
Özellikle yapı malzemelerinin kolay yanıcılık sınıfına sahip olması, başlayan yangınların kısa sürede yayılmasına ve tüm tesisi
etkisi altına almasına neden olmaktadır. Son dönemde meydana gelen yangınlarda gözlenen bir diğer önemli konu da maddi
kayıpların yanında oldukça uzun süreleri kapsayabilen iş durmalarının da yaşanıyor olmasıdır. Tüm bu kayıpların önüne geçebilmek adına risk yönetimi yaklaşımının ülkemizdeki tüm endüstriyel tesislerde benimsenmesi gereklidir. Bu kapsamda, ilgili
yönetmeliklerde belirtilen yangın güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin projelendirilmesine henüz tesis binaları inşa
edilmeden önce başlanmalı, binalarda yürütülecek faaliyetlere özel riskler de proje safhasında mutlaka dikkate alınmalıdır.
Sonuç olarak; risk yönetiminin temel prensibi olan hasar yaşanmadan önce önlem alınmasını sağlamak, ülkemizde oldukça zor
ve üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu sorunu aşmak için mimarlar ve mühendislere, üniversiteler ile devlet
kurumlarına önemli görevler düşse de sigortacıların da bu konuda verebileceği önemli katkılar mevcuttur. Aslında yağmurlama sistemi gibi birçok etkili yangın önleminin yaygınlaşmasında sigortacılar önemli görevler üstlenmişlerdir. Zira sigortalanan
tesislerde önlem alarak riskin azaltılması, ödenmesi muhtemel hasarları önemli ölçüde azaltacağından hem sigortacılar hem
de sigortalılar açısından oldukça kazançlı bir durumdur. Ancak sigorta şirketlerinin, herhangi bir riski üzerine almadan önce
azaltılması yönünde çalışmalar yapmadan riski kabul etmesi kısa vadede kazançlı gibi görülse de olası bir hasar durumunda
hem kendisi ve sigortalısı hem de milli servetimiz adına büyük zararlara neden olacağı açıktır. Bu aşamada bir diğer önemli
etken ülkemizdeki sigorta bilincinin arttırılmasıdır. Sigortanın bir risk iyileştirici önlem değil; yalnızca riskin transferinden ibaret
olduğunu ve tesisteki mevcut risklerin analiz edilerek azaltılmadığı sürece sigorta teminatı bulunsa bile büyük zararlar ile karşı
karşıya kalınabileceği detaylı bir şekilde işletme sahipleri ile paylaşılmalıdır. Son olarak, özellikle yangın ve güvenlik önlemlerinin
tesis edilmesi konusunda faaliyet gösteren işletmelerin gerek ulusal gerekse uluslararası yönetmeliklere uygun hareket etmeleri konusunda yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip olması ve yetkili kuruluşlarca denetlenmesinin, sorunun tamamen ortadan
kaldırabilmesi adına büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır.
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ACİL AYDINLATMA UYGULAMA STANDARTLARI İLE
SİSTEM TASARIMI
Kevork BENLİOĞLU
ÖZET
Acil Aydınlatma; yangın, güvenlik, aydınlatma, elektrik, elektronik, mimari gibi birçok farklı disiplinle etkileşen bir mühendislik
dalıdır. Bir binanın maliyetinde on binde bir kadar yer tutmadığı halde can ve mal güvenliği açısından en önemli unsurlardan
birisidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de topluma açık binalarda Acil Aydınlatma Sisteminin kurulması, 2002 yılından itibaren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile güvence altına alınmıştır. Yönetmelikte Acil Aydınlatma ile ilgili
bilgiler yüzeyseldir. On yıldan önce Türk Standardı olarak kabul edilen TS EN 1838 ve TS EN 50172 Acil Aydınlatma Uygulama
standartları ise halen İngilizce olarak yürürlüktedir.
Ülkemizde insan hayatının hafife alındığı en belirgin konulardan birisi Acil Aydınlatmadır. Günümüzde halen bilerek ve bilmeyerek
standart ve yönetmeliklere aykırı şartnameler, tasarımlar, projeler, ürünler ve uygulamalar yapılmaktadır. Acil Aydınlatma Sistem
Tasarımı ve Uygulaması konusunda yol gösteren Türkçe kaynak çok azdır.
Bu bildiri Acil Aydınlatma konusunda yaşanan bilgi eksikliğini gidermek, ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak, sektördeki
profesyoneller kadar konuya ilk defa yaklaşan bir kimsenin dahi bilgi sahibi olmasını sağlamak, sistem tasarlayan veya uygulama yapan kimselere yönelik pratik bilgiler vererek bu konuda yaşanan bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Acil Aydınlatma, Kaçış Yolu için Acil Aydınlatma, Açık Alanlar için Acil Aydınlatma, Tehlikeli Bölgeler için Acil
Aydınlatma, Acil Durum Yönlendirme

SYSTEM DESIGN VIA EMERGENCY LIGHTING APPLICATION STANDARDS
ABSTRACT
The design of Emergency Lighting System is important because of the Life-Safety. Emergency Lighting is primarily intended to
provide sufficient illumination to enable people to see their way safely out of a building in case of an emergency situation.
Keywords: Emergency Lighting, Emergency Escape Route Lighting, Open Area Lighting, High Risk Task Area Lighting, Emergency Exit Sign

1. GİRİŞ
20. yüzyıl ortasından itibaren sanayi, ticaret ve kentleşmenin gelişmesi ile birbirinden güzel modern yapılar ortaya çıkmış ve bu
yapılarda can güvenliği tedbirleri önem kazanmıştır. Gelişmiş ülkeler yangına karşı can güvenliğinin sağlanması açısından yasa,
yönetmelik ve standartlar çıkartarak tedbirler almış ve yaşanan üzücü olaylardan sonra gerekiyorsa bazı dersler çıkartarak almaya devam etmektedir. Acil Aydınlatma konusu da bu tedbirlerden birisidir. Tüm ülkeler gibi ülkemizde de, topluma açık binalarda
Acil Aydınlatma Sisteminin kurulması ve periyodik testlerinin yapılması yasal bir zorunluluktur ancak etkin periyodik testlerinin
yapılmaması veya yapılamaması sonucu bu sistemler bir süre sonra etkinliğini kaybetmektedir. Bu bildiride sistem tasarımı,
uygulaması, bakım ve periyodik testleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.

2. SINIFLANDIRMA

EN 1838 standardı, Acil Aydınlatmayı Şekil 1’deki gibi sınıflandırmaktadır.

Şekil 1 : Acil Aydınlatmanın Sınıflandırması
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Acil Aydınlatma (Emergency Lighting): Normal aydınlatma sistemi beslemesinde bir hata durumunda öngörülen aydınlatmadır.
Yedek Amaçlı Acil Aydınlatma (Standby Lighting): Acil bir durum olmadan yaşanan elektrik kesintilerinde normal çalışmaların devamı için öngörülen acil aydınlatma türüdür. Bu tür aydınlatma acil durum kaçış aydınlatma senaryolarına dahil edilmez.
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 bir acil aydınlatma türüdür.
Kaçış Yönlendirme Aydınlatması (Escape Route Lighting): Acil bir durumda, kaçış yollarını aydınlatarak ilgili alanın güvenli
bir şekilde boşaltılması amacıyla kaçış yönünü açıkça göstererek insanların binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesine imkan
sağlayan bir acil aydınlatma türüdür.
Açık Alan Aydınlatması (Open Area Lighting, Anti-Panic Lighting): Acil bir durumda, tanımlanmış olan kaçış yollarına ulaşılmasını sağlayan diğer bölümler, 60m²’den büyük bölgeler, sığınaklar veya toplanma bölgeleri için öngörülen bir acil aydınlatma
türüdür.
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 bir acil aydınlatma türüdür.

3. KAÇIŞ YOLLARINDA ACİL AYDINLATMA
Acil bir durumda 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 en
az 0,5 Lux ile aydınlatılmalıdır. 2 metreden geniş kaçış yolları yan yana 2 metrelik kaçış yolu veya 4. Bölümde anlatılan açık
alan olarak tasarlanmalıdır. (Şekil 2)

Şekil 2: Kaçış Yolunda Acil Aydınlatma Gereksinimleri
Kaçış yolunun merkez hattı boyunca en az ve en fazla aydınlatılan noktalar arasındaki oran 40:1’den daha fazla olmamalıdır.
Acil aydınlatma seviyesi açısından olması gereken değerin yarısı 5 saniye, tamamı ise 60 saniye içinde sağlanmalıdır.

Şekil 3: Kaçış Yolunda Acil Aydınlatma Gereksinimleri
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4. AÇIK ALANLARDA ACİL AYDINLATMA
İkinci bölümde tarifi verilen Açık Alanlarda, döşeme seviyesi üzerinde aydınlatma şiddeti en az 0.5 Lux olmalıdır. Alanın 0.5 metre çevre kenarları aydınlatma kapsamına dahil değildir. (Şekil 4)

Şekil 4 : Açık Alanlarda Acil Aydınlatma Gereksinimleri
Açık alanlarda en fazla ve en az aydınlatılan noktalar arasındaki oran 40:1’den daha fazla olmamalıdır. Acil aydınlatma seviyesi
açısından olması gereken değerin yarısı 5 saniye, tamamı ise 60 saniye içinde sağlanmalıdır. (Şekil 5)

Şekil 5: Açık Alanlarda Acil Aydınlatma Gereksinimleri
İlkyardım teçhizatı, yangın alarm, yangın söndürme, yangına dolabı ve yangın uyarı butonu gibi cihazlar kaçış yolu veya açık
alan içinde değilse döşeme seviyesinde aydınlatma şiddeti en az 5 lux olmalıdır.

5. YÜKSEK RİSKLİ - TEHLİKELİ ALANLARDA ACİL AYDINLATMA
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.
Bu tür alanlarda en az ve en fazla aydınlatılan noktalar arasındaki oran 10:1’den daha büyük olmamalıdır. Acil aydınlatma seviyesi açısından olması gereken değer 0.5 saniye içinde sağlanmalı ve risk devam ettiği sürece acil aydınlatma devam etmelidir.

6. ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİNDE YERLEŞİM ESASLARI
Acil aydınlatma sisteminde bulunan yönlendirme ve aydınlatma sağlayan cihazların nerelere hangi şartlarla, hangi amaca yönelik monte edilmesi gerektiği aşağıda anlatılmaktadır;
Ana 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.
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Son Çıkış Kapısının Dışında: Tahliyenin yavaşlamaması ve binadan çıkanların dışarıda karanlıkta kalmaması açısından son
çıkış kapısının dışında bir aydınlatma cihazı bulunmalıdır.
Koridorlarlarda: Koridorların tahliye açısından aydınlatılmış olması gerekir. Koridorun sonunda bir kapı varsa kapı üzerinde bir
yönlendirme işareti bulunmalıdır. Koridor geçildikten sonra veya kapı çıkışında başka bir yönlendirme işareti görülmelidir.
Koridorların 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 bir acil aydınlatma cihazı 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 kısım
tarafına yerleştirilmelidir.
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 Merdivenlerinde: Yangın merdivenleri de normal merdiven kapsamında değerlendirilmelidir.
Yürüyen Merdivenlerde: Elektrik kesintisinde yürüyen merdivenler normal merdivene dönüşür. Bu nedenle yürüyen merdivenleri de normal merdiven kapsamında değerlendirilmelidir.
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.
İlkyardım Malzemelerinin Bulunduğu Yerlerde: Acil durumlarda yaralanan kimselere ilkyardım yapılarak derhal müdahale
edilmesi açısından ilkyardım teçhizatının görünür durumda olması gerekmektedir. Bu açıdan bu tür noktalarda bir acil aydınlatma cihazı bulunmalı, ilkyardım teçhizatına yatay düzlemde uzaklığı en fazla 2 metre olmalıdır.
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.
Asansörlerde: Asansörlerin içinde de 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.
Garajlarda ve Yaya Yollarında: Bina içinde bulunan kapalı garajlarda ve yaya yollarında risksiz bir tahliye için acil aydınlatma
cihazı bulunmalıdır.
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7. İŞARETLER ve PARLAKLIK SEVİYELERİ
Acil Aydınlatma ile ilgili işaretler için ISO 3864 serisi standartlar kullanılmaktadır. Bu kapsamda Şekil 6’daki işaret ve muhtelif
yönlerde ok kullanılmalıdır. Grafik işaretin muhakkak kullanılmalı, isteniyorsa grafik işaretin yanına Çıkış, Acil Çıkış Çıkış/Exit vb
yazı ilave edilebilir.

Şekil 6: Acil Aydınlatma Sisteminde Yönlendirme İşareti
İşaretin parıltısı açısından yeşil alan en az 2 Cd/m² olmalı, gerek yeşil gerek beyaz alanda en çok ve en az parlak noktalar arası
oran 10:1’den fazla olmamalı, beyaz ve yeşil işaret arası kontrast da 1:5 ile 1:15 arasında olmalıdır.

8. AZAMİ GÖRÜŞ UZAKLIKLARI
Acil aydınlatmada kullanılan yönlendirme işaretleri madde içeriden veya dışarıdan aydınlatılan tipte seçilebilir. Azami Görüş
Uzaklığı, içeriden aydınlatılan işaretler için işaret yüksekliğinin 200 katı iken, dışarıdan aydınlatılan işaretler için 100 katıdır.
(Şekil 7)

Şekil 7 : Azami Gözüş Uzaklıkları
Acil Aydınlatma Sisteminde tasarım yapılırken işaret yüksekliği ve kaçış mesafeleri bu açıdan önem kazanmaktadır. Mesela 30
metre uzunluğundaki bir koridorun sonuna işaret yüksekliği en az 15 cm olan içeriden aydınlatılan tipte acil durum yönlendirme
armatürü yerleştirilmelidir. Eğer mimari/estetik gereklerden dolayı bu armatür 10 cm işaret yüksekliğinde seçilmişse, koridorun
başından görülemez bu nedenle koridorun ortasına da bir tane ilave edilerek iki adet kullanılması gerekir.

9. ÇALIŞMA SÜRESİ SEÇİMİ
Şebeke geriliminin normal sınırlarının altına düşmesi veya kesilmesi durumunda acil aydınlatma devreye girmeli ve beyan çalışma süresi boyunca beyan lümen çıkışı sağlanmalıdır. EN 1838 Acil Aydınlatma Uygulama standardına göre Kaçış yollarında ve
açık alanlarda, tahliye amaçlı acil aydınlatma süresi en az 1 saat olmalıdır.
Ülkemiz için geçerli olan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği acil aydınlatma süresi en az 1 saat olup
kullanıcı yükü 200’den fazla olan binalarda en az 2 saat olmalıdır.
Nınlarla beraber sağlık hizmeti amaçlı (hastane, huzurevi, vb.) binalarda, engelli eğitimi amaçlı eğitim kurumlarında, tahliyenin
normal hızda olamayacağı belli olan binalarda acil aydınlatma süresi 1 saatten daha fazla seçilebilir.
Binanın tehlike riski yüksek bölgelerinde ise risk devam ettiği sürece acil aydınlatma sağlanmalıdır.
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10. ÇALIŞMA MODU SEÇİMİ
Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri yaygın olarak iki tipte çalışırlar. (Şekil 8)
Kesintide Yanan (non-maintained): 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 da lamba yanmaya devam eder. Topluma açık binalarda bu tür çalışma modu seçilmelidir. Bazı türevleri
lamba harici bir anahtar takılarak istendiğinde söndürülebilir. Bu özelliğinden dolayı güvenlik aydınlatması maksadı ile kullanılır.

Şekil 7 : Çalışma Modları

11. OTOMATİK TEST ÖZELLİĞİ
Acil Aydınlatma, binada yangın, deprem, terör, sabotaj vb. nedenlerle normal aydınlatma sistemi devre dışı kaldığında, derhal ve
otomatik olarak devreye girerek, hızlı ve emniyetli bir tahliye sağlayan bir aydınlatma türüdür ancak Acil Aydınlatma normal şartlarda kullanılan ya da ihtiyaç duyulan bir aydınlatma türü değildir. İhtiyaç olduğunda gerektiği gibi çalışması açısından bakım ve
testlerin periyodik olarak yapılması ve kayıtlarının tutulması EN 50172 standardı ve Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik ile zorunlu tutulmaktadır. Ancak pratikte cihaz sayısı çok olan binalarda periyodik testlerin bireysel olarak yapılması,
yüksek işçilik maliyetleri, cihazlara ulaşım zorluğu, insan faktörü, kayıt problemleri gibi nedenlerle çok zordur.
Klasik tekniklerde yaşanan bu problemler, Otomatik Test ve uzaktan izleme sayesinde 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.
EN 62034 Bataryadan Beslenen Acil Kaçış Aydınlatması İçin Otomatik Test Sistemleri (Automatic Test Systems for Battery
Powered Emergency Escape Lighting) Standardına göre Acil Aydınlatma cihazları belli dönemlerde kendi kendilerini aşağıdaki
gibi test ederler.
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.
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 programlanabilir.
Testlerin Manuel Olarak Yapılması : Kullanıcı veya Acil Aydınlatma Sistemi denetleyicisi herhangibir anda sistemin performansını görmek isteyebilir bu açıdan Fonksiyon Testi ve/veya 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.
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. Merkezi sistemlerde test sonuçları görsel bir uyarı veya arızanın görsel ve işitsel olarak
uyarılması ile elektronik olarak hafızada depolanmalıdır.
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12. 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.
KAYNAKÇA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tüyak Acil Aydınlatma Sistem Tasarımı ve Uygulama Kılavuzu
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
EN 1838 Standardı, Aydınlatma Uygulamaları, Acil aydınlatma (Lighting applications, Emergency lighting)
EN 50172 Standardı, Acil Kaçış Aydınlatma Sistemleri (Emergency Espace Lighting Systems)
EN 62034 Standardı, Bataryadan Beslenen Acil Kaçış Aydınlatması İçin Otomatik Test Sistemleri (Automatic Test Systems
for Battery Powered Emergency Escape Lighting)
ISO 3864-1 Standardı, Grafik semboller - Güvenlik ile ilgili renk ve işaretler – 1. Bölüm: İş yerleri ve halka açık alanlardaki
güvenlik işaretleri için tasarım prensipleri (Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles
for safety signs and safety markings)
ISO 3864-4 Standardı, Grafik semboller – Güvenlik renkleri ve güvenlik işaretleri – 4. Bölüm: Güvenlik işareti malzemelerinin kalorimetrik ve fotometrik özellikleri (Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 4: Colorimetric and
photometric properties of safety sign materials)
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ÇOKLU SENSÖR YAKLAŞIMIYLA ERKEN YANGIN ALGILAMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hilmi Saygın SUCUOĞLU
Fatih AKKOYUN
Pınar DEMİRCİOĞLU
İsmail BÖĞREKCİ
ÖZET
Bu çalışmada, erken yangın algılama sistemi tasarlanıp geliştirilmiştir. Çalışmanın amacı çoklu sensör yaklaşımıyla güvenilir
sonuçlar üreten düşük maliyetli, kompakt ve mobil platformlarda kullanılabilir bir yangın algılama ünitesinin oluşturulmasıdır.
Yangın algılama sistemi kıvılcım, sıcaklık ve duman sensörlerinden oluşturulmuştur. Kıvılcım sensörü 760 ile 1100 nm dalga
boyları arasındaki ışık kaynaklarını algılamakta kullanılmıştır. Ortam sıcaklık değişimleri sıcaklık algılama sensörü kullanılarak
ölçülmüştür. Sensör sıcaklık ölçüm aralığı -55 ile 150˚C arasındadır ve hassasiyeti ± 0.75°C dir. 10 ile 1.000 ppm arasındaki
karbon monoksit (CO) yoğunluğunu algılayabilen yarı iletken gaz sensörü duman algılamada kullanılmıştır. Yangın algılama
ünitesi ateş kaynağından 10, 50, 60, 80 ve 100 cm mesafelere konumlandırılarak test edilmiştir. Test sonuçları sistemin ateş
kaynağını 100 cm mesafeye kadar algılayabildiğini göstermiştir. Çoklu sensör veri füzyonu tekniği kullanılarak %96 doğrulukta
güvenilir yangın algılama yapılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erken yangın algılama, Yangın algılama testi, Çoklu sensör yaklaşımı

DEVELOPMENT OF AN EARLY FIRE DETECTION SYSTEM BY USING THE MULTI-SENSOR APPROACH
ABSTRACT
In this study, an early fire detection system was designed and developed. The aim is to establish a low cost and compact fire
detection unit that utilizable with mobile platforms using multi sensor approach providing reliable fire detection. Fire detection
system was consisted of flame, heat and smoke sensors. Flame sensor was used to detect the light source in the range of 760 to
1100 nm wavelength. The environmental temperature variation was measured with heat sensor. The temperature measurement
range is -55 to 150˚C with an accuracy of ± 0.75°C. A semiconductor gas sensor detecting the presence of carbon monoxide
(CO) at the concentration from 10 to 1,000 ppm was used for smoke detection. The fire detection capability of the unit was
tested. Five different distances were taken into consideration. Detection unit was located at 10,50, 60, 80 and 100 cm distances
from the fire source and the reaction of the multi sensor structure was tested. Test results showed that system can detect the
fire source up to 100 cm distance. It can be concluded that using multi sensor data fusion technique can provide reliable fire
detection results with an accuracy of 96%.
Keywords: Early fire detection, Fire detection test, Multi sensor approach

1. GİRİŞ
Yangın genellikle tehlikeli patlamalarla meydana gelen ve yaşam alanlarında geri dönüşü mümkün olmayan hasarlara sebep
olan bir felaket türüdür. Yıllar içerisinde öğrenilen güvenlik know-how larına rağmen günümüzde insanoğlu sıklıkla tehlikeli
patlamalarla ve yangın felaketleriyle mücadele etmek zorunda kalmaktadır [1]. Bu felaketler kanserojen madde yayılmaları gibi
olumsuz çevre etkileriyle sonuçlanmaktadır [2]. Yangınla mücadele oldukça tehlikeli bir görev olmasına rağmen günümüzde
bu vazife itfaiye personelinin kahramanlıklarıyla yürütülmektedir. Bu durum hem yangın personelinin hem de yangın alanındaki
mahsurların canını tehlikeye atmaktadır. Yangının başlangıcının ardından felaket boyutuna ulaşmadan kontrol etmek ve zarar
gören alanı kurtarmak neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla yangınla mücadelede en efektif metot kontrol ve erken algılamadır.

Ülkemizde ve Dünyada Yangın İstatistikleri
“Uluslararası Yangından Korunma ve Söndürme Teknik Komitesinin” (CTIF) 31 ülkeyi ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde yirmisini kapsayan istatistiki çalışma raporuna göre 2013 yılında 2,5 milyon yangın felaketi yaşanmış ve yaklaşık 22.000 insan hayatını kaybetmiştir. Yine aynı raporun sonuçlarına göre Amerika Birleşik Devletleri yıllık ortalama 600.000 ile 1.500.000 arasında
değişen yangın sayısıyla en çok felaketin yaşandığı ülke konumundadır (Tablo 1). Türkiye ise 20.000-100.000 yangın sayısı ve
200-1.000 can kaybıyla yüzdelik dilim sıralamasında üçüncü durumdadır (Tablo 2).
2009 ile 2013 yılları arasında ortalama her bin itfaiye personelinden ikisi mücadele esnasında yaşamını yitirmiştir [3]. Bu durum
denetleme ve erken algılama sistemlerinin önemini açıkça ortaya koymaktadır.
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Tablo 1: Farklı ülkelerde meydana gelen ortalama yangın sayıları
Sıralama

Yangın Sayısı

Ülkeler

1

Amerika Birleşik Devletleri

600.000 - 1.500.000

2

İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Polonya, Çin

100.000 - 600.000

3

Japonya, Endonezya, Türkiye, Kanada, Güney Afrika

20.000 - 100.000

4

Tayland, Cezayir, Romanya, Kazakistan, Belçika

10.000 - 20.000

5

Irak, Sri-Lanka, Suriye, Tunus, Slovakya, Gürcistan

5.000 - 10.000

Tablo 2: Farklı ülkelerde yangın sebebiyle yaşanan can kayıpları
Sıralama

Ülkeler

Yangın Sayısı

1

Hindistan, Rusya, Pakistan

10.000 - 20.000

2

Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Güney Afrika, Japonya

1.000 - 10.000

3

İngiltere, Almanya, Türkiye, Endonezya, Brezilya, İran

4

Avusturalya, Sri-Lanka, Macaristan, İsveç, Moldova

200 - 1.000

100

- 200

2. YANGIN ERKEN ALGILAMA METOT VE CİHAZLARI
İlk yangın algılama ve uyarı sistemini 1851 yılında William Channing ve Moses G. Farmer Amerika Boston Eyalet’inde kurmuşlardır. Temelinde mors alfabesini kullanan bu sistem yangın alarm merkezini 40 alarm kutusuna ve 19 alarm çanına bağlayan
yaklaşık 65 km uzunluğundaki telgraf teliyle kurulmuştur. Sistemin aksaklıklarının giderilmesinin ardından ilk yangın alarm sinyali
30 Nisan 1852 günü yangın merkezine iletilmiştir [4].
Günümüzde yangın denetleme ve algılamada çeşitli cihazlar ve metotlar kullanılmaktadır. Bu cihazlar temel olarak aşağıdaki
gibi gruplandırılabilir;
•
•
•

Optik kıvılcım detektörleri
Duman detektörleri
Sıcaklık algılama detektörleri

2.1. Optik Kıvılcım Detektörleri
Optik kıvılcım detektörleri erken yangın algılama sistemlerinin önemli bir parçası olarak kullanılmaktadır. Günümüz teknolojisinde kıvılcım detektörleri 0,01 mm2 ölçüsündeki bir kıvılcımı 65 m mesafeye kadar algılayabilmektedir. Yangın kaynağını, duman ve sıcaklık detektörlerine göre oldukça hızlı saptayabilirler ve bu özellikleri sayesinde kapalı ve açık alan uygulamalarında
verimli olarak kullanılmaktadırlar. Optik kıvılcım detektörleri özelliklerine göre aşağıdaki gibi kategorize edilir [5];
•
•
•
•
•

Ultraviyole
Kızılötesi
Ultraviyole / Kızılötesi
Çiftli kızılötesi
Üçlü kızılötesi

Ultraviyole Kıvılcım Detektörleri; Yangın alevi spektral dalga boyu aralığı 100-400 nm arasında olan bazı kıvılcımlar saçar. Bu
kıvılcımların ışınımla oluşturduğu spektral desen (pattern) ultraviyole sensörler tarafından 3-4 ms gibi çok kısa bir sürede algılanabilir. Bu teknoloji ile ultraviyole detektörler yangını kolaylıkla tespit edebilirler. Dış ortamda bulunan duman, sis ve su buharı
gibi atmosferik unsurlardan kaynaklanan ultraviyole ışınım, yangın alevi kıvılcımlarının sebep olduğu ışımayla karışarak yanlış
alarmlara sebep olabilir. Dolayısıyla bu tip detektörler genellikle kapalı alan uygulamalarında tercih edilmektedir.
Kızılötesi Kıvılcım Detektörleri; Kızılötesi sensörler yangın alevinin yaydığı kıvılcım ve gazların spektral desenini kolayca algılayabilirler. Fakat alev bir yangın senaryosundaki tek kızılötesi ışık kaynağı değildir; ortamda bulunan fırın ve halojen lamba gibi unsurlarda kızılötesi ışınıma sebep olurlar. Bu durum detektörün yanlış alarm vermesine sebep olabilir. Uygulamada bu problemin
çözümü için çeşitli analizler ve matematiksel teknikler kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygını dar band kızılötesi sinyal filtresidir.
Bu metotta detektörler sahip oldukları filtre sayesinde 4,1-4,6 µm dalga boyunda kızılötesi sinyalleri süzerler ve bu aralıktaki
değerler için yangın alarmı verirler.
Ultraviyole / Kızılötesi Kıvılcım Detektörleri; Ultraviyole detektörlerde, X-ray ve güneş ışıması gibi kaynakların yaratacağı yanlış
alarm durumlarını engellemek için 4,1-4,6 µm dalga boyunda çalışan bir kızılötesi algılama kanalı ultraviyole sensörüne yardımcı
olarak görevlendirilir. Bu sistem açık ve kapalı alanlarda özellikle orta mesafe uygulamaları için etkili olarak kullanılmaktadır.
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Çiftli Kızılötesi Kıvılcım Detektörleri; Karbondioksit (CO2) gazının yaydığı hidrokarbonlar yakın kızılötesi, 0,9-3,0 µm dalga boyunda ve 4,3-4,5 µm seviyesinde pik yapan ışımaya sebep olurlar. Bu özellik çiftli kızılötesi algılamanın temelini oluşturmaktadır.
Bu tip detektörlerde 0,9 ve 4,3 µm dar bandında ya da kısa (0,8 -1,1µm ) ve uzun (14-25 µm) dalga boylarında algılama yapan
sensör çiftleri kullanılmaktadır.
Üçlü Kızılötesi Kıvılcım Detektörleri; Üçlü kızılötesi algılama teknolojisinde kullanılan sensörlerin bir adedi CO2 gazının sebep
olduğu kıvılcım ışımasını algılarken diğer iki sensör arka planda gerçekleşen ve değerleri önceden belirlenen siyah cisim, arka
plan ışınımlarının algılanmasını sağlar. Böylece diğer kaynakların sebep olduğu yanlış alarmlar en aza indirgenmiş olur.
Optik Kıvılcım Detektörlerinde Algılama Mesafesi; Algılamada hassasiyet ve mesafe yangın alevi boyutuyla doğrudan ilişkilidir.
Algılanabilir alev boyutu ters kare kanuna göre belirlenmektedir (Şekil 1). Bu kurala göre algılama mesafesi iki katına çıktığında
alev ışığının %25’i detektöre ulaşabilir. Örneğin; 1m2 alev boyutunu 10 m mesafeye kadar algılama yeteneğine sahip bir detektör, 20 m mesafedeki bir alev kaynağını algılayabilmek için 4 m2 boyuta ihtiyaç duyar.

Şekil 1: Yangın alevi algılama mesafesi (Ters kare kanunu)

2.2. Duman Detektörleri
Duman detektörleri en yaygın olarak kullanılan yangın denetleme ve algılama teknolojisidir. Bu detektörler; iyonizasyon, foto-elektrik, optik ışın ve aspirasyon olmak üzere 4 ana grupta kategorize edilirler [6]. Duman dedektörleri; yabancı materyalleri
elemine ederek hava akışıyla yangın dumanını algılama üzerine tasarlanırlar. Yangın alevi büyüme hızı, kıvılcım ve duman tipi
uygulama için seçilecek detektör tipini belirleyen iki önemli parametredir.
İyonizasyon Duman Detektörleri; İyonizasyon, yangın dumanı algılama için geliştirilen ilk metottur. Bu detektörün çalışma prensibi aşağıda özetlenmiştir:
Normal ortam şartlarında detektör içindeki oda amerikyum radyoaktif elementi tarafından iyonize edilir. Böylece oda içerisindeki
elektrotlar arasında bağımsız, eşit miktarda elektron akısı sağlanır. Yangın duman partiküllerinin odaya nüfuziyeti durumunda
bu elektron akısı bozulur ve alarm aktive edilir (Şekil 2).

Şekil 2: İyonizasyon duman detektörü çalışma prensibi
Foto-elektrik Duman Detektörleri;Foto-elektrik detektör, yapısındaki siyah oda içerisinde uygun aralıkla montajlanmış optik alıcı
ve verici bulundurur. Normal ortam şartlarında verici odaklanmış ışın yayar ve bu ışın alıcıyı uyarmadan oda duvarı tarafından
absorbe edilir. Duman partikülleri oda içerisine girdiği zaman, yayılan ışın kırılır ve alıcı tarafından algılanır. Böylece alarm
sistemi aktive edilir (Şekil 3).
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Şekil 3: Foto-elektrik duman detektörü çalışma prensibi
Optik Işın Duman Detektörleri; Optik ışın duman detektörlerinde optik alıcı-verici ve geri yansıtıcı prizma kombinasyonu kullanılır.
Bu detektörler karartma prensibine göre çalışırlar. Detektör içerisindeki ışığın, duman partikülleri tarafından yayılmasının engellemesi durumunda sistem aktif olur ve alarm konumuna geçer. Bu metot uzun mesafe (100 m’ye kadar) uygulamalarında (depo,
hangar vb.) verimli olarak kullanılmaktadır.
Aspirasyon Duman Detektörleri; Aspirasyon duman detektörlerinin çalışma prensibi foto-elektrik detektörler ile benzerdir. Duman
partiküllerinin algılama odasına girmesi durumunda sistem içerisindeki duman dağılır ve alıcıyı aktive eder. Aspirasyon metodu
genellikle ani ve hızlı algılamaların gerekli olduğu uygulamalarda kullanırlar. Sistem; dumanın nüfuz edebileceği deliklere sahip
boru hattı, kalibre edilmiş aspiratör, partikül filtresi ve kalibre edilmiş duman algılama sensörü olmak üzere 4 temel bileşenden
oluşmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4: Aspirasyon duman detektör sistemi bileşenleri

Sıcaklık Algılama Detektörleri
Sıcaklık algılama detektörleri aşağıda özetlenen iki farklı metoda göre çalışmaktadırlar [6];
Birinci grup detektörler, ortam sıcaklığı önceden belirlenen sabit bir seviyeye belli bir hızın üzerinde ulaştığında aktive olurlar.
İkinci grup detektörler ise ortam sıcaklığının artışı önceden belirlenen orana eşit veya daha fazlaysa alarm durumuna geçerler.
Bu detektörler çalışma prensiplerine göre elektromekanik, optomekanik, elektropnömatik ve elektronik olmak üzere dört grupta
kategorize edilirler.
Elektromekanik Sıcaklık Detektörleri; Elektromekanik detektörler temel olarak sıcaklık değişimiyle oluşan mekanik hareket ve bu
hareketin elektronik devre üzerinde oluşturduğu elektrik akımıyla algılama prensibine göre çalışırlar (Şekil 5).
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Şekil 5: Elektromekanik sıcaklık detektörleri çalışma prensibi
Optomekanik Sıcaklık Detektörleri; Optomekanik detektörler elektromekanik detektörlerin ileri ve modern versiyonudur. Sistem
içerisine sıcaklığa duyarlı yalıtkan maddelerle ayrılmış fiber optik kablolar yerleştirilir. Odaklanmış ışık sinyali kablolar üzerinden
düzenli olarak geçirilir. Ortamda belirlenen seviyenin üzerinde sıcaklık değişimi oluştuğunda katı yalıtkan madde ergiyerek faz
değiştirir. Bu değişiklik ışık sinyalinin hareketinde değişikliklere sebep olur ve detektörü aktive ederek alarm durumuna getirir
(Şekil 6).

Şekil 6: Optomekanik sıcaklık detektörünün yapısı
Elektropnömatik Sıcaklık Detektörleri; Elektropnömatik detektörlerin içerisinde diyaframlı hava odası bulunur. Ortamdaki sıcaklık değişim oranına göre oda içerisindeki basınç değişiklik gösterir ve diyaframı hareket ettirir. Sıcaklık değişimi önceden
belirlenen değerlerin üzerindeyse diyafram hareketi hızlanır ve devre üzerinde elektrik akımı oluşturur. Böylece detektörü aktive
ederek yangın uyarı durumuna getirir.
Elektronik Sıcaklık Detektörleri (Termistörler); Termistör sıcaklık değişimine göre direnç değeri değişen elektronik direnç elemanıdır. Normal ortam şartlarında termistörün direnci yüksek ve üzerindeki elektrik akısı oldukça düşüktür. Sıcaklığın yükselmesi durumunda termistör direnci azalır ve dolayısıyla akım değeri yükselir. Bu özellikten faydalanılarak ortam sıcaklığı düzenli
olarak izlenebilmekte ve yangın uyarı sistemi oluşturulabilmektedir. Sıcaklık değişimine bağlı olarak termistör direncinin değişim
grafiği Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7: Sıcaklık değişimine göre termistör direnç değişim grafiği

3. YANGIN ALGILAMA ÜNİTESİ
Yukarıda çalışma prensipleri ve özellikleri anlatılan optik kıvılcım, duman ve sıcaklık değişim detektörleri kendi başlarına erken
yangın algılama sistemlerinde kullanılmaktadır. Fakat her detektörün kullanım dezavantajı bulunmaktadır. Örneğin duman detektörünün algılama yapabilmesi için alev kaynağına yakın olması gerekir. Optik kıvılcım detektörü ışık yayılma prensibine göre
çalıştığı için kaynakla detektör arasındaki cisimler algılamaya engel olabilir. Bu çalışmada yukarıda belirtilen dezavantajların en
aza indirgenmesi ve daha güvenilir algılama yapılabilmesi için çoklu sensör yaklaşımıyla erken yangın algılama ünitesi geliştir144
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ilmiştir. Bu ünite kızılötesi kıvılcım, duman ve sıcaklık sensörleri kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir (Şekil 8).

Şekil 8: Yangın algılama ünitesi
5 V elektriksel gerilim ortamında çalışabilen, 15° algılama açısına sahip, kızılötesi ışınları algılayarak parlaklık seviyesine
göre analog veya dijital sinyallere çevirebilen sensör ünitede kıvılcım algılayıcı olarak kullanılmıştır. Sensör 760-1100 nm dalga
boyu aralığındaki ışık kaynağını 100 cm mesafeye kadar algılayabilmektedir.
Duman algılamada duman içerisindeki karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2) ve nitrojen oksit (NO) gibi gazları algılayabilen
sensör kullanılmıştır. Sensör -10 ile 50°C aralığındaki ortam şartlarında 10-1.000 ppm değer aralığındaki CO konsantrasyonunu
algılayabilmektedir.
Sıcaklık algılamada, ortamdaki (santigrad biriminde) sıcaklık değişimlerine göre oransal olarak voltaj çıktısı verebilen sensör
kullanılmıştır. Sensör -55 ile 150°C arasındaki değerlerde algılama yapabilmekte, oda sıcaklığında ± 0.25°C, tam aralıkta ise ±
0.75°C doğruluğunda ölçüm olanağı sunmaktadır.
Yangın algılama ünitesinin elektronik devre şeması Şekil 9’da gösterilmiştir. Devre üzerindeki voltaj regülatörüyle devre elemanlarına 5 V elektriksel gerilim ortamı sağlanmıştır. Sensörler ortamdaki sıcaklık, duman ve kıvılcım değerleri ölçümünde kullanılmıştır. Max 232 devre elemanı vasıtasıyla yangın algılama ünitesi ile bilgisayar ortamı arasında iletişim kurulmuştur. Mikro
denetleyici ile veri giriş-çıkış işlemleri kontrol edilmiştir.

Şekil 9: Yangın algılama ünitesi elektronik devre şeması
Elektronik devre şeması ve geliştirilen algoritmalara göre yangın algılama ünitesinin çalışma akış şeması Şekil 10’da gösterilmiştir.

145

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

Şekil 10: Yangın algılama ünitesi çalışma akış şeması

Çoklu Sensör Veri Füzyonu Tekniğiyle Yangın Algılama
Çalışmada yangın algılama sistemi kıvılcım, duman ve sıcaklık değişim olmak üzere üç sensör kullanılarak tasarlanmış, sensör
ölçüm sonuçlarına göre güvenilir ve doğru sonuçların elde edilmesi sağlanmıştır. Üç sensörden alınan ölçüm sonuçlarının
değerlendirilmesi ve yangın kararı verilebilmesi için veri füzyonu tekniği kullanılmıştır (Şekil 11).
Yangın algılama ünitesinde her bir sensörün algılama olasılığı ağırlığı (PD) belirlenmiştir. Bu değerlerin belirlenebilmesi için
sensörlerin algılama değerleri; iç ve dış ortam şartlarında, iki farklı (çıra ve mum) alev kaynağı, üç farklı ölçme mesafesinde
(50,75 ve 100 cm) ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Bu değerler kullanılarak sistem içerisinde yangın algılama eşitliği geliştirilmiştir.

Şekil 11: Çoklu sensör veri füzyonu tekniğiyle geliştirilen yangın algılama ünitesinin yapısı
Sistem içerisinde her bir sensör kendi algılama değerine sahiptir; duman için X1, kıvılcım için X2 ve sıcaklık için X3 değişkenleri
kullanılmıştır. Algılanan değerler veri füzyonu merkezine iletildikten sonra önceden belirlenen sensör ağırlık değerleriyle; duman
W1, kıvılcım W2 ve sıcaklık W3 ile çarpılır ve aşağıda belirtilen eşitlik elde edilir.
T = W1X1 + W2X2+ W3X3
(Eşitlik 1)
Eşitliğe ve veri füzyonu merkezinde gerçekleştirilen hesaplama sonuçlarına göre T değeri önceden belirlenen limit değerinden
yüksekse sistem tarafından yangın kararı verilir ve alarm aktive edilir.
Karar merkezindeki yangın eşitliğinin geliştirilmesi ve sensörler için ağırlık değerlerinin belirlenebilmesi için algılama ünitesine
uygulanan testlerde elde edilen veriler doğrultusunda “En Küçük Kareler” analiz metodu kullanılmıştır. Analizin modelinin kurulumu kıvılcım, duman ve sıcaklık değerlerinin her biri için 200 ölçüm sonucuyla yapılmıştır. Model “İstatiksel Analiz Sistem” (SAS)
programı kullanılarak yürütülmüştür. Analiz sonuçları aşağıda belirtildiği gibidir.
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Tahminci doğruluğu

:

%97

Kıvılcım regresyon sabiti

:

0,77

Duman regresyon sabiti

:

0,07

Sıcaklık regresyon sabiti
: 0,16
Analiz sonuçları kullanılarak yangın algılama eşitliği aşağıdaki gibi türetilmiştir.
T = (X1 x 0.07)+ (X2 x 0.77) + (X3 x 0.16)
(Eşitlik 2)

Çoklu Sensör Veri Füzyonu Performans Testi

Çoklu sensör veri füzyonu yaklaşımıyla geliştirilen yangın algılama ünitesi 10, 50, 60, 80 ve 100 cm olmak üzere 5 farklı algılama
mesafesinde test edilmiştir. Veri füzyonu yaklaşımıyla algılamada kullanılan eşitliğin sonucuna (Eşitlik 2) göre sistemin yangın
kararı verebilmesi için üç farklı durum tanımlanmıştır (Tablo 3).
Tablo 3: Yangın algılama karar değerleri
Durumun Adı

Değer

Yangın Yok

0-0,3

Yangın Tehlikesi

0,3-0,6

Yangın Var

0,6-1

Performans testi aşamasında kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere üç adet ışık saçan diyot (Led) sisteme bağlanmıştır. Performans
testi yukarıda belirtilen mesafeler için çakmak ateşi kullanılarak beşer kez gerçekleştirilmiştir. Test detayları aşağıda maddelemiştir:
Geliştirilen algılama eşitliği sonuçlarına göre hesaplanan değerler;
0 ile 0,3 arasında ise yeşil LED yanar ve “Yangın Yok”
0,3 ile 0,6 arasında ise sarı LED yanar ve “Yangın Tehlikesi”
0,6 ile 1 arasında ise kırmızı LED yanar ve “Yangın Var” anlamlarına gelmektedir.
Yapılan performans testine göre elde edilen bulgular Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4: Yangın algılama test sonuçları
Mesafeler

Sonuçlar
Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

10 cm

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

50 cm

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

60 cm

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Sarı

80 cm

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Sarı

Kırmızı

100 cm

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Yeşil

4. SONUÇ
Tablo 4’de görüldüğü gibi sistem alev kaynağını 10 ve 50 cm mesafelerde %100 performans ile algılayabilmektedir. 60 ve 80 cm
mesafelerinde 4 kez “Yangın Var”, 1 kez “ Yangın Tehlikesi” cevabını vermiştir. 100 cm mesafedeyse bir kez yanlış alarm gözlemlenmiştir. Uygulanan testlere göre çoklu sensör veri füzyonu yaklaşımıyla geliştirilen yangın algılama ünitesinin %96 doğrulukta
güvenilir yangın algılama yapabileceği sonucuna varılmıştır.
Bu çalışmanın sonucunda; çoklu sensör veri füzyonu tekniği kullanılarak, 100 cm mesafeye kadar yangın alev kaynağını %96
doğrulukta algılayabilen yangın algılama ünitesi geliştirilmiştir
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2010 - 2014 YILLARI ARASI, İZMİR’DEKİ YAŞAM ALANLARINDA, ELEKTRİK ARKLARI NEDENİYLE MEYDANA GELEN YANGINLARIN İNCELENMESİ VE ALINACAK ÖNLEMLERE DAİR
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Mehmet Cem ŞENGÖZ
Mustafa MERDAN
ÖZET
Amerika Birleşik Devletlerindeki uzmanlar, 2003-2007 ve 2007-2011 yılları arasında meydana gelen yangınları araştırmış ve bu
yangınlarda elektrik tesisatlarının ne gibi rol oynadıklarını incelemişlerdir. Yürütülen çalışmalar, ülkenin farklı eyaletlerini kapsamış; elde edilen sonuçlar Ulusal İtfaiye Teşkilatı aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Bu sayede de elektrik tesisatlarından
kaynaklanan yangınların ülke çapındaki etkilerinin azaltılmasına çalışılmıştır. Bu çalışmaları halen devam etmektedir.
Ülkemizde de 2005 - 2010 yılları arasında Antalya’da meydana gelen yangınların elektrik nedenli olanlarının incelendiği yüksek
lisans çalışmasında, ev ve işyeri yangınlarının %25’inin elektrik enerjisi kullanımından kaynaklandığı ortaya konulmuştur.
Yüksek lisans çalışmasında ele alınan konunun ilerletilmesi ve bir adım daha ileri götürülerek kapsamının genişletilmesi amacıyla, hâlen devam ettirilmekte olan doktora çalışmasında, ülkemizin önde gelen kentlerinden biri olan İzmir üzerinde de durulmaktadır. İzmir’de 2010 - 2014 yılları arasında meydana gelen yangınlar bu amaç ve kapsam içerisinde incelenmiştir. Çalışmadan
elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiş, sonuçlar yorumlanmış ve konuyla ilgili olarak nelerin yapılması gerektiği
çalışmanın son bölümünde öneri olarak sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Elektrik, Ark, Yangın

INVESTIGATING FIRES CAUSED BY ELECTRIC ARCS IN LIVING AREAS OF İZMIR BETWEEN 2010 AND 2014
AND SOLUTION SUGGESTIONS ABOUT MEASURES TO BE TAKEN
ABSTRACT
Experts in USA had researched the fires which occurred in the years between 2003-2007 and 2007-2011 and they had examined
the role of electrical installation at fires. Executed works had involved different states of the country. Obtained results from that
study had been published to big masses by National Fire Department. Therefore, the effects of fires caused by electrical installations had been tried to be reduced all over the country.
In post graduate study which examine electrically caused fires occurred at Antalya in between 2005-2010, reveal that %25 of
house and work site fires are caused by usage of electricity.
In order to improve topic which is handled in post graduate study and carry it one step forward, İzmir, one of the most important
city in Turkey, was also dwelled on by still-continuing doctorate study. Fires which occurred in 2010-2014 were examined within
the frame of that purpose. Results of the study were examined statistically. Results were considered and needs to be done related with the issue were given at the last chapter as a suggestion.
Keywords: Electric, Arc, Fire
1.GİRİŞ
Bilindiği üzere bir yanmanın meydana gelmesi için “yanıcı madde-oksijen-ısı” üçlüsünün uygun şartlarda bir araya gelmesi
gerekmektedir. Bu üçlü “kontrollü bir yanma meydana getirmişse” canlılar ve çevre için bir sorun oluşturmaz. Ancak kontrol
edilemez olduğunda hem canlılar hem de çevre için çok ciddi sorunlara yol açar. Yangın adını verdiğimiz bu konuyla ilgili olarak
dünyada ve ülkemizde çok sayıda uzman tarafından çeşitli çalışmalar yapılmakta ve gerekli önlemlerin neler olduğu sürekli
tartışılmaktadır. Bu tartışmalardan elde edilen sonuçlar ve bunlara bağlı olarak geliştirilen önlemler uygulamaya geçirilerek
özelikle can ve mal kayıplarıyla birlikte çevre felaketlerinin azaltılmasına çalışılmaktadır. Bunun ülkemizdeki en önemli resmi örneği “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”tir. En son düzenlemesi 9 Temmuz 2015 yapılan yönetmeliğimizde
can ve mal güvenliği için hem yaşam hem de çalışma alanlarında alınacak önlemler ve uygulamalar hakkında resmî emirler yer
almaktadır.
Ancak bu resmî emirler, yangından korunma kültürünü yeterince oluşturamamıştır. Çünkü yangınlardan etkilenen insanlarımız
yangın üçgenini bilmemekte ve yangınlara yol açan üçlüden özellikle ısı kaynağının önemini de fark edememektedir. Yanmalarda ısı ya doğrudan bir açık ateş ile ya da temas yoluyla iletilmektedir. Açık ateş kaynakları olarak sigaranın yanı sıra elektrik
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tesisatlarından ve elektrikle çalışan cihazlardan kaynaklanan arklar pek çok yangının başlatıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Üzerinde duracağımız konu doğal olarak elektrik tesisatlarından ve tüketim cihazlarından kaynaklanan yangınların incelenmesi
olacaktır. Bu konuda yapılan çalışmalara baktığımızda çeşitli ülkelerde ekipler hâlinde uzmanların çalıştığını ve elde ettikleri
sonuçları toplumların yararına başarılı bir şekilde değerlendirdiklerini görmekteyiz.
Vytenis Babrauskas 2001’de Londra’da sunduğu makalesinde, ABD’de 1993 ve 1997 yılları arasında meydana gelen 41.200
ev yangınına elektrik tesisatlarının yol açtığının; bu yangınlarda 336 vatandaşın öldüğünün, 1446 vatandaşın yaralandığının ve
ayrıca 643,9 Milyon $’lık bir hasar meydana geldiğinin tespit edildiğini ifade etmiştir [1].
Yapılan başka bir çalışmada 2005 yılında ABD’de evlerde meydana gelen elektrik nedenli yangınlarda 500 kişinin yaşamını
yitirdiği, 1100 kişinin yaralandığı ve 862 milyon $’lık maddi hasar meydana geldiği ifade edilmiştir [2].
John J. Shea ise yayınladığı makalesinde elektrik enerjisinin yangınlara yol açmasına neden olan arkları ayrıntılı bir şekilde
inceleyerek seri ve paralel arkları açıklamıştır [3].
Ülkemizde bu konudaki ilk örnek, “Meskenlerdeki Elektrik Tesisatlarından Kaynaklanan Yangınların İncelenmesi ve Yangın
Risk Analizlerinin Yapılması”[4] adlı yüksek lisans çalışmasıdır. Çalışmada, özellikle işyerlerinde alınması gereken önlemler
açısından TS HD 60364 Standardı’nın önemi üzerinde de durulmuştur. Bu çalışma tamamlandıktan sonra çeşitli kongre ve
sempozyumlarda sunulmuş, basın-yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla da halka ulaşmasına, bu yolla elektrik nedenli
yangınlar konusunda gerekli kültürün oluşturulmasına çalışılmıştır.
Ancak çalışmanın Antalya iliyle sınırlı kalmasının “ülke genelinde yangın kültürü oluşturma” konusunda yeterli etkiyi oluşturmaktan uzak kaldığı görülmüştür. Bu nedenle Antalya’nın yanı sıra ülkemizin her türlü politikasında itici rol oynayan İzmir, Ankara
ve İstanbul illerinde de durumun incelenmesi ve bu incelemelerden elde edilen bilgilerin kongre, sempozyum, seminer gibi
akademik ortamlarda sunulması zorunluluk hâline gelmiştir. Ayrıca halkımızda -daha önce bahsedildiği gibi- bir yangın kültürü
oluşturabilmek ve elde edilen araştırma sonuçlarının mutlaka halkımızın anlayabileceği bir şekilde yazılı, görsel ve sanal paylaşım ortamlarında sunulması ayrı bir zorunluluk hâline gelmiştir.
Doktora tezi programında İZBBİDB (İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı) ile yapılan resmî görüşmeler
sonunda yangın raporlarının incelenme işlemi gerçekleştirilmiş ve elektrik nedenli olduğu düşünülen raporlar değerlendirilmiştir. Raporlardaki veriler (yıl, ay, gün, saat, ilçe, mekân vb.) sayısallaştırılıp istatistikî açıdan değerlendirilerek çeşitli
sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar “işyerlerinde”, “yaşam alanlarında” ve “genel görünüm” şeklinde üç aşamalı olarak
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada “yaşam alanı” ile kastedilen yerlere sadece evler değil, insanların hizmet alırken kalmak
zorunda oldukları otel, hastane vb. mekânlar da dâhil edilmiştir.
2. YAPILAN ÇALIŞMAYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
2.1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Durumu:

150

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

Resim 1: İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçeleri.
2.2. İZBBİDB’nin AFAD’a Gönderdiği Verilere Göre, İzmir’de 2005-2014 Yılları Arasında Meydana Gelen Yangınların Genel
Görünümü:
(Bu bilgiler İZBBİDB tarafından AFAD için hazırlanan bilgilerden derlenmiştir. Tablolar hazırlanırken bazı eksiklikler fark edilmiş
ancak bu eksikliklerin çok önemli yanılmalara yol açmayacağı görüldüğünden veriler, Tablo1.1’deki gibi sunulmuştur.)

Yıl

Yangın
Sayısı

Yangınların Toplam
Maliyeti
(TL)

Ev-İşyeri
Yangınlarının
Sayısı

Ev-İşyeri
Yangınlarının
Toplam Maliyeti
(TL)

Elektrik
Nedenli
Yangınların
Sayısı

Elektrik
Nedenli
Yangınların
Toplam Maliyeti (TL)

2005

2.807

11.304.271

1.400

9.535.551

437

5.218.280

2006

3.733

15.380.738

1.576

12.529.740

663

7.026.570

2007

4.660

20.184.517

1.805

15.987.976

738

8.881.408

2008

4.937

34.275.070

1.902

23.553.715

750

13.238.690

2009

6.161

17.554.742

2.503

14.243.223

812

6.970.382

2010

6.275

27.130.695

2.474

24.483.265

856

17.833.330

2011

7.985

35.263.135

3.405

31.107.900

990

15.584.030

2012

8.299

34.281.595

3.183

29.807.875

995

17.598.950

2013

8.334

58.854.383

3.101

49.937.610

1.108

38.311.975

2014

5.206

27.889.675

1.780

22.012.225

1.188

20.583.300

Toplam

58.397

282.118.821

23.129

233.199.080

8.537

151.246.915

Tablo 1.1: Yangın miktarlarıyla ilgili genel durum.

Sivil

İtfaiye Görevlisi

Yıl
Ölen

Yaralanan

Ölen

Yaralanan

2005

-

5

-

1

2006

-

5

-

-

2007

2

4

-

1

2008

3

16

-

1

2009

3

11

-

1

2010

1

24

-

9

2011

6

20

1

1

2012

2

21

-

1

2013

1

57

-

5

2014

4

16

-

3

Toplam

22

179

1

23

Tablo 1.2: Yangın miktarlarıyla ilgili genel durum.
Tablolardan anlaşılacağı üzere, 10 yılda 58.397 yangın meydana gelmiş ve bunların %39,60’ı (yaklaşık %40) ev ve işyerlerinde
meydana gelmiştir. Bu süre içerisinde gerçekleşen 23.129 ev ve işyeri yangının %36,91’inin (yaklaşık olarak %37) ENY (Elektrik
Nedenli Yangın) olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilere, uğranılan maddi hasarlar açısından bakıldığındaysa 282.118.821
TL’lik toplam hasarın %82,65’lik kısmının (yaklaşık olarak %83) ev ve işyerlerinde meydana geldiği ortaya çıkmıştır. Yine ev ve
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işyerlerinde meydana gelen 233.199.080TL’lık hasarın %64,85’lik kısmının ise (yaklaşık %65) ENY şeklinde oluştuğu görülmüştür.
Ayrıca daha önce sunulmuş olan Tablo 1.2’den de görüleceği üzere 2010-2014 arasında meydana gelen ENY’lerde 14’ü sivil 1’i itfaiye görevlisi olmak üzere 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 157 vatandaşımız ve teşkilat personelimiz ise yaralanmıştır. Burada yer
alan bilgiler Tablo 3’te yer alan bilgilerden farklıdır çünkü İZBBİDB tarafından AFAD’a gönderilen istatistiklerde birtakım veri eksiklikleri
olduğu, daha sonraki incelemeler esnasında ortaya çıkmıştır. Bu yangınlarda can kayıplarının %69,5’inin ENY’lerden kaynaklandığı
tespit edilmiştir. Bunun çok ürkütücü ve düşündürücü bir rakam olduğu ortadadır.

2.3. İZBBİDB Tarafından Düzenlenen Yangın Raporlarına Göre Yangın Çıkış Nedenleri:
İtfaiye teşkilatları tarafından yangın raporları yazılırken yangını meydana getiren sebepler de beraberinde sunulmaktadır. Bu sebeplerin sayısı bazı aylarda 10 adet ile sınırlı kalırken bazı aylarda 30’a kadar yükselmektedir. Aşağıda yer alan Tablo 2’de, sıklıkla
karşılaşılan yangın nedenlerine yer verilmiştir.

Neden

No
1

Akaryakıt parlaması

2

Sigara izmariti

3

Elektrik kısa devre

4

Hararet

5

Açık ateş

6

Kıvılcım

7

LPG

8

LNG

9

Baca

10

Trafik kazası

11

Kızışma

12

Yıldırım

13

İnfilak

14

İhmal

15

Dikkatsizlik

16

Sabotaj

17

Şüpheli

18

Anlaşılamadı

19

Soba

20

Ocak

21

Kasıt

22

Kundaklama

23

Kalorifer kazanı

24

Patlayıcı madde

25

Kalorifer kazanı

26

Statik elektrik

27

Diğer

Tablo 2: Yangınları başlatan nedenler.
Tablo 2’de görüldüğü gibi, İtfaiye Teşkilatları tarafından düzenlenen raporlarda, 27 yangın nedeni sıralanmaktadır. Bu sebepler
içerisinde ENY’lerin %65 gibi bir orana sahip olması gerçekten de düşündürücüdür.
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2.4. 2010-2014 Yılları Arasında Meydana Gelen Yangınların Genel Görünümü:

Ev-İşyeri
Yangınlarının
Sayısı

Yıl

Ev-İşyeri
Yangınlarının
Maliyeti

ENY Sayısı

Sivil+Görevli

Oluşan
Hasar
(TL)

(TL)

Ölüm

Yaralanma

2010

2.474

24.483.265

910

17.041.420

1

23

2011

3.405

31.107.900

1029

15.607.850

8

35

2012

3.183

29.807.875

1065

17.118.800

4

41

2013

3.101

49.937.610

1095

52.423.175

-

77

2014

1.780

22.012.225

1188

20.583.300

3

40

Toplam

13.943

157.348.875

5287

122.774.545

16

216

Tablo 3: 5 yıllık verilerle ilgili değerlendirme çalışması.

Ev-İşyeri Toplam Yangın
Sayısı

ENY Sayısı

ENY’lerin Toplam Ev-İşyeri Yangınlara Oranı

5287

%37,9

13.943

Tablo 4: 2010-2014 arasındaki yangınlarda ENY oranı.
Bu bölümle ilgili değerlendirme bölüm sonunda yapılacaktır.

2.5. Evlerde ve İşyerlerinde Meydana Gelen ENY’lerin Birbirleriyle Karşılaştırılması:
Ev-İşyeri Yangınlarındaki Toplam Hasar

ENY’lerde Oluşan Hasar
(TL)

Oran

157.348.875

122.774.545

% 78

Tablo 5: 2010-2014 arasındaki hasarların karşılaştırılması.

Sayı

Toplam Yangınlar İçindeki
Payı

Evlerde meydana gelen ENY

3351

% 63,38

İşyerlerinde meydana gelen ENY

1936

% 36,61

2010-2014

Tablo 6: ENY’lerin ev ve işyerlerindeki dağılımı.

2010-2014
Evlerde meydana gelen ENY
İşyerlerinde meydana gelen ENY

Hasar

Toplam Hasar İçindeki Payı

(TL)
24.121.850

%19,64

98.652.695

%80,35

Tablo 7: ENY’lerin maddi hasar bakımından karşılaştırılması.

2010-2014

Can Kaybı

Yaralanma

Evlerde meydana gelen ENY

14

158

İşyerlerinde meydana gelen ENY

2

58

Tablo 8: ENY’lerin can kaybı ve yaralanma açısından karşılaştırılması.
Bölüm 2.1.de 10 yıllık bir süre içerisinde meydana gelen yangınları karşılaştırmış ve bu yangınların %37’sine hasarların da
%65’lik bölümüne ENY’lerin neden olduğunu belirtmiştik. Tablo 3’ten görüleceği üzere, 2010-2014 yılları arasındaki beş yıllık
süreçte de ev ve işyerlerinde meydana gelen yangınların yaklaşık %38’ine ENY’ler neden olmuştur.
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Tablo 5’te verilen sonuçlara bakıldığında ise ev ve işyerlerinde meydana gelen yangınlarda ENY’lerden kaynaklanan hasarın
%78’e çıktığı görülmektedir. Bu verilerden hareketle, yıllar ilerledikçe yangın miktarının ve oluşan maddi hasarın, büyüyen kent
nüfusuyla beraber arttığını söyleyebiliriz.
Tablo 6 ve Tablo 7 sonuçlarına baktığımız zaman ENY’lerin daha çok evlerde gerçekleştiğini ama maddi hasarın işyerlerinde
daha fazla olduğu gözümüze çarpmaktadır.
Tablo 8’deki verilerden yola çıkarak da şu sonuca ulaşabiliriz: Can kayıpları ve yaralanmalar, daha çok evlerde meydana gelen
ENY’lerden kaynaklanmaktadır.
2.6. Yaşam Alanlarında Meydana Gelen ENY’lerin Aylara Göre İncelenmesi:

Yıl

Oc.

Şub.

Ma.

Ni.

May. Haz.

Tem.

Ağs.

Ey.

Ek.

Kas.

Ar.

2010

81

49

59

40

52

37

40

45

30

33

50

60

2011

58

60

75

60

51

61

37

34

44

62

68

65

2012

68

67

67

2013

93

64

56

55

32

57

50

46

41

49

63

71

64

55

55

56

62

23

50

55

48

2014

55

60

66

53

55

69

72

66

56

52

81

68

Toplam

355

300

323

272

245

279

255

253

194

246

317

312

Tablo 9: 5 yıllık süre içerisindeki ENY’lerin aylık dağılımları.

Resim 2: 5 yıllık süre içerisindeki ENY’lerin aylık dağılım grafiği.
9 numaralı tablodan ve dağılım grafiğinden hareketle elde edilen sonuç şudur: ENY’ler, genel olarak bahar aylarında azalmakta,
yaz aylarında biraz artış göstermekte, sonbahar başlangıcında tekrar azalmakta ama kış aylarında ciddi bir artış sergilemektedir.
2.7. Yaşam Alanlarında Meydana Gelen ENY’lerin Başlangıç Saatlerinin İncelenmesi:
24 saatlik bir gün, sekiz eşit bölüme ayrılarak bu bölümlerde meydana gelen ENY’ler, aşağıdaki gibi, tablo ve grafik hâlinde
incelenmiştir.

Kod

Zaman Dilimi

ENY
Sayısı

1

1.01

- 03.00

300

2

03.01 - 06.00

241

3

06.01 - 09.00

261

4

09.01 - 12.00

407

5

12.01 - 15.00

598

6

15.01 - 18.00

592

7

18.01 - 21.00

511

8

21.01 - 00.00

441

Tablo 10: Gün içinde meydana gelen ENY’ler ile zaman ilişkisi.
Resim 3: ENY - zaman dilimi grafiği.
Görülüyor ki ENY’ler, yaşam alanlarında daha çok öğle saatlerinde ve akşam saatine kadar olan zaman diliminde meydana
gelmektedir.
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2.8. İZBB’deki Yaşam Alanlarında Meydana Gelen ENY’lerin İncelenmesi:
İZBB, 30 ilçeden oluşmaktadır. Resim1’den görüleceği üzere bu ilçelerin her birine numara verilerek meydana gelen ENY’ler
incelenmiş ve sayısal olarak ilçelerin ENY miktarları tespit edilmiştir.

Bölge
Kodu

İlçe
(Alfabetik Sıralama)

İlçe

Miktar

Bölge Kodu

ENY
Sayısı

1

Aliağa

59

Konak

21

453

2

Balçova

95

Karabağlar

15

423

3

Bayındır

76

Buca

8

364

4

Bayraklı

214

Bornova

7

358

5

Bergama

26

Karşıyaka

17

312

6

Beydağ

2

Bayraklı

4

214

7

Bornova

358

Torbalı

29

148

8

Buca

364

Çiğli

10

128

9

Çeşme

11

Menemen

23

116

10

Çiğli

128

Menderes

22

103

11

Dikili

7

Balçova

2

95

12

Foça

24

Urla

30

82

13

Gaziemir

69

Kemalpaşa

18

81

14

Güzelbahçe

28

Bayındır

3

76

15

Karabağlar

423

Gaziemir

13

69

16

Karaburun

6

Aliağa

1

59

17

Karşıyaka

312

Selçuk

27

49

18

Kemalpaşa

81

Narlıdere

24

42

19

Kınık

9

Seferihisar

26

39

20

Kiraz

5

Güzelbahçe

14

28

21

Konak

453

Bergama

5

26

22

Menderes

103

Foça

12

24

23

Menemen

116

Tire

28

14

24

Narlıdere

42

Çeşme

9

11

25

Ödemiş

8

Kınık

19

9

26

Seferihisar

39

Ödemiş

25

8

27

Selçuk

49

Dikili

11

7

28

Tire

14

Karaburun

16

6

29

Torbalı

148

Kiraz

20

5

30

Urla

82

Beydağ

6

2

Tablo 11: 2010-2014 arası, İZBB sınırları içerisindeki ilçelerde meydana gelen ENY miktarlarının değerlendirilmesi.
Bu tabloda yer alan verilere bakıldığında, Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde çok ciddi miktarda ENY meydana geldiği anlaşılmaktadır. Beydağ, Kiraz, Karaburun, Dikili, Ödemiş ve Kınık ilçelerinde ise ENY miktarlarının,
gerçekten istenildiği gibi, çok az gerçekleştiği görülmektedir.
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2.9. ENY Meydana Gelen Yaşam Alanlarının Türlerine Göre Değerlendirilmesi:

Yangının Meydana Geldiği Yaşam Alanı

ENY
Sayısı

ENY Toplamına
Oranı

Müstakil ev

1

1021

% 30,5

Gecekondu

2

22

% 0,0

Apartman, site içi daire

3

2230

% 66,5

Konaklama tesisi

5

4

% 0,0

Hastane

18

38

% 0,0

Otel, motel

19

36

% 0,0

Tablo 12: Yaşam alanlarının türüne göre ENY miktarlarının değerlendirilmesi.

Tablo 12’ye göre yaşam alanlarında meydana gelen 3351 yangının %30’u müstakil evlerde, %66’sı apartman ve site içindeki
dairelerde meydana gelmektedir. Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı gibi ilçelerde bu durum daha detaylı
incelenebilir.
2.10. ENY Meydana Gelen Yaşam Alanlarında İç Mekân Değerlendirmesi:

Kod

ENY
Sayısı

Mutfak

1

780

Banyo

2

423

Salon

3

600

Yatak odası

4

175

Çocuk odası

5

61

Depo, odunluk

6

148

Çatı katı

7

178

Ofis

8

14

Ortak kullanım alanı

10

869

Bahçe

11

29

Atölye, çalışma, hizmet alanı

13

15

Şantiye çadırı ya da barakası

15

3

Yangın Meydana Gelen İç Mekânlar

Kablo bacası şaftı

16

5

Sokak direği

17

1

Ağaç

18

2

Balkon

19

32

20

16

Ahır, dam, samanlık

Tablo 13: İç mekânlardaki ENY’lerin değerlendirilmesi.

Bu durumda, en çok ENY gerçekleşen iç mekân alanlarını şöyle sıralayabiliriz:

Yangın Meydana Gelen İç Mekânlar

ENY
Sayısı

Ortak kullanım alanı

10

869

Mutfak

1

780

Salon

3

600

Banyo

2

423

Çatı katı

7

178

Yatak odası

4

175

6

148

Depo, odunluk
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Tablo 14: Tablo 13’teki verilerle yapılan sıralama.
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İlk sırada yer alan “ortak kullanım alanı” ifadesi içerisinde koridor, ev girişi, apartman girişi gibi mekânlar bulunmaktadır. Bu
mekânlar, “araştırma yapılırken” özellikle pano ve sigorta kutusu gibi elektrik tesisat dağıtımında kullanılan malzemelerin sıklıkla
bulunduğu alanlar olarak karşımıza çıkmıştır.
2.11. ENY Meydana Gelen Yaşam Alanlarının Sigortalı Olma Durumu:

Sigortalı
Sigortasız

ENY
Sayısı

Oran

Kod
1

249

% 7,43

0

3102

% 92,56

Miktar

Oran

Tablo 15: ENY meydana gelen yaşam alanlarında sigortalılık durumu.

2.12. ENY’lerde Kullanılan Yangın Söndürme Malzemesinin Değerlendirilmesi:

Yangın Söndürme Malzemesi

Kod

Hiçbir şey kullanılmamış

0

91

% 2,7

Su

1

1735

% 51,7

Köpük

2

5

% 0,00

KKT

3

406

% 12.1

Su+köpük

4

14

% 0,00

Su+KKT

5

65

% 1.9

Kendileri söndürmüş

7

1032

% 30,8

Su+köpük

9

3

% 0,00

Tablo 16: yangın söndürme malzemesinin değerlendirilmesi

Tablo16’dan anlaşıldığı üzere ENY yangınlarında önemli ölçüde su söndürme malzemesi olarak kullanılmıştır. Vatandaşın yangına kendisinin müdahalesinde nasıl bir yöntem kullandığı belli değildir. KKT kullanımı ise yaklaşık olarak % 12’de kalmıştır.
2.13. Yaşam Alanlarında Meydana Gelen ENY’lerin Nedenlerine Göre Değerlendirilmesi
Yaşam alanlarında meydana gelen ENY’lerin raporların incelenmesi sonucunda 47 farklı nedenle meydana geldiği anlaşılmıştır.
Tablo 17 ile bu nedenlerin tamamı verilmiş, Tablo18’de de en çok meydana gelen nedenler ayrıca incelenmiştir.

Yangın Nedeni

Kodlama

Miktar

Elektrik nedenli olduğu düşünülmekte

N1

97

Doğal afetler neticesinde tesisatların zarar görerek yangına neden olması

N2

10

Elektrik tesisatının dış etkenlerden hasar görmesiyle açığa çıkan iletkenlerden oluşan arklardan meydana gelen yangınlar

N3

111

Aşırı akım nedeniyle eriyen kablolarda meydana gelen arkların etraftaki
yanıcı nesneleri tutuşturmasından kaynaklanan yangınlar

N4

25

Aşırı akımda oluşan izolasyon eriyiklerinin çeşitli malzemeleri tutuşturması
nedeniyle çıkan yangınlar

N5

13

Havai hatların fırtına, sıcak nedeniyle sehim yaparak, koparak ya da ağaçlara temas ederek yangına neden olması

N6

12

Hatalı arıza ve bakım sonrasında gevşek ya da çok sıkıldığı için kırılan bağlantı noktalarından kaynaklanan arkaların neden olduğu yangınlar

N7

5

Bina ya da direk tipi trafo kaynaklı yangınlar

N8

18

Direklerde izolatör, sigorta ya da kabloların aşırı ısınmasından kaynaklanan
yangınlar, direk lambalarından ya da direklerde meydana gelen arklardan
kaynaklanan yangınlar

N9

9

Pano yangını

N10

558

Tali pano yangını

N11

24
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Sigorta kutusu yangını

N12

134

Sayaç yangını

N13

95

Çoklu priz yangını

N14

123

Banyo şofben yangını

N15

328

Çamaşır makinesi yangını

N16

138

Klima yangını

N17

112

Bulaşık makinesi yangını

N18

94

Aspiratör yangını

N19

220

Buzdolabı, mini işyeri tipli, ev+endüstriyel derin dondurucu yangını

N20

251

Elektrikli süpürge yangını

N21

3

Tv, müzik seti, DVD player vb. yangını

N22

117

Çay-kahve makinesi, su sebili yangınları

N23

9

Küçük mutfak aletleri yangınları ( tost, fırın, su ısıtıcısı, kahve mak. vb.)

N24

67

Kartonpiyer tesisatı yangını

N25

0

Elektrikli ısıtıcı

N26

132

Elektrikli battaniye

N27

73

Seyyar kablo kaynaklı yangınlar

N29

73

Priz ve anahtar kaynaklı yangınlar

N30

93

Spot lamba ve çeşitli lambalarla ilgili tesisat kaynaklı yangınlar

N31

85

Çeşitli motorlardan kaynaklanan yangınlar

N32

25

Çeşitli büro makinelerinden kaynaklanan yangınlar

N33

9

Çeşitli elektrikle çalışan cihazların kablolarının hasar görmesi neticesinde
meydana gelen arklardan kaynaklanan yangınlar

N34

55

Saç kurutma vb. elektrikli kişisel aletler(ütü,şarj cihazı),laptop

N35

52

Çeşitli üretim makinelerinden kaynaklanan yangınlar

N36

2

Kablo bacası yangınları

N37

1

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

N38

20

El tipi iş aletleri

N39

0

Statik elektrik yüklerinin neden olduğu yangınlar

N40

0

Güç kaynağı, jeneratör kaynaklı yangınlar

N41

6

Havai hatlarda kuşlardan kaynaklanan yangınlar

N42

1

Exproof ve dustproof ekipman kullanılmamasından kaynaklanan yangınlar

N43

0

Topraklama hatasından dolayı su, doğalgaz tesisatına şase yangını

N44

1

Kombilerden kaynaklanan yangınlar

N45

9

Bilgisayarlardan kaynaklanan yangınlar

N46

13

Yapı bağlantı hattı kablo yangını

N47

18

N28

110

Sıva üstü tesisat kaynaklı yangınlar

Tablo 17: ENY nedenleri

ENY nedenlerinin sayısal çokluğuna göre sıralanmış göre tablo:
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Yangın Nedeni

Kodlama

Miktar

Oran

Pano yangını

N10

558

16,7%

Banyo şofben yangını

N15

328

9,8%

Buzdolabı, mini işyeri tipli, ev+endüstriyel derin dondurucu
yangını

N20

251

7,5%

Aspiratör yangını

N19

220

6,6%
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Çamaşır makinesi yangını

N16

138

4,1%

Sigorta kutusu yangını

N12

134

4,0%

Elektrikli ısıtıcı

N26

132

3,9%

Çoklu priz yangını

N14

123

3,7%

Tv, müzik seti, DVD player vb. yangını

N22

117

3,5%

Klima yangını

N17

112

3,3%

Elektrik tesisatının dış etkenlerden hasar görmesiyle açığa çıkan
iletkenlerden oluşan arklardan meydana gelen yangınlar

N3

111

3,3%

Sıva üstü tesisat kaynaklı yangınlar

N28

110

3,3%

Elektrik nedenli olduğu düşünülmekte

N1

97

2,9%

Sayaç yangını

N13

95

2,8%

Bulaşık makinesi yangını

N18

94

2,8%

Priz ve anahtar kaynaklı yangınlar

N30

93

2,8%

Spot lamba ve çeşitli lambalarla ilgili tesisat kaynaklı yangınlar

N31

85

2,5%

Elektrikli battaniye

N27

73

2,2%

Seyyar kablo kaynaklı yangınlar

N29

73

2,2%

Küçük mutfak aletleri yangınları ( tost, fırın, su ısıtıcısı, kahve
mak. vb.)

N24

67

2,0%

Çeşitli elektrikle çalışan cihazların kablolarının hasar görmesi
neticesinde meydana gelen arklardan kaynaklanan yangınlar

N34

55

1,6%

Saç kurutma vb. elektrikli kişisel aletler(ütü, şarj cihazı),laptop

N35

52

1,6%

Aşırı akım nedeniyle eriyen kablolarda meydana gelen arkların
etraftaki yanıcı nesneleri tutuşturmasından kaynaklanan yangınlar

N4

25

0,7%

Çeşitli motorlardan kaynaklanan yangınlar

N32

25

0,7%

Tali pano yangını

N11

24

0,7%

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

N38

20

0,6%

Bina ya da direk tipi trafo kaynaklı yangınlar

N8

18

0,5%

Yapı bağlantı hattı kablo yangını

N47

18

0,5%

Aşırı akımda oluşan izolasyon eriyiklerinin çeşitli malzemeleri
tutuşturması nedeniyle çıkan yangınlar

N5

13

0,4%

Bilgisayarlardan kaynaklanan yangınlar

N46

13

0,4%

Havai hatların fırtına, sıcak nedeniyle sehim yaparak, koparak ya
da ağaçlara temas ederek yangına neden olması

N6

12

0,4%

Doğal afetler neticesinde tesisatların zarar görerek yangına neden olması

N2

10

0,3%

Direklerde izolatör, sigorta ya da kabloların aşırı ısınmasından
kaynaklanan yangınlar, direk lambalarından ya da direklerde
meydana gelen arklardan kaynaklanan yangınlar

N9

9

0,3%

Çay-kahve makinesi , su sebili yangınları

N23

9

0,3%

Çeşitli büro makinelerinden kaynaklanan yangınlar

N33

9

0,3%

Kombilerden kaynaklanan yangınlar

N45

9

0,3%

Güç kaynağı, jeneratör kaynaklı yangınlar

N41

6

0,2%

Hatalı arıza ve bakım sonrasında gevşek ya da çok sıkıldığı için
kırılan bağlantı noktalarından kaynaklanan arkaların neden olduğu yangınlar

N7

5

0,1%

Elektrikli süpürge yangını

N21

3

0,1%
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Çeşitli üretim makinelerinden kaynaklanan yangınlar

N36

2

0,1%

Kablo bacası yangınları

N37

1

0,0%

Havai hatlarda kuşlardan kaynaklanan yangınlar

N42

1

0,0%

Topraklama hatasından dolayı su, doğalgaz tesisatına şase
yangını

N44

1

0,0%

Kartonpiyer tesisatı yangını

N25

0

0,0%

El tipi iş aletleri

N39

0

0,0%

Statik elektrik yüklerinin neden olduğu yangınlar

N40

0

0,0%

Exproof ve dustproof ekipman kullanılmamasından kaynaklanan
yangınlar

N43

0

0,0%

Tablo 18: Yaşam Alanlarında meydana gelen ENY’lerin miktarlarına göre sıralanması ve oranlanması

Tablo 18 sonuçlarının değerlendirilmesi çok önemlidir. Çünkü yaşam alanlarında sadece elektrik tesisatlarının değil aynı zamanda tüketim cihazlarının da önemli ölçüde ENY’lere yol açtığı gerçeği ortaya çıkmıştır.
En çok yangın çıkaran beş sebebe baktığımızda ilk sırada “pano” kaynaklı yangınları görüyoruz. Bu durum, tesisat bakımlarının
yapılmadığını göstermektedir. Diğer dört neden, üzerinde çok durulması gereken tüketim cihazlarından kaynaklanmaktadır.
Özellikle banyo şofbenleri ve tesisatlarının, ENY’lere sebep olmaları bakımından sorumlu oldukları çok açıktır. Yaşam alanlarında kullanılan buzdolabı, aspiratör ve çamaşır makinelerinden kaynaklanan yangınların nedenleri üzerinde ise özellikle durulmalıdır.
2.14. ENY’lerin Genel Olarak Meydana Geldiği Yerlere Göre Değerlendirilmesi:

Yangınların En Önemli Nedenlerinin Dağılımları

Miktar

Tesisat nedenli yangınların toplamı

1525

% 45,50

Cihaz nedenli yangınların toplamı

1826

% 54,49

Oran

Tablo 19: ENY’lerin meydana geldiği yerlerin değerlendirilmesi
2.15. Ölümlere Yol Açan ENY’lerin Başlangıç Noktalarının Belirlenmesi:

Ölümlere Yol Açan Yangınlarda En Çok Çıkış Noktası

Ölüm miktarı

Elektrikli ısıtıcı

7

TV, müzik seti, DVD player vb. yangını

2

Çoklu priz yangını

1

Elektrikli battaniye

1

Sıva üstü tesisat kaynaklı yangınlar

1

Spot lamba ve çeşitli lambalarla ilgili tesisat kaynaklı yangınlar

1

Çeşitli büro makinelerinden kaynaklanan yangınlar

1

Toplam

14

Tablo 20: Ölümler ve ENY sebepleri arasındaki ilişki

2.16. ENY’lerin en çok meydana geldiği Sonbahar ve Kış Aylarında Başlangıç Noktalarının Belirlenmesi

ENY Nedeni

Kod

Miktar

Oran

Pano Yangını

N10

243

% 13,7

Banyo Şofben Yangını

N15

121

% 6,8

Aspiratör Yangını

N19

81

% 4,6

Elektrikli Isıtıcı Yangını

N26

61

% 3,4

Sigorta Kutusu Yangını

N12

58

% 3,2

Çamaşır Makinesi Yangını

N16

57

% 3,2

Buzdolabı, Mini İşyeri Tipli, Ev+Endüstriyel Derin Dondurucu Yangını

N20

57

% 3,2

TV, müzik seti, DVD player vb. Yangını

N22

51

% 3,2

Çoklu Priz Yangını

N14

43

% 2,4

Tablo 21: ENY’lerin en çok meydana geldiği aylarda nedenlerin incelenmesi

160

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

Bu tablonun incelenmesi için referans alınan ekim, kasım, aralık ve ocak aylarında toplam 1764 adet ENY meydana gelmiş ve
oransal incelemeler bu toplamın üzerinden yapılmıştır.
2.17. ENY’lerin Sıklıkla Meydana Geldiği 5. ve 6. Zaman Dilimlerindeki Başlangıç Noktalarının Belirlenmesi

ENY meydana gelen yerler

Kod

Nesne

Oran

Pano

N10

186

% 10,3

Banyo Şofbeni

N15

138

% 7,6

Aspiratör

N19

95

% 5,2

Tablo 22: ENY’lerin en çok meydana geldiği alanlarda zaman bakımından inceleme

Bu tablonun incelenmesi için referans alınan 5. Ve 6. zaman aralıklarında toplam 1800 adet ENY meydana gelmiş ve oransal
incelemeler bu toplamın üzerinden yapılmıştır.
2.18. Yaz Aylarında Meydana Gelen ENY’lerin Başlangıç Noktalarının Belirlenmesi

ENY YANGIN NEDENİ

MİKTAR

Oran

Pano Yangını

132

% 8,8

Buzdolabı, Mini İşyeri Tipli, Ev+Endüstriyel Derin Dondurucu Yangını

91

% 6,0

Banyo Şofben Yangını

90

% 6,0

Aspiratör Yangını

37

% 2,5

Sıva Üstü Tesisat Kaynaklı Yangınlar

37

% 2,5

Klima Yangını

35

% 2,5

Tablo 23: Yaz aylarında meydana gelen ENY’lerin nedenlerinin tespiti

Bu tablonun incelenmesi için referans alınan haziran, temmuz ve ağustos aylarında toplam 1764 adet ENY meydana gelmiş ve
oransal incelemeler bu toplamın üzerinden yapılmıştır.
2.19. Yapılan İstatistik Çalışmasının Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
1. 2010-2014 yılları arasındaki beş yıllık süreçte gerçekleşen yangınların %40’ı ev ve işyerlerinde meydana gelmiş ve bu ev-işyeri yangınlarının %37’si ENY olarak raporlandırılmıştır.
2. Ev-işyeri yangınlarında maddi hasarın %65’lik kısmına ENY’ler yol açmıştır. Bu sonuç biraz daha özelleştirildiğinde 10 yıllık
zaman boyunca İzmir ilinde meydana gelen yangınlarda maddi hasarların % 54’ü ENY olduğu görülmektedir. Yaklaşık 30 adet
yangın başlatma nedeninin yanında sadece Elektrik tesisatlarından ya da tüketim cihazlarının teknik sorunlarından kaynaklanan
arklardan dolayı bu kadar büyük hasarın meydana gelmesi, kabul edilemez bir durumdur.
3. Araştırma kapsamında incelenen beş yıllık süreçte, meydana gelen can kayıplarının ve yaralanmaların yaklaşık %70’ine
ENY’ler yol açmıştır. Bu oran da kabul edilebilir bir oran değildir.
4. Ele alınan 5 yıllık sürede meydana gelen ev-işyeri yangınlarının yaklaşık %38’i ENY’dir ama meydana gelen yangın hasarlarının %78’inin ENY’lerden kaynaklandığı ortadadır.
5. Verileri, ev ve işyerleri olarak ayrı ayrı incelediğimizde çok daha ilginç bir sonuçla karşılaşmaktayız: ENY’lerin yaklaşık olarak
%65’i evlerde meydana gelirken maddi hasarların ise %80’i işyerlerinde oluşmuştur. Bu sonuç, evlerde her an çok ciddi faciaların
yaşanabileceğini ayrıca işyerlerinde de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmeliklerine uyulmadığını göstermektedir.
6. Yangın raporlarında en sık belirtilen yangın çıkış noktaları “Pano, Buzdolabı (Mini İşyeri Tipli, Ev+Endüstriyel Derin Dondurucu), Aspiratör, Banyo şofbeni ve Çamaşır makinesi” cihazları gelmektedir. Yangınların %45’lik kısmının tesisat, %55’lik kısmının
tüketim cihazlarından kaynaklanması, tesisat bakımlarını yaptırmadığımız gibi cihazlarımızı da doğru kullanmadığımızı akla
getirmektedir.
7. Enerji panolarının genellikle bulunduğu apartman girişi, koridor gibi ortak kullanım alanlarında ve mutfak, salon, banyo gibi
bölümlerde de ENY’lerin fazla olması, dikkat çekmektedir.
8. ENY’lerin çok önemli bir kısmının gerek İtfaiye gerekse yangın yeri sahipleri tarafından -KKT ya da köpük yerine- su kullanılarak söndürülmesi, önemli bir tartışma konusudur.
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9. Yangın yerlerinin neredeyse çok az bir kısmının sigortalı olması, sigorta sektörü açısından incelenmesi gereken çok önemli
bir sonuçtur.
10. Üzerinde durulması gereken bulgulardan biri de en önemli başlatıcı nedenin “elektrikli ısıtıcılar” olduğu gerçeğidir.
11. 5 yıllık süre boyunca meydana gelen ENY’lerde maddi hasarın yaklaşık 45.000.000 $ olması çok ciddi bir durumdur. Bu rakam tahminî bir rakamdır ve olay yeriyle sınırlı kalmıştır. Üstelik hasara uğrayan cihazların yeni alım bedelleri hesaplanmamıştır.
İtfaiye ekip ve donanımlarıyla birlikte araçların ulaşım maliyetleri de maliyetlere eklenince, hasarın çok daha ciddi rakamlara
ulaşacağı açıktır.
3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Elektrik tesisatlarından kaynaklanan yangınlarda can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için yapılması gerekenleri aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz:
1. Yangın meydana gelmeden, başlamasına yol açan nedenleri azami şekilde ortadan kaldırmak üzere düzenlenmiş kanun ve
yönetmeliklerin gereği gibi uygulanması sağlanmalıdır.
2. Konuyla ilgisi olan bazı yönetmeliklerde gerekli birtakım düzenlemelerin yapılması bir zorunluluk hâline gelmiştir. Örneğin
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, günün koşullarını karşılamaktan uzak kalmıştır ve yenilenmesi gerekmektedir. Bu konuda
Elektrik Mühendisleri Odasına ciddi bir görev düşmektedir.
3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle [5] işyerlerinde uygulanması gereken periyodik muayenelerin denetlenmesi, resmî makamlarca takip edilmelidir. Bu makamlar yerel yönetimler, yerel resmî makamlar ya da EMO
benzeri meslek örgütleri olabilir.
4. Çalışma Bakanlığı tarafından iş hayatının kullanımına sunulan yönetmeliğin benzerinin, yaşam alanları için de düzenlenmesi
ve çıkartılması gerekmektedir. Bu yönetmeliğin uygulanmasının sorumluluk ve denetimi, tek bir kuruma bırakılmamalıdır. Denetim sonucunda yetersiz görülen işyeri ve yaşam alanında, sorunlar giderilinceye kadar gerekirse enerji kesintisi uygulanabilmelidir.
5. Bu denetimlerde uygulanacak yöntem ve test raporlarının hazırlanmasıyla ilgili formlar ise sadece Bakanlık tarafından değil
aynı zamanda İtfaiyeciler Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası, Elektrik Teknikerleri Odası gibi kurumların da katılımıyla hazırlanmalıdır.
6. Halkımızda bir “yangın kültürü” oluşturmak gerekmektedir. Bunun için -yangınların nedenleri hakkında yöresel özellikler de
dikkate alınarak- üniversiteler ve yerel yönetimler arasında iş birliği sağlanmalıdır. Bu iş birliği kapsamında ekipler oluşturulabilir
ve hem tesisatlarla hem de cihazların doğru kullanımıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılabilir.
7. Konuyla ilgili olarak kamu spotları hazırlanmalıdır.
8. Konunun aydınlatılması için ihtiyaç duyulan bilgilerin derlenmesi, ancak İtfaiye Teşkilatlarının arşivlerinden mümkün olmaktadır. Ancak arşivlere erişim bazen gerçekleşememektedir. Oysaki arşiv bilgilerinin temel alınmasıyla yapılacak çalışmalar hem
can hem de mal kayıplarının azaltılmasının yanı sıra yerel yönetimlerin kaynaklarının daha etkin kullanılmasını da sağlayacaktır.
Bu nedenle bu çalışmanın yapılması için gerekli izni veren başta İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanımız Serdar
Yücel Bey’e ve şahsında tüm personeline teşekkürlerimizi sunarız.
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DEVRE DIŞI KALAN YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ
CAN YERLİGİL
ÖZET
Bu doküman devre dışı kalan yangından korunma sistemleri hakkında minimum gereklilikleri ortaya koymak amacıyla en iyi uygulamalar ve NFPA 25 standardı referans alınarak hazırlanmıştır. Dokümanda, devre dışı kalma süresince artan riski düşürmek
ve bu süreyi minimumda tutmak için alınması gereken önlemler, planlı bakım süresince riski azaltmak için çözüm önerileri, devre
dışı kalma sürecinde kullanılacak iletişim ve işaretleme yöntemleri ve sürecin ardından yeniden devreye alınan sistemler için
izlenecek yol haritası paylaşılmaktadır.

IMPAIRMENT HANDLING OF FIRE PROTECTION SYSTEMS
ABSTRACT

This proceeding is prepared for establishing minumum requirements of fire protection system’s out of service periods according
to NFPA 25 standard and Best Practices. In this proceeding precautions which minimise risk score and impairment handling
time, best practices for reducing risk of planned overhauls, sign and communication techniques and start-up procedure are
given as roadmap.

1. GİRİŞ
Tanımlar
Hasar: Sistemde meydana gelen ve sistemin tamamının ya da bir kısmının normal calısmasını engelleyen ve sistemin etkinliğini
riske atan durumlara denir.
Hasar Yöneticisi: İşletme sahibi veya temsilcisinin atayacağı bu bildirinin gerekliliklerini karşılayacak teknik personel. Hasar
Yöneticisi devre dışı kalan ekipmanın en kısa sürede devreye alınması için gerekli koordinasyonu ve iletişimi sağlar.
Etiketleme: Sistemin tamamının veya bir bölümünün hasarlı veya kullanım dışı olduğu gösteren işaretleme sistemi. Etiketler
etkilenen sistemin kontrol ünitesine/vanasına ve etiket panosuna asılır. Etiket karbon kopyalı iki adet ince kağıda basılmış kart
şeklinde hazır bulundurulabilir veya çıktısı alınarak doldurulabilir.
Yangın Gözetmeni: Yangın güvenliği ve söndürme teknikleri konusunda eğitimli ve tecrübeli kişidir. Gözetmen etiketleme işini
yapar, ilgili sahada gerekli ilave yangın güvenliği tedbirlerini (yangın söndürme tüpü, yangın hortumu çekilmesi vb.) alır ve devre
dışı kalan ekipmanın bulunduğu sahayı düzenli olarak kontrol eder.

Uygulama
Bu dokuman su bazlı sistemler (ıslak, kuru ve ön tepkili sprinkler sistemleri, baskın sulu söndürme sistemleri, köpüklü söndürme
sistemleri, hidrant sistemi) , gazlı yangın söndürme sistemleri, yangınla manuel mucadele ekipmanları (hortum makarası ve yangın musluğu dahil), su rezervleri, dağıtım sistemleri, yangın pompa istasyonları ve yangın algılama sistemleri gibi tum yangından
korunma sistemlerinde uygulanabilir. Bu bildiri, yangından koruma sistemlerinin devre dışı kalması durumunda dikkat edilmesi
gereken minimum sartları belirtmektedir.
Planlı devre dışı durumu 1 gün içinde 10 saati geçiyorsa Hasar Yöneticisi aşağıdaki adımlardan uygun olan birini takip eder.
Devre dışı kalan sistemden etkilenen binanın veya ilgili bölümünün boşaltılması
Eğitimli ve tecrübeli kişi tarafından yangın gözetimi sağlanması
Geçici basınçlı su kaynağı tedariki
Potansiyel tutuşma kaynaklarını ortadan kaldıracak ve yanıcı miktarını sınırlandıracak programı tanımlamak ve uygulatmak
Devre dışı veya hasar durumunda aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.
Sistemin hesaplanan devre dışı kalma süresinin, varsa mevzuatta yoksa ikli sözleşmelerde belirtilen limiti aşması durumunda
bina sahibine (varsa), işveren vekiline, işletme sorumlularına, sigorta kuruluşuna, sistemi kuran firmaya ve acil durum müdahale
ekibine haber verilir.
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Arızadan etkilenen ekipmana ve etiket panosuna Devre Dışı Kalan Yangından Korunma Sistemi Etiketi yapıstırılır. Kapalı vanalar kilitlenmemelidir. Yeniden acılmaları gerektiğine dair hatırlatıcı olarak kapalı vanaların ve diğer servis dısı ekipmanların
kaydı tutulmalıdır.
Yangın sondurme sistemleri mumkun olduğunca operasyonda tutulmaya calısılmalıdır. Bu, arızalı bolumlerin sistemden ayırma
vanaları kullanılarak ayrılmasıyla sağlanabilir veya bazı durumlarda sprinkler sistemi yangın hidrantlarına yapılan gecici hortum
bağlantıları ile calısır vaziyette tutulabilir.
Arızanın suresi mumkun olduğu kadar kısa tutulmalıdır.Mumkunse planlı calısmalar işletmenin calısma saatleri dısında gerceklestirilmelidir; bu riski dusurur ve yangın tehlikesini sınırlandırır.Yangın riski iceren calısmalar derhal sonlandırılmalıdır. Sigara
içme, kesme, kaynak (sıcak isler) gibi yangına sebep olabilecek islemler, arıza giderme isleri zorunlu olmadıkca durdurulmalıdır.
Arızadan etkilenmis yangından korunma sistemini, yangın durumunda eski haline getirmek uzere bir Yangın Gözetmeni gorevlendirilmelidir.Arıza suresi boyunca etkilenmis bolgeler ilgili personel tarafından sık sık ziyaret edilmelidir.Yangın hortumlarının
kullanıma hazır bulundurulması, ilave yangın sondurme tupleri sağlanması, acil durum müdahale aracının getirilmesi vb. ek
yangın sondurme onlemleri alınabilir.
Çalışmalar tamamlandığında:
•
Gerekli tum vanaların tamamen acık olduğundan emin olunur.
•
Sprinkler sistemler icin kapalı olan vanaya akıs testi uygulanır, basınç kontrol edilir. Diğer sistemler için performans testleri
yapılır.
•
Hattın acık durumda olduğunu kontrol edildikten sonra vanalar açık pozisyonda kilitlenir.
•
Ekipman ve Etiket panosu üzerindeki Devre Dışı Kalan Yangından Korunma Sistemi Etiketi bir araya getirilerek tamamlanmış işler kısmına konur.
•
Arızadan haberdar olan taraflara sistemin devreye alındığı bilgisi verilir.
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DEVRE DIŞI KALAN YANGINDAN KORUNMA SİSTEMİ ETİKETİ

DEVRE DIŞI KALAN YANGINDAN KORUNMA SİSTEMİ ETİKETİ

Bölge :

Etiket No :

Bölge :

Etiket No :

Hasar Yöneticisi :

Yangın Gözetmeni :

Hasar Yöneticisi :

Yangın Gözetmeni :

Kontrol

Korunan Alan veya Ekipman
:

Kontrol

Korunan Alan
veya Ekipman :

Vana veya Sistem Numarası :

[ ] Yangın Pompa İst.

[ ] Sprinkler Sistemi
[ ] Yangın Pompa İst.
[ ] Gazlı Söndürme Sis.

[ ] Sprinkler Sistemi

[ ] Gazlı Söndürme Sis.

[ ] Algılama Sistemi

[ ] Algılama Sistemi

[ ] Şebeke Suyu

[ ] Şebeke Suyu

[ ] Diğer

[ ] Diğer

ALINAN ÖNLEMLER
[ ] Acil Durum Ekibine Haber
Verildi
[ ] ................ Kuruluşuna Haber
Verildi
[ ] Tehlikeli operasyonlar durduruldu

Vana veya Sistem Numarası :

ALINAN ÖNLEMLER
[ ] Bölge gözlem altında

[ ] Acil Durum Ekibine Haber Verildi

[ ] Yangın hortumu serildi

[ ] ..................... Kuruluşuna Haber Verildi

[ ] Acil Durum Müdahale
Aracı getirildi

[ ] Tehlikeli operasyonlar durduruldu

[ ] Diğer

[ ] Tüm ateşli çalışmalar yasaklandı

[ ] Tüm ateşli çalışmalar yasaklandı

[ ] Bölge gözlem altında
[ ] Yangın hortumu serildi

[ ] Bölüm sorumlusu bilgilendilirdi

[ ] Acil Durum
Müdahale Aracı
getirildi

[ ] Devam eden işler bilgi dahilindedir

[ ] Diğer

[ ] Bölüm sorumlusu bilgilendilirdi
[ ] Devam eden işler bilgi dahilindedir
Tarih :

Tarih :

Saat :

Saat :

Planlanan normale gelme tarihi :

Devreye alınan gerçek tarih :

Planlanan normale gelme tarihi :

Planlanan normale gelme saati :

Devreye alnınan gerçek saat

Planlanan normale gelme saati :

Sistem Testi
[ ] Yapıldı
Hasar Yöneticisi

Test Sonucu:

İmza :

Hasar Yöneticisi
İmza :
BÖLÜM 1
Talimatlar

BÖLÜM 2
Talimatlar

HASAR YÖNETİCİSİ
YANGIN GÖZETMENİ
Yangın Gözetmeni

İmza :
Not: Yangın koruma sistemi eski haline geldiğinde, bu kartın
üzerine sistemin devreye girdiği gerçek saat ve tarihi yazınız.
Sistem güvenliğini test ederek doğrulayınız ve bu etikettte ilgili
yerlere test sonucunu yazınız. İmzanızı atarak etiketi Hasar
Yöneticisine teslim ediniz.
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Not: iş başlangıcında Bölüm 1 ve Bölüm 2’yi doldurunuz. Yangın
koruma sistemi eski haline geldiğinde ve ilave önlemler kaldırıldığında
Bölüm 1 ve Bölüm 2’yi birleştirip tamamlanmış işler kısmına koyunuz.
Acil durumdan haberdar olan tarafları bilgilendiriniz.

Bölüm 2 (Yangın Gözetmeni Kopyası)

Bölüm 1 (Hasar Yöneticisi Kopyası)

EKİPMAN ÜZERİNE ASINIZ !

ETİKET PANOSUNA ASINIZ !
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2. SONUÇ
Bu bildiride yer alan hareket tarzı, iletişim ve işaretleme teknikleri çeşitli sektörlerde kullanılan yangından korunma sistemlerinin
devre dışı kalma sürecindeki riskleri kontrol altına almak için önem arz etmektedir.

KAYNAKLAR
NFPA 25: Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems
Best Practices

ÖZGEÇMİŞ
1980 yılında Adana’da doğan CAN YERLİGİL, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
2004-2006 yılları arasında Tansuğ Makine. K.Ş.’nde Proje Mühendisi, 2007-2012 yılları arasında Sabancı Holding iştiraklerinde
Yangın ve SEÇ Mühendisi pozisyonlarında çalıştı. Günümüzde M.B.T. A.Ş.’de çalışmaktadır. Tüm bildirileri için bkz. www.iyiuygulamalar.ysm.gen.tr
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SPRINKLERS AS A CORE FIRE SAFETY MEASURE IN HEALTHCARE BUILDINGS
ALAN BRINSON
ABSTRACT
This paper reviews the risk of fire in healthcare buildings, separately addressing hospitals and care homes with lists of major
fires in both types of buildings in Europe. There follows a discussion of the statistical evidence for the effectiveness of fire sprinklers in healthcare buildings, after which is an account of the development of American and European standards for residential
sprinklers and residential sprinkler systems. The paper next discusses the costs and benefits of installing sprinklers in care
homes and before concluding lists those countries which already require sprinklers as a core fire safety measure in healthcare
buildings.

SUMMARY
Patients and residents of healthcare buildings are among the most vulnerable members of our society. Many of them are unable
to respond to a fire alarm and if a fire is allowed to grow it could soon overwhelm the efforts of staff to get them away from the
fire. Statistical evidence shows that fire sprinklers reduce fire death rates by 85% in care homes. Multiple-death fatalities do not
occur in sprinklered healthcare buildings.
In addition to the potential reduction in fire deaths and injuries, another important consideration for hospitals is the material
losses due to fire which a sprinkler system can prevent. All these savings justify the initial investment. Moreover, sprinkler systems allow hospital designers to have larger fire compartments, saving costs for fire doors, and for smoke control designers to
assume lower fire outputs, making smoke control systems much less expensive and less intrusive. Similar considerations apply
for care homes, so that healthcare buildings can cost less to build and maintain if sprinklers are included at the design stage.
To keep costs down, residential sprinkler systems were developed which use specially-adapted sprinklers and are often fed
directly from the water main. At least one government has shown that the investment in residential sprinkler systems in care
homes is more than justified by the reductions in fire deaths, injuries and material damage. Regulators and politicians in an
increasing number of countries have therefore made sprinklers a core fire safety measure in healthcare buildings.

1. INTRODUCTION
At some point all of us have made use of healthcare buildings. We are vulnerable when we are in these buildings; either because
we are ill or because we are injured. Later in life many of us will need assistance just to get through the day. Some of us may
suffer from dementia; others of us may be mentally sound but physically frail. In Europe as populations age there are increasing
numbers of elderly people who need care of some form. This is expensive and all countries are struggling to pay for it and to
find the staff to carry out all the tasks.
With healthcare systems under so much financial pressure there is a tendency to reduce staff numbers; sometimes this is unavoidable because of recruitment problems. Among all these concerns fire safety can be forgotten. But fires in hospitals and
healthcare buildings do occur and can kill or injure helpless patients and residents. Since the consequences of fire can be so
much greater than in other buildings with able-bodied occupants, and the managers of healthcare buildings have a duty to make
sure those in their care come to no harm, authorities in many countries impose superior fire safety measures for these buildings. Frequently the package of measures includes fire sprinklers. This paper discusses the risk of death and injury from fire in
healthcare buildings, considers how these risks can be mitigated through the use of sprinklers and reviews the different national
regulatory requirements for sprinklers in these buildings.

2. RISK OF FIRE IN HEALTHCARE BUILDINGS
Patients and residents in healthcare buildings are often unable to evacuate unaided. Some cannot hear a fire alarm, others may
not understand it. They need help to get out. Some just need a guiding hand but others need to be moved on beds or carried.
There is the added complication that patients who are connected to life-saving equipment could be put at serious risk if they are
moved.

Hospitals
In a hospital the usual design approach is to move patients horizontally from one fire compartment to another; the evacuation
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of large numbers of bedridden patients is impractical. It takes time even to move people horizontally and meanwhile doors between the compartments will be open to the fire and smoke. This approach relies heavily on the presence of large numbers of
well-trained staff and on effective compartmentation. Over time, compartmentation in hospitals (and other complex buildings) is
often breached when new wiring, plumbing or ventilation are installed. To divide the hospital into compartments requires large
numbers of fire doors, many of which need regular replacement. It also requires huge and complex smoke ventilation systems
to remove smoke from the uncontrolled fire.
Much of this investment could be reduced if a sprinkler system were installed, so that the total investment in fire safety is the
same or less. A sprinkler system will control or extinguish the fire, so that much less smoke and heat are released. This means:
the staff have more time to evacuate patients so fire compartments can be larger
ventilation systems can be designed for smaller fires, saving cost and space
fire compartment integrity, which cannot be tested, is less critical
As well as deaths, fires in hospitals have caused huge damage, inflicting large costs on stretched healthcare budgets and forcing
lengthy closures:
Mont-de-Marsan, France, Hôpital Sainte-Anne, 20 July 2015 – 27 patients rehoused
Le Havre, France, Hôpital Flaubert, 21 March 2015 – two killed
Whitehaven, UK, West Cumberland Hospital, 23 January 2015 – energy plant for new hospital destroyed causing hospital opening to be delayed six months
Edinburgh, UK, Western General Hospital, 16 January 2015 – one woman killed
Püttlingen, Germany, Knappschaft-Krankenhaus, 11 November 2014 – two killed
Argentan, France, Hôpital d’Argentan, 13 December 2013 – hospital laundry destroyed
Paris, France, Hôpital Necker, 27 February 2013 – 20 patients evacuated, major damage
Essen, Germany, Marienkrankenhaus, 23 June 2013 – two killed and 60 evacuated
Ettenheim, Germany, Klinikum Lahr-Ettenheim, 20 July 2012 – one killed, 67 patients evacuated and 20 hospital beds lost
Paris, France, Hôpital Lariboisière, 21 November 2012 – fire in toxicological resuscitation department forced evacuation of 15
patients and caused major damage
Chesterfield, Chesterfield Royal Hospital, UK, 26 June 2011 – Fire in a newsagent in the hospital entrance closed emergency
department and caused extensive damage
Mulhouse, France, Centre hospitalier de Pfastatt, 6 June 2008 – three killed, laundry lost
London, UK, Royal Marsden Hospital, 2 January 2008 – five operating theatres and cancer research facilities destroyed. 79
cancer patients evacuated onto street in cold weather
Amsterdam, Netherlands, VU Medisch Centrum, 26 May 2007 – eight operating theatres badly damaged with costs over €50
million
These hospitals were not fitted with a sprinkler system.

Care Homes
It takes two people two-three minutes to evacuate each person (it can require more people to move an overweight resident) and
most care homes have three or fewer people on duty at night. They may take up to two minutes to investigate a signal from the
fire detection system and decide to evacuate. Thus five minutes after the fire is detected, it is unlikely more than one person
will have been evacuated. By then the fire could be too large for staff to attempt to evacuate anyone else and the fire brigade is
unlikely to have arrived. Therefore a common design approach for care homes is to have the fire detection system automatically
close all the bedroom doors while the staff evacuates the occupants from the room where the fire started. As for hospitals, this
concept places great reliance on effective compartmentation. In practice the bedroom doors are often held open and fail to close.
As a result of this flawed design concept, fires in care homes often kill many residents:
Zaragoza, Spain, 12 July 2015 eight deaths
Zaragoza, Spain, 12 July 2015 – eight deaths
Schenefeld, Germany, 30 May 2014 – four deaths
La Terasse, France, 25 August 2013 – four deaths
Marseille, France, 14 December 2011 – six deaths
Würzburg, Germany, 6 December 2010 – three deaths
Seville, Spain, 9 February 2010 – seven deaths
Melle, Belgium, 5 August 2009 – nine deaths

3. STATISTICS
NFPA statistics show that those aged over 65 are 2.3 times more likely to be killed by fire [1]. This relative risk rises to 3.7 times
for those over 85. NFPA also shows that 96% of all fire deaths occur in residential buildings [2]. Despite the apparent increased
risk, NFPA found that in U.S. healthcare buildings (nursing homes, residential care facilities, hospitals and clinics) there were just
five deaths from 5,980 fires on average each year for the period 2007-2011 [2]. This low death rate arises because in the United States most of these buildings are fitted with sprinklers. NFPA found that fire death rates are reduced by 85% in residential
buildings fitted with sprinklers [3] and by 86% in sprinklered facilities that care for the sick [4]. Multiple-death fires do not occur
in sprinklered buildings.
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No other country publishes statistics for the numbers of fire deaths and injuries in healthcare buildings. An online search in Germany found nine deaths and over 200 injured in German care homes from January-July 2015 [5], a far higher death rate than in
the United States. Care homes in Germany are not usually sprinklered.

4. STANDARDS AND SYSTEM PERFORMANCE

For regulators and others to specify sprinklers in healthcare buildings they need standards to which they can refer. In Europe
for hospitals we have EN 12845 [6]. Alternatively, designers can use NFPA 13 [7]. Hospital managers are often concerned that
sprinklers will leak. They are no more likely to leak than any other water-filled pipe. Nevertheless it is good practice to fit sprinklers around the edge of the room rather than directly over an operating table or piece of sensitive equipment.
To reduce deaths and injuries from fires in healthcare buildings it is important that the sprinkler system operates as soon as
possible. That way the sprinkler system will either put out the fire while it is small or keep it small so that it produces relatively
little smoke. To keep costs down it would be best if the system for a smaller building could be fed directly from the mains, avoiding the cost of a pump and tank, which can be relatively expensive in smaller buildings such as care homes. In the 1970s and
1980s research conducted in the United States led to the development of residential sprinklers and design criteria for these
systems. Residential sprinklers, unlike standard spray sprinklers for commercial applications, are designed to spray part of the
water sideways so as to hit walls and curtains. They also spread the water more thinly, since the fire load in a residential setting
is limited compared to industrial and commercial risks, and are fitted with quick response thermal elements so that they operate
as soon as possible.
Underwriters Laboratories developed a series of fire and components tests, published as UL 1626 [8]. These performance tests
are designed to be reasonable worst case scenarios, i.e. if the system can pass these tests it will deal with almost all residential
fires. Having run many tests with the fire starting in different locations, the researchers determined that the most difficult fire for
the sprinkler system to control or extinguish is one that starts in a corner. To pass this test the sprinkler must never let the temperature at eye level (1.6 m height) exceed 93 °C and on average keep it below 54 °C. Two sprinklers are installed at their rated
spacing and a third is fitted by the door to the room. That third sprinkler must not operate in the test. This fire test protocol is part
of a draft European standard for residential sprinklers, prEN 12259-14, which is expected to be published in 2016.
In parallel with the development of the residential sprinkler, NFPA drafted NFPA 13R [9] for the design of systems using these
sprinklers. Fire tests established that the system must deliver a minimum water density to pass UL 1626, and this is set at 2.05
mm/min in NFPA 13R. In addition the minimum flow per sprinkler is set at 50 l/min. A safety margin is built in by requiring the
system to be designed to flow water to four sprinklers, so the system can run off a mains water supply of just 200 l/min. Several
European countries have adopted this approach, with changes, as their national standard. CEN is currently drafting a European
standard for the design and installation of residential sprinkler systems.
Residential sprinklers and residential sprinkler systems protect many thousands of care homes around the world, including hundreds in Europe. The recorded success of sprinklers in reducing fire deaths in care homes has been achieved with residential
sprinkler technology.

5. COSTS AND BENEFITS
While there is a clear moral case for doing all that can be done to protect those in the care of others, healthcare budgets are
always under pressure and so the amount that can be spent on fire safety is not unlimited. To decide whether there is an economic case for fitting sprinklers in care homes In 2004 the British government commissioned a cost-benefit study [10], which
was updated in 2012 [11]. These studies used as inputs the numbers of deaths and injuries in care homes as well as the costs
of the material damage; the reductions achievable with sprinkler systems using data from NFPA; and the costs of sprinkler systems and maintenance using figures for systems that had already been installed. To convert the numbers of deaths and injuries
to a financial figure the researchers used the values of a statistical life and of major and minor injuries determined by the British
government [12].
The studies found that the financial benefits of fitting sprinklers in care homes were more than double the costs. In practice the
initial investment cost can often be offset against reductions in other fire safety measures but these reports did not consider that
possibility.

6. REGULATORY REQUIREMENTS FOR SPRINKLERS IN HEALTHCARE BUILDINGS
Regulators in a number of countries have made sprinklers a core fire safety measure in healthcare buildings:
Australia new and existing care homes
Canada new and existing care homes and hospitals
Denmark new care homes
England alternative to self-closing fire doors on all bedrooms in new care homes
Finland new care homes
New Zealand new care homes
170

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

Norway new care homes and hospitals
Scotland new care homes
Sweden new care homes and hospitals
United States new and existing care homes and hospitals
Wales new care homes		
7. CONCLUSION
Independent research has shown that sprinklers reduce fire deaths in healthcare occupancies by at least 85%. This is in addition
to the benefits from having effective fire detection. In addition to the potential reduction in fire deaths and injuries, for hospitals
an important consideration is the material losses due to fire which a sprinkler system can prevent. Sprinkler systems allow hospital designers to have larger fire compartments, saving costs for fire doors, and for smoke control designers to assume lower
fire outputs, making smoke control systems much less expensive and less intrusive. Overall, if fire sprinklers are included at the
design stage of a healthcare building, it may cost less to build.
Residential sprinkler systems are often able to run directly off the water main, keeping installation costs low. At least one government has shown that the investment in residential sprinkler systems in care homes is more than justified by the reductions in fire
deaths, injuries and material damage. We have a duty to protect the most vulnerable and therefore regulators and politicians in
an increasing number of countries have made sprinklers a core fire safety measure in healthcare buildings.
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THE NEW VDS 3188 GUIDELINE [1] FOR PLANNING AND INSTALLATION OF WATER MIST
SPRINKLER AND WATER MIST FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS
Stefan KRATZMEIR
ABSTRACT

Water mist systems for firefighting are well known since years. Up to now there is still a lack of standards and guidance for detailed planning and installation of such systems. This still may cause some confusion for authorities, insurances and designers
when it comes to assess the reliability and effectiveness of water mist systems.
The new VdS 3188 will cover high pressure systems above 16 bars and is based on the well-known VdS CEA 4001 planning
and installation guideline for sprinkler systems, although it will cover deluge and sprinkler systems.
The paper will highlight some parts of the general content such as water and power supply, nozzle positioning and piping. In
the Annex special requirements for certain application are given, such as machinery rooms or office and accommodation areas.
By using examples, the paper will also explains the general steps during an approval process for a water mist system, e.g. fire
testing, component testing, and how approvals should be used in combination with the new VdS 3188 guideline.

1. INTRODUCTION AND TODAYS GUIDELINE SITUATION
Today, water mist systems are a well-accepted solution in active fire protection for different applications, such as machinery
spaces, engine test cells, paint shops or office and accommodation areas.
However, the standard and guideline situation in the European market is not particularly satisfactory. The current version of CEN
TS 14972 is not up to date any more from today’s point of views. An updated version, which may be published not as a technical
specification but as a full standard still takes some time.
However, having a view to other countries, the well-known NFPA 750 is one the oldest guidelines for water mist systems and
will be updated in regular periods. But this guideline has some major disadvantages applying for systems and installations in a
European Market surrounding. It is a standard developed in the US, for the US market and of course following the US philosophy. Furthermore, precise and valid requirements are missing as it is often referred either to the manufacturer or to requirements
specified by the authority having jurisdiction.
Up to today, the situation for VdS was also not satisfying as within the existing system approvals for water mist, it was referred
to guidelines for conventional sprinkler or deluge systems.
Therefore VdS initiated a working group for developing a new standard for high pressure water mist systems.

2. SCOPE OF VdS 3188 AND OTHER GUIDELINES
Already in the title of the new guidelines some changes in the terminology are becoming obvious.
Until publishing of the guideline VdS was using the term “fine water spray” instead of the well-established term water mist. For
a transitional period, both names are equivalent used side by side.
Water mist (or fine spray) according to VdS are defined as systems that will not meet the design criteria related to water application rate according to VdS CEA 4001 or 2109 and use drops with a diameter smaller than 1 mm.
A further distinction is also made in the pressure level, as the component technology differs significantly between high and low
pressure equipment.
Water mist systems with a system pressure, the maximum pressure in the pipeline network, of more than 16 bars will be covered by the VdS 3188. In difference to other guidelines, the limit of 16 bars was chosen as it refers to European Standards of
pressure classes.
All other systems are covered by the VdS CEA 4001 for sprinkler systems and 2109 for water spray extinguishing systems.
In order to facilitate users to use the new guidelines, similar terms as in the already established rules and regulations are, as
far as possible, used.
Water mist systems are divided into future water mist sprinkler and water mist extinguishing systems, but in a set of rules, the
VdS 3188.
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Schematic view of the scope of guidelines (source: VdS 3188)

3. THE PHILOSOPHY OF VdS 3188 AND ITS MAJOR CONTENT
During drafting the VdS 3188 great attention was given on the fact that the same structure and the same terminology as in the
known guidelines for planning and installation is used. So, not only the structure but also large parts of the content are identical
to the current editions of the VdS CEA 4001 and VdS 2109. In addition, an identical system and safety philosophy as in the established VdS guidelines was largely used as a basis. This ensures that water mist sprinkler systems for a particular application
should be considered equivalent to conventional sprinklers and water mist extinguishing systems may be considered equivalent
to water spray extinguishing systems or gas extinguishing systems. This also reflects in the criteria of 1:1 fire tests, which is
always used to proof the effectiveness of VdS approved water mist systems.
As already described above, the structure of the VdS 3188 essentially corresponds to the VdS CEA 4001. Thus, for example,
requirements for water and energy supply, the monitoring or calculation of the pipe network can be found in the same chapters
or annexes.
An essential difference between the other guidelines is the reference to the system-specific manual for planning
and installation (system-specific P & E Handbook). Unlike conventional systems, water mist systems from different manufacturers having different design criteria, such as pressure at the nozzle, distances and K-factor of the water mist sprinklers or nozzles, even for same areas of application. Therefore, the VdS 3188 only specifies general requirements for the design parameters such as the effective area or minimum hydraulic demanding area. For the most
common applications of water mist systems more detailed information and application-specific instructions in Appendix K.
Details such as nozzle spacing, pressures, etc. are then described in the system specific P&I handbook. In the future, for all VdS approved
systems this P & I handbook will have a similar structure and is checked and approved by VdS as part of the system approval process.
Therefore, the system-specific P & I Handbook for the particular system and the particular application and the VdS 3188 are
always required mandatory for the planning and installation of a water mist systems.

4. APPROVED WATER MIST SYSTEMS
All VdS-approved water mist systems have finalized successfully 3 essential steps during the approval process:
•
•
•

Proof of effectiveness with a full scale fire test.
Component and system testing in the laboratory,
as well as the evaluation of the system specific P & I manual and data sheet of the water mist nozzle or the -sprinkler.

The proof of effectiveness always includes a state of the art standardized fire tests. During this fire test the essential parameters
of a water mist nozzle or a sprinkler will be determined.
As part of the system-specific P & I-manual, the respective data sheet is generated from these results, for example the relevant design parameters, fields of application and limitations described together with the VdS 3188.
173

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

Fire test with a water mist system accompanied by VdS (Source: VdS)
The description of the system is another important part in addition to VdS 3188. Only after successful component and system
testing in the VdS Laboratory, they are included in the P & I manual.
Currently, the system for the approval of water mist systems is still in the conversion. In future there will be separate component recognition for water mist sprinklers and nozzles (G number). These may then be used in each of the water mist systems
(S-number) in which the components are listed.
A daily overview of approved water mist systems can be found on the website at VdS www.vds.de.

5. SUMMARY
Water mist systems are known as possible solution for specific applications as an alternative to sprinklers, water spray or
gas extinguishing systems. Basis for this are the VdS guidelines VdS 3188 for planning and installation of water mist sprinkler and extinguishing systems. Together with the respective system-specific P & I handbook, compact and transparent guidelines for the planning, installation, operation and maintenance is offered for designers, operators and manufacturers
Apart from introducing the generally used term „water mist“, the system of approvals of water mist systems will be converted and
thus simplified and more transparent.
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ULF AS A SOLUTION FOR PROTECTION ON ACCOMMODATION AND HEALTHCARE
Tim NICHOLS
ABSTRACT
Accommodation and healthcare facilities are a rapidly growing sector of the construction market that present their own fire
protection challenges. They often house elderly, disabled or infirm people who cannot egress a building quickly in the case of
fire. The buildings themselves are either existing retrofitted for new use, or have limited site storage for traditional fire sprinkler
protection methods. AquaMist ULF is a low pressure water mist system that can provide rapid protection for both life and property.. The use of water mist is critically dependent on the correct fire testing applicable to the risk and in the certification by third
party bodies and insurers. The paper will detail the unique characteristics of AquaMist ULF, and the fire testing that has been
undertaken pertinent to this application, detail the components that form part of the system and provide examples of technology
installed and in use today.

1. PROPERTIES OF WATER MIST
Water mist is defined in NFPA 7501 as a spray with 99% of mean droplet diameter less than 1,000 microns (1 mm). The water
droplet diameter is important as through its reduction, the effective surface of contact with a fire is increased as detailed in Table
1.
Diameter
(mm)

Number of Drops per unit
volume

Effective Fire Contact Surface Area (m2)

Example

10

1

0.000314

ESFR Sprinkler

1

1,000

0.314

Commercial Sprinkler

.01

1,000,000

314

Water Mist

Table 1 – Effect of droplet diameter on amount of surface area available for contact in a fire
The fire-fighting properties of water are split into its heat reducing capacity and its ability to provide an inerting atmosphere. Water has a high heat capacity, requiring 335kJ of energy to heat (or energy extracted to cool) 1 litre of water from 20oC to 100oC.
However, a greater cooling effect is produced by changing the phase from water to vapour by 2,250kJ per litre. By having a larger
area of surface contact, this phase change is more rapidly achieved, the effect measured as almost instantaneous as shown in
Figure 1.

Figure 1. The cooling effect of water mist. Fire temperature is above 600oC before activation, followed by a very rapid tem175
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perature drop below ignition threshold.

The vapour around the flame front excludes oxygen, creating an inerting atmosphere, and also prevents heat spread to adjacent
areas through the attenuation of radiation.
Inerting effect is the predominant mechanism in enclosed high heat release rate liquid hydrocarbon fires (Class B), and industrial
cooking oil fires (Class K). This mechanism contributes much less for deep-seated fires with slower heat release rates. This is
explained in Figure 2. As a result the water density application for enclosed Class B/K is up to an order of magnitude less.

Figure 2. Heat release rate associated with differing fire types
This misunderstanding of amount of latent heat always available has led to the misconception that water mist systems always
use much less water than equivalent sprinklers for ALL applications. Water usage only approaches an order of magnitude less
for Class B and Class K fires. Water mist design therefore is subject to the type of fire hazard the system is applied to, and Class
B and Class K fires are configured as deluge systems and designed as extinguishing systems. However for Class A fires, pertinent to this paper, the design is for control and suppression, similar to the approach adopted for sprinkler systems.
Notwithstanding, AquaMist ULF low pressure water mist has been extensively tested for Class A fires, and its application water
density has been reduced to as little 1.5 mm/min/m2, almost 30% lower than any similar technology using at significantly higher
pressures (sometimes up to 200 bars), and less than half the equivalent water required in sprinkler applications. It attains this
performance through the careful design of the nozzle orifice and deflector, to produce a range of small and large droplet sizes.
The small droplets contribute to the removal of heat and the large droplets permit penetration of the droplets into the base of the
fire, overcoming the thermal pressure present in the heat gradient.
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Figure 3. A summary of the fire-fighting mechanisms of AquaMist ULF

2. FIRE TEST PROTOCOLS

A fire test protocol is designed to most closely replicate the fire load, type and environment to which a water mist system may
be applied. There are always limitations associated with fire testing and these may include, but not be limited to: fire load; room
dimensions (most critically height); and ventilation. In order to standardize on fire testing, worldwide laboratories have shared
information and reached agreement on equivalence for fire testing, and this has been led by Factory Mutual (FM) under their
test protocol FM55602. FM5560 is a complete document that provides details of fire tests for a vast majority of hazards including
machinery spaces, wet benches, industrial oil cookers, and particularly for Class A light hazard risks, which includes accommodation and healthcare premises defined in the FM Global Property Loss Prevention sheets3,4. . Not only are the fire tests
detailed meticulously, but also for a system to be approved all the individual system elements need to be component tested.
These components include pumps, valves, pipes and nozzles.
FM5560 (2012 edition) currently only covers light hazard occupancies, defined as hazard category 1 (HC-1) and is detailed in
Appendix G. (Note that the next edition, due for publication December 2015 will cover protection to which AquaMist ULF has
also been tested and approved).
The fire test is valid for the following specified areas taken from FM Data Sheet 3-26 (selected list presented here).

Data Processing Equipment Rooms/Halls
Occupancy

Description

Apartments

Lightly loaded non-storage and non-manufacturing areas with ordinary combustibles

Concealed Spaces
Institutions
Hotel rooms
Meeting rooms in hotels
Nursing
homes

or

Expect fires with relatively low rates of heat release in these occupancies

convalescent

Offices
Restaurant seating areas
Unused attics

Table 2 Applicable applications

The fire tests are undertaken for three differing sized risks: a small compartment (e.g. a bedroom); a large compartment (e.g. a
lounge) and an open space (e.g. a communal area). The fire load, is based on fires arising from beds, furniture and sofas, and
is determined and configured in a repeatable way. This ensures that each test can be validated.
Pass/fail criteria varies per test, but as an example for the open space test: no more than five nozzles shall operate; one nozzle
shall remain un-activated; damage shall not >50%; maximum ceiling surface temperature 260oC; and maximum gas temp over
ignition <315oC.
Fire test design area is configured so to ensure that a minimum/maximum distance can be determined between nozzles, and
that the open space test allows a large safety factor in terms of design area coverage. These two elements ensure that the water
mist system is proven against nozzle skipping - where one nozzle discharging cools and adjacent nozzle to prevent it opening.
If a premise contains a floor or ceiling void additionally tests should be performed since these are often found in accommodation
and healthcare premises. These tests include performance measuring of cable fires and are detailed in the VdS test protocol5.
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Figure 4 Photograph of concealed space fire test (free burn test)
Where accommodation and healthcare premises have storage the applicable fire test protocol is the UL21676. The test looks at
configurations of packaged polystyrene cups. Igniters are placed adjacent to central storage and the pass/fail criterion is that no
more than 50% damage should occur to this storage and no damage to adjacent storage.

Figure 5 – Storage configuration (single block shown) used in the UL2167 fire test

Life Safety Properties

In the past decade there has been considerable interest in the use of water mist to protect occupants who cannot egress a
building. Initial studies were focused on institutional establishments. In these premises, the occupants are incarcerated, and any
fire event recorded was normally deliberate. In many institutions there are issues associated with smoke clearance and water
mist was tested to see if it could mitigate such effects. A study for the Scottish Prisons Authority in 20047 comprised of a series
of fire tests looking at the life tenability of an occupant in a closed room protected by a water mist system. For the purposes
of the study tenability limits were defined as the level of the common fire by-products. These were carbon monoxide (arising
from incomplete combustion), hydrogen cyanide (burning of wool and blankets) and hydrogen chloride (from polymerization of
cables). When present in the environment, they become toxic for the specific period of short term exposure, i.e. will cause death
or have medium to long term health implications.

Chemical

Hazard Type

Short Duration Exposure Limit

Carbon monoxide

Asphyxiant

6,000 ppm

Hydrogen cyanide

Asphyxiant

150 ppm

Hydrogen chloride

Irritant

200 ppm

Table 3. Short term exposure limits of most common toxic chemicals emitted from fire

The build-up of toxic gases is greatest for slow heat release rate fires (i.e. smoldering fires), but once heat has risen sufficiently
to activate the thermal bulb, the effect of the water mist is instantaneous. This is shown for hydrogen chloride in Figure 6.
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Figure 6. Demonstrative reduction of hydrogen chloride built up in a fire following the activation of water mist system

3.DESIGN STANDARDS

For a number of years the only design standard available has been NFPA 750. However, in late 2015, the British Standard,
BS84898 is scheduled to be published. This goes much further in terms of specifying system design areas, system discharge
duration and specifically mentions the relevant fire testing from FM5560. Common design and best practice engineering have
been included in a workable form covering calculations for break tank capacity, area of maximum assumed operation and hydraulic gradients.

AquaMist ULF NOZZLES AND COMPONENTS

AquaMist ULF nozzles have a similar appearance to sprinklers and are fitted with the option of a fast-response 57oC or 68oC
thermal bulbs and with a chrome, brass, and pure white or signal white finish.

Figure 7 AquaMist ULF nozzles
There are four specific models detailed in Table 4.

Model

Purpose

Type

Design Pres- Water
Density Relevant Apsure (bar)
(mm/m2/min)
proval

AM-24

Storage

Pendent

7

2mm

UL2167

AM-27

Compartment sizes not
exceeding 97m2

Pendent

11.7

1.5mm

FM5560

AM-29

Open spaces

Pendent

7.6

1.7mm

FM5560

AM-30

Concealed spaces, floor
and ceiling voids

Upright

7.6

1.7mm/1.4mm

FM5560/VdS

Table 4. AquaMist ULF Nozzle Types
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The selection of the nozzle will depend on its type-approval listing.
Also critical is the pipe work, which must also be listed and approved. The AquaMist system uses a G-Press. This meets the
requirements of NFPA750, FM and VdS and is available also with FastFlex hoses for connection to nozzles through voids.
Section valves, flow switch and pumps are identical to sprinkler type only much smaller. Typical main feed pipe and valve sizes
are no more than 40mm or 50mm for design areas of up to 144m2. Branch pipes are most often 22mm in diameter. Pump flow
rates are equally low, with design flows as low as 160 litres per minute, and tank supply sizes as small as 4,800 litres for 30
minutes of protection time. The pump power requirement, again subject to location and elevation of protected spaces, could be
as low as 7.5kW and very rarely above 11kW.

4. CASE STUDIES

Since the approval of the AquaMist ULF system, many systems have been installed in many types of buildings: commercial,
residential, hospitals, data centres, etc. The use in care homes has been particularly prevalent in UK and Scandinavia and in
city locations where there have been restrictions on space for pump and tank sets. On-going hospital projects in Denmark have
hundreds of nozzles installed throughout this new build project. On retrofit projects in Norway the smaller pipe diameter when
compared with sprinklers, combined with small storage requirement for pump and tanks have resulted in reliable, proven protection being installed that might not otherwise have been the case. A large commercial project in London saved several hundred
thousand dollars-worth of infrastructure by not having to use a very high powered pump with associated underground dual pipe
feed and high voltage supply feed.
On-going benefits include the saving of space permitting extra car parking and/or rooms that are not lost to tanks and plant
space. Furthermore, should ever an actuation occur the water quantity will be minimal compared with the equivalent sprinkler,
causingmuch less collateral damage to the facility.
Some facilities have a mixture of AquaMist ULF low pressure water mist and sprinklers, where for isolated areas, water mist
does not have the required test standards, for example for high height areas. This is a unique feature that is accepted by FM (as
long as components used are approved and meet their design codes), and has been adopted where areas include higher hazard
storage not covered by FM approval for water mist. High pressure water mists cannot do this, they would require a separate
sprinkler system alongside.

5. SUMMARY & CONCLUSION

AquaMist ULF low pressure water mist systems have been developed and third party tested and approved for light hazard and
ordinary hazard applications applicable to accommodation and healthcare premises. The fire suppression can be properly determined undertaking the published fire-tests.. AquaMist ULF offers advantages over sprinkler systems by using at least 50%
less water; resulting in smaller pump, tank and pipe sizes. The saving in plant footprint, and power requirements, can result in
significantly less infrastructure costs when compared with equivalent sprinkler systems. They also offer huge cost savings and
with low pressure, high safety levels, when compared with alternative high pressure systems.
AquaMist ULF low pressure water mist systems are a tool that form parts of the overall building fire protection strategy. Use is
subject to risk assessment of fire loads. The consideration of alternative technologies is covered in a book on the wider subject
of fire extinguishing and suppression9.
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HIGH VALUE MACHINERY FIRE PROTECTION WITH HIGH PRESSURE WATER MIST
Ruediger KOPP
ABSTRACT
Solvents and lubricants used in high value machines, e.g. printing machines for magazines, constitute a substantial fire risk
potentially causing large scale fires and losses of parts, if not the entire machine. This has dramatic effects on the production
process and leads to considerable consequential losses.
To date machines are often protected with CO2 or foam fire fighting systems. Due to the open environment around the machines
and the presence of personnel, safe and effective alternatives are sought by companies throughout different industries.
Water mist technology ideally matches the machine operator’s needs.
The paper will, based on a case study, present the steps from risk assessment over selection of a suitable protection concept to
the implementation of a water mist system in large scale machines.

1. HIGH PRESSURE WATER MIST: AN ADVANTAGEOUS TECHNOLOGY
High pressure water mist has been increasingly used in fire fighting since the early 1990s. Compared to other fire fighting methods, this technology provides many advantages.
High pressure water mist can be applied without pre-warning times. With just a small amount of water, it generates a considerable cooling and local oxygen displacement effect. It is safe to humans and the environment. Due to the small amount of water
discharged, it does not have any serious impact on electric components, thus the risk of water damage is minimal. High pressure
water mist partially washes toxic smoke particles.
All of this helps keeping the cleaning and clean-up measures as well as the renovation work after a fire incident to a minimum
while assuring operational continuity. Another advantage is that water mist systems are space saving and can be integrated into
existing machines and infrastructures at a later stage.

2. WATER MIST SYSTEM STANDARDS AND APPROVALS
Water mist systems are designed and approved based on internationally recognized standards, as the NFPA 750, the FM 5560
by Factory Mutual and the European CEN TS 14972 standard. Based on these international standards, national guidelines and
standards have been development and published by organisations like VdS in Germany, APSAD in France, BSI in the UK and
others.
All standards for water mist technology have in common that these standards do not prescribe the required nozzle type, droplet
distribution, flow rate, nozzle spacing and discharge time, as standards for sprinklers or gas extinguishing system do. These parameters have to be individually determined by carrying out application related full scale fire tests to provide optimum protection
of the respective risk.
In the past years numerous full scale fire tests have been carried out at independent fire research institutes and laboratories
which have led to a broad acceptance basis of water mist systems as alternative to conventional systems.
Standards today provide fire test scenarios for machinery room protection as well as for local protection of machinery. Different
water mist system manufacturers have certified and approved their systems based on these guidelines.
However, for specific machinery, like for the protection of printing machines, no general fire test scenarios exist. Printing machines represent special fire risks, mainly due to the highly flammable solvents used in the printing process. For such applications, special fire test scenarios have to be developed with independent fire test institutes and system approval bodies.

3. FIRE PROTECTION CHALLENGE IN THE PRINTING INDUSTRY
In the printing industry, fire protection plays a particularly important role. Flammable solvents in paints and materials, machine
parts operating at high speed, the electrostatic charging of parts and components are all potential hazards.
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This is why CO2 and Aerosol extinguishing systems are often used in this industrial sector. These extinguishing agents are effective, clean, and residue-free. They neither damage the items to be protected, nor do they conduct electricity. CO2 systems,
though, can only be activated after a specific pre-warning phase to endanger any operation personnel. Both CO2 and Aerosol
extinguishing systems are limited in their discharge time. If fires have not been extinguished during system discharge this can
lead to substantial fire damages.
These two system types have so far protected the printing machines at PRINOVIS, Europe’s largest printing group operating at
four locations in Germany and the United Kingdom. In their production site in Dresden every year about 150.000 tons of printed
papers are processed.

Photo: Retro gravure Printing Machines at PRINOVIS
So far all printing machines were protected by an Aerosol extinguishing system as local protection systems within the paint trays
containing solvent based colours, which was automatically activated after fire detection and a manually operated CO2 extinguishing system as additional safety measure.

4. FIRE INCIDENT WITH TREMENDOUS EFFECT
On May 19th 2013, an alarm went off at the Dresden fire brigade. One of the six large rotogravure printing machines in the PRINOVIS printing group was on fire. Three fire engines of the fire brigade have been alerted as well as some voluntary firefighting
brigades from the surrounding area.
A total of about 90 emergency services arrived at the scene and extinguished the fire within two hours. The cause of the fire was
found to be a technical effect in the control box which is situated near the printing mechanism. The fire could spread easily due
to the solvent-based printing colour that is used for the printing process.

Photo: Fire Incident at PRINOVIS
The fire not only affected directly the printing machine, but in consequence also the production hall and stocks.
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Even though the May 2013 fire in the large-scale printing plant could be extinguished fairly quickly, the results for the company
were devastating. One of its six rotogravure printing machines was completely destroyed. The cleaning and the clean-up measures after the fire proved to be time consuming and cost intensive. Fine soot particles had accumulated on the walls, ceilings,
and technical equipment. In addition, the large quantities of fire extinguishing water had partially destroyed the paper stocks.
As a consequence of this fire, PRINOVIS decided to revise its fire protection concept. Together with its insurance company and
the local fire brigade, the corporation decided to supplement the existing Aerosol and CO2 local extinguishing units, which are
used to protect certain areas within the printing machines, with a water mist system. An extension of the CO2 system was not
taken into consideration. With a surface area of approximately 120 m x 60 m, the production hall is too large and spacious. At
the same time, the company wants to keep the potential risk to human life at a minimum.
Printing Machine Protection Concept based of Full Scale Fire Tests
PRINOVIS developed jointly with its insurance company, the water mist manufacturer FOGTEC as well as the VdS as independent inspection body and test institute a specific fire protection concept for protection of their printing machines. The concept is
based on fire tests developed in accordance with Annex B of CEN TS 14972 standard. The type and composition of the fire load,
the ventilation conditions, and the acceptance criteria have jointly been defined.
Any and all conceivable fire risks in the surrounding area of a rotogravure printing machine have been taken into consideration
in the fire tests that are conducted at full scale. The spillage of colours within two printing units, a leakage or rupture in the supply
of lubricants or the burning of large amounts of paper within the printing machine are simulated in these tests.
The different test series were successfully completed, witnessed by VdS as third party, and confirmed the measures which were
subsequently integrated into the fire protection concept:

Photo: Printing Machine Water Mist Fire Test

5. SYSTEM INTEGRATION AT PRINOVIS
A FOGTEC high pressure water mist system has been installed at three levels within the printing machines enclosures of 8 m
width, 30 m length and 10 m height. The water mist system is complementing the previous local Aerosol protection.
A deluge system with more than 500 open nozzles is installed. Every rotogravure printing machine is divided into three sections
in which water mist can be released simultaneously. To achieve fast extinguishment, one of sections containing the paint mixing
units is supplied with a mixture of water and AFFF additive.
Linear heat detectors are installed throughout the printing machines to permit the rapid detection of a fire.
All of these measures assure that the water mist system is operating automatically on fire detection. The water supply has been
dimensioned with 100% safety factor and 30 minutes operation time, resulting in a water tank volume of only 29 m3.
The water mist system at PRINOVIS has been retrofitted to the printing machines under running production infrastructure without
hassles and minimal business interruption. Operational continuity was, thus, assured and maintained at all times.
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6. CONCLUSION
A number of different industrial fire risks, particularly machinery protection involving hydrocarbon fire risks, which traditionally
have been protected with conventional gas extinguishing or sprinkler systems, are today seen as excellent applications for water
mist technology due to its efficiency, environmental friendliness and its safety for operation personnel. This application field is
continuously growing for water mist technology.
Particularly for the printing industry high pressure water mist has demonstrated excellent extinguishing abilities for printing machine environment to the satisfaction of companies as PRINOVIS as well as to their insurance company, assuring best possible
fire protection to their assets.
Partly higher initial investment cost than conventional technologies and the application related full scale fire test requirements
request for proper evaluation of the suitability of water mist for the application. Users, insurers and fire experts around the world
today know and appreciate the benefits of water mist and approach system manufacturers to jointly develop fire protection concepts based on this advantageous technology.
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BOYA VE KAPLAMA SANAYİİNDE YANGIN GÜVENLİĞİ
Erol YAŞA
ÖZET
Boya ve kaplama malzemeleri imalatı, oldukça önemli, karmaşık aynı derecede riskli işlemler içeren bir sanayi koludur.
Kullanılan çok sayıda ve çeşitli kimyasal ham maddeler bu sanayi kolunu, yangın ve güvenlik açısından oldukça kritik ve riskli
duruma getirmiştir. Boya imalat yerlerindeki en büyük risk, imalat da kullanılan, yanıcı, parlayıcı sıvıların, ham maddelerin, taşınması, bir yerden diğerine aktarılması ve depolanması sırasında meydana gelmektedir.
Boya ve kaplama sanayi’nde kullanılan dört ana ham maddeyi, reçineler, pigmentler, solventler, katkılar ve çoğunlukla mobilya
ve otomobil imalatında kullanılan nitroselüloz olarak sayabiliriz. Genelde iki tür boya imalatı vardır. Bunlar,Solvent bazlı ve Su
bazlı boyalar’ dır. Solvent bazlı boya imalatında riskler daha yüksek olduğundan, günümüzde daha çok firma su bazlı boya
imalatına gitmektedir..
Boya ham madde depolaması,yanıcı ve parlayıcı malzeme depolama grubuna girmektedir. Yanıcı ve parlayıcı malzeme depoları,
büyük yangın hasarları için potansiyel risk teşkil etmektedir. Yeterli güvenlik önlemleri alınarak bu yerlerdeki riskler azaltılabilmektedir.Takip eden bildirimizde bu önlemler hakkında bilgi verilecektir.
Boya imalatındaki genel yangın riskleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;
-Nitroselüloz Lakı imalatı
-Aerosol Şarj işlemleri
-Statik Elektrik
-Reaktör Riskleri ve Kimyasal Isınma
-Genel Bakım ve Temizlikte eksiklik ve ihmaller
-Nitroselülozla Çalışma
Yangın ve patlamaya karşı ilgili standartlarda (NFPA 30-Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar Kodu/NFPA 68-Acil Havalandırma ile Patlamalara Karşı Korunma Standardı) aşağıdaki Pasif Koruma önlemleri, öncelikle parlayıcı ve yanıcı sıvı kullanan, solvent bazlı imalat
yapan işletmeler için istenmektedir.
-Havalandırma
-Patlama Tahliyesi
-Duman ve Isı Tahliyesi
-Aktif Koruma önlemi olarak da Otomatik Yağmurlama Sistemleri (BYKHY ve NFPA 13’e göre) boya ve kaplama üretimi yapan
fabrikalarda mutlak istenen tesislerdir.
Can Güvenliği Önlemleri olarak, Kaçış imkanları, işletmenin tamamını kapsayacak şekilde tesis edilmelidir.
istenenler esas alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: reçineler, pigmentler, solventler, nitroselülozlar, aerosollar, statik elektrk, yanıcı/parlayıcı sıvılar

PAINTS AND COATINGS MANUFACTURING
ABSTRACT
Paints and coating operations are very important and highly complex part of the industry.They utulize the largest number and
widest variety of raw materials of any segment of the chemical industry.A single plant can utilize as many as several hundred
ingridients in the manufacturing of thousands of finished products.These finished products
will range from items for mass marketing of a whole line of products to a custom-made product to fulfill a specific function for
one customer.
Paints and coatings not only add color to our lives, they do us a great economic service.They protect and maintain from weather,
corrosion, chemicals and other environmental factors to many surfaces on which they are applied such as our homes, public
buildings, factories, equipment, machinery and vehicles.
There are two types of paints manufacturing; solvent-based and waterborne.Waterborne manufacturing involves little or no flammable liquid usage and therefore the fire hazard is low in plants devoted entirely to this type of production.While today’s trend
is toward waterborn painting facilities, the production of solvent-based products is considered hazardous due to the the large
quantities of flammable and combustible liquids involved and because of the use of heated reactors for making resins and other
specialized products.
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Paints and coatings consist basically of four broad types of raw materials; resins, pigments, solvents and additives.
Nitrocellulose resins are used extensively in the manufacture of coatings for furniture and automobile refinishing.
The storage of flammable and combustible raw materials which are in liquid phase presents the potential for large fire losses.
The provisons of normal safety features, however, can make such storage relatively safe.
NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code, covers the requirements for both the tank and container storage found in
industry in general, including the coatings industry.
Fire hazards in the coating industry; experience has shown that nitrocellulose lacquer manufacturing and aerosol charging operations, present the most severe fire hazard. Further risks invoved are; static electricity, chemical heatings, reactor hazards,
maintenance and houskeeping, handling nitrocellulose.
The safeguards apply primarily to solvent- based manufacturing plants where flammable and combustible liquids are utilized.
Ventilation, explosion venting, smoke and heat venting, containment of liquids spills and vapors, aerosol safeguards, static
electric control, struck spark control are most important systems to be taken care. Fire control systems; Automatic sprinklers
according to NFPA 13, are the basic protection system in processing areas of coatings plants.Special extinguishing systems are
sometimes used to provide additional protection to tanks and special hazards.
Life safety considerations,must be provided throughout the plant.In those areas of the plant where flammable liquids are handled, exiting mustbe provided as specified for high hazard occupancies.Exit details are outlined in BYKHY, Guidelines for
Building Fire Protection of Turkey and NFPA 101, Life Safety Code of USA.

Keywords: Resins, Pigments, Solvents, Nitrocelluose, aerosol, static electricity, Flammable and Combustible,Liquids, NFPA
1. GİRİŞ
Boya ve kaplama malzemeleri imalatı, oldukça önemli ve karmaşık aynı derecede riskli işlemler içeren bir sanayi koludur.
Kullanılan çok sayıda , çeşitli kimyasal ham maddeler bu sanayi kolunu, güvenlik açısından oldukça kritik duruma getirmiştir.
Tek bir boya imalathanesi/fabrikası, yüzlerce çeşit boya ham maddesi kullanarak, binlerce çeşit kullanıma hazır, mamul madde
üretebilmektedir.
Boya ve kaplamalar,son kullanım amacına göre üç ana grupta toplanırlar.
-Mimari kullanım boyaları (Evsel ve sanayi tipi her türlü bina boya ve kaplama
malzemeleri)
-İmalat ürünü boyaları (Her türlü imal edilen malzeme,ekipman boya ve kaplamaları)
-Özel amaçlı boyalar (Örneğin; korozif ortamlar,normal dışı sıcaklıklar ve ortamlar, çevre şartları)
Genelde iki tür boya imalatı vardır.
-Solvent bazlı boyalar
-Su bazlı boyalar
Sanayi’de her iki türü üreten firmalar olduğu gibi, sadece solvent veya su bazlı çalışan firmalar da bulunmaktadır. Ancak, su
bazlı boya imalatında riskler daha düşük olduğundan, günümüzde, trend daha çok su bazlı imalata kaymaktadır. Boya imalat
yerlerindeki en büyük risk, yanıcı ve parlayıcı sıvıların, ham maddelerin taşınması, aktarılması, depolanması sırasında meydana
gelmektedir. Bu tür sıvıların, sayılan işlemler sırasında meydana getirdiği yanıcı buharların, havadaki yeterli oksijenle karışması
durumunda, parlayıcı hale gelmekte ve patlama için yeterli bir ısı kaynağı veya bir statik elektrik kıvılcımı yeterli olmaktadır.
Bizim, bu çalışmamızda, riskler yüksek olduğundan, ağırlıklı olarak, Solvent bazlı boyaların imalatı, ham ve katkı maddeleri’nin
nakliyesi, aktarılması, işlenmesi, depolanması sırasında meydana gelen riskler ve korunum yöntemleri ele alınacaktır.

2. BOYA HAM MADDELERİ TANIMLAMASI
Boya ve kaplama sanayinde kullanılan dört ana ham maddeyi,reçineler,pigmentler,solventler ve katkılar olarak sayabiliriz.
-Reçineler (Bağlayıcılar):
Boya imalatında kullanılan reçineler, “Shellac”gibi doğal reçinelerden,”Polyvinyl Chloride”gibi sentetik polimer ürünlere kadar
geniş bir yelpazede yer alırlar. En çok kullanılan dört reçine familyası ise; Alkidler, Akrilikler, Viniller ve Epoksi’lerdir. Reçineler,bağlayıcılık görevi yaparlar,solvent ve su bazlı olurlar. Solvent bazlı reçineler,hidrokarbon,alkol gibi organik solventler
içinde çözündürülürler.Kolay alev alma özelliğne sahip bu solventler işleme ve depolamada yüksek yangın riskine sahiptirler. Su
bazlı reçinelerde,solvent’in büyük miktarı su’dur.Bu reçinelerin, küçük oranlarda organik solvent içermesinden dolayı, parlama
noktaları potansiyel bir risk teşkil etmemektedir.
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-Pigmentler:
Boya ve kaplama üretiminde,ürünlere renk, opaklık, korozyondan korunma, düzgün/kaygan yüzeyler ve diğer fonksiyonel özellikler veren ürünler olarak tanımlanırlar.
En çok bilinen dört pigment grubu ise;
-Primer beyaz pigmentler (Titanyum dioksit ve çinko oksit gibi)
-Renkli Organik ve İnorganik pigmentler (Pthalocyanine mavi ve yeşili,kurşun kromat sarısı)
-Doldurucu ve Genişletici pigmentler(talk,kalsiyum karbonat,silika gibi)
-Metal pudraları (çinko tozu,aluminyum ve bronz pudraları gibi)
Pigmentlerin çoğunluğu, piyasada, pudra/toz şeklinde bulunmasına rağmen, bazıları suyla karıştırılmış bulamaç şeklinde olurlar.
Bu tür malzemelerin kullanımında istenmeyen durumlar ise, düşük yoğunluklu pigmentlerde (talk ve titanyum dioksit gibi) meydana gelen toz sorunudur. Bu sorunlar,aluminyum ve çinko tozlarının patlama ve yangın riskine kadar uzanmaktadır.
-Solventler:
Diğer maddeleri fiziksel olarak çözebilen maddeler anlamına gelen solventler, gerek sanayi ürünlerinin üretiminde, ara ürün,
gerekse günlük yaşamda, son ürün olarak yaygın şekilde ve yüksek miktarlarda tüketilmektedir. Solventlerin bu şekilde yaygın
kullanımı,solventlere yada,solvent buharlarına teması kaçınılmaz kılmaktadır. Solventler, sağlık açısından tehlikelere neden
olmakla birlikte, yanıcı uçucu, kolay buharlaşır özelliğe sahip olduklarından, iş yeri ortamlarında solvent buharlarının, havadaki oksijenle karışarak parlayıcı ve patlayıcı karışımlar meydana gelme riski hayli yüksektir. Solventlerin en yaygın kullanıldığı
sektörlerden biri de boya ve kaplama imalat sektörüdür. Boya’nın ham maddelerinden biri olan solventler, boyanın viskozitesini
(akma direncini) ayarlamak ve
reçineyi çözelti haline getirmek için kullanılırlar.
-Katkılar:
Reçineler,pigmentler ve solventlere ilaveten,Boya Sanayii bir çok kimyasal katkı maddesi kullanmaktadır. Bu maddeler, genelde,
anyonik, yüzey gerilimi azaltıcı, kayganlaştırıcı ve ayırıcı bileşenler, kurutucular, selülozik koyulaştırıcılar, koruyucular, köpük
önleyici gibi kimyasallardır.
-Nitroselüloz:
Nitroselüloz reçineleri, çoğunlukla,mobilya ve otomobil imalatında kullanılan boya ve kaplama malzemesinin üretimi işlemlerinde
kullanılmaktadır. Bu reçineler, bazı özelliklerinden dolayı tercih edilirler, ancak, bazı taşıma ve depolama risklerini de beraberinde getirirler. Nitroselülozun nakliyesi, genelde % 30 oranında alkolle sulandırılmış olarak yapılır.Alkol oranı,malzemenin
güvenle nakliyesi için önemlidir. İkinci Nitroselüloz türüi, su ile karıştırılmış olanıdır.Su ile sulandırılmış Nitroselüloz, parlayıcı
bir madde olarak sınıflandırılır. Üçüncü Nitroselüloz türü ise, %18 oranında bir yumuşatıcı madde ile sulandırılmış olanıdır.
Bu malzeme, ucuz fiber varillerde,plastik torbalara doldurulmuş olarak satılmakta ve taşınmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda,üçüncü
türdekilere daha çok rağbet edildiği görülmektedir.
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3. HAMMADDE DEPOLAMASI
-Boya imalat sanayiinde kullanılan hammadde çeşidi o kadar çoktur ki bunların her birinin nasıl depolanacağını ayırt etmek hayli
karmaşık bir iştir.
-Demir yolu veya kara yolu ile gelen ham maddeler işletmenin ana depolarına alınır.Doldurma ve boşaltma
İşlemleri sırasında bazı güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.
-Bunların başında statik elektrik’e karşı alınması gereken önlemler gelmektedir.
-Genelde, parlayıcı ve yanıcı sıvılar,tesisin dışında, mesafeli bir yerde, koruma altına alınmış tank çiftliklerinde depolanır.(Bak:
Bu konuda, 26735 sayılı RG ile yayınlanan BYKHY yönetmeliği,Madde 119 daAyrıntılar verilmektedir.)
-Parlayıcı ve yanıcı sıvılar,kullanım noktalarına, pompalama ile ulaştırıldıkları gibi yer çekimi cazibesi ile yapılabilen akışlar
güvenlik açısından tercih edilmektedir.
-Yüksek vizkoziteye sahip bu sıvılar, akışkanlığın sağlanabilmesi için, depolama esnasında, genelde ısıtılırlar.
-Bu şekilde, hem pompalama, hem cazibeli akışlar ve hem de karışımlar daha kolay yapılır.
-Kapalı hacımlarda,tüm tankların ayrı ısıtılmaları yerine, hacım’ın tamamı bir merkezden ısıtılarak ekonomi sağlanır.Ancak,
böyle durumlarda,standartlarda istenen özel güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.

3.1. Nitroselülozun Depolanması:

-Nitroselüloz varilleri/kapları’nın depolanmasında bazı özel kurallar bulunmaktadır.
-Bunlar, genelde işletmenin ayrı bir yerinde, kapalı,özel,sadece Nitroselüloz için ayrı bir mekanda depolanırlar.
-Variller,işletme içersinde sanayi tipi Fork-lift’lerde,özel kelepçelerle bağlanarak taşınırlar.

-Bina içersindeki kullanımları, manuel olarak yapılmalıdır.
-Çok dikkatli olunması gerekmektedir.
-Varillerdeki Nitroselüloz kolaylıkla ateşlenebilmektedir, asla yerde sürüklenmemelidir.
-Kullanım noktalarında,sadece anlık ihtiyaç kadar bulundurulmalıdır.
-Nitroselüloz varilleri,depolamada iki sıradan fazla üst.üste konulmamalıdır.
-Tek sıralı depolama,tavsiye edilen depolama şeklidir

3.2. Ham Madde Depolamada Yangın Riski

-Yanıcı ve parlayıcı malzeme depoları, büyük yangın hasarları için potansiyel risk teşkil etmektedir.
-Yeterli güvenlik önlemleri alınarak,bu yerlerdeki riskler azaltılabilmektdir.
-NFPA30 Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar Kodu sanayide,özellikle,boya ve kaplama sektöründe,bu tür yerlerde alınması gereken
önlemleri açıklamaktadır.
-Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, depolanmasında, iki genel sorundan biri, depolama tanklarında acil durum,önlemlerinin alınmaması, diğeri ise nefeslik havalandırmalarının ya bulunmaması, ya da yetersiz olmasıdır.
-Bunların bulunmamaları veya yetersiz olmaları halinde bir çok katastrofik kazaların meydana gelmesi kaçınılmaz olmaktadır.
-Nefeslik havalandırma sistemi’nin yer altı ve yer üstü tankların tamamında bulunması esastır.
-Nefesliklerin görevi, tankların doldurulması ve boşaltılmaları esnasında güvenlik sağlamasıdır.
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ŞEKİL -1: Depolama Tanklarında NFPA Onaylı Nefeslikler
Sınıf - I (Class-I) sınıfındaki parlayıcı sıvıların bulunduğu tanklarında nefeslikler daima, alev tutucu özellikte
olanlardan seçilmelidir.

ŞEKİL-2: Alev Tutucu ile Kombine Nefeslik Valfi

3.3. Depolama Tanklarında Havalandırma

-Kapalı mahallerde bulunan tanklarda, havalıklar daima dış havaya verilmelidir.
-Korumalı nefeslikler, tank içersindeki sıvının sürekli hava ile temas halinde olması istenmediğinde kullanılmakadır.
-Bu nefeslikler, bir Poppet valf’le birlikde kullanıldığından,sadece,tankın doldurma ve boşaltma işlemleri sırasında açarlar.
-Acil Durum Havalığı, tank yangın güvenliği için hayati önem taşımaktadır.
-Yanıcı ve parlayıcı sıvı ile dolu tankların, yüksek derecelerde ısı’ya maruz kalarak, içindeki sıvı buharının genleşmesi ve patlama noktasına gelmesiyle meydana gelecek risk’in (BLEVE) önlenmesinde kullanılmaktadır.
-BLEVE olayı, küçük ölçekli tanklar’da (55 Gal.-208 lt.) bile çok tehlikeli bir oluşumdur.

ŞEKİL-3: Tanklarda Kullanılan Acil Durum Havalıkları (Emergency Vents)
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Kontrol dışı akış tehlikesine karşı ise kendini otomatik kapayan valfler kullanılmaktadır.
Acil durum havalıkları hakkında daha fazla ve ayrıntılı bilgi NFPA-30’da bulunabilir.

3.4. Ham Madde Depolamada Yangın Güvenlik Önlemleri

Boya sanayinde,yanıcı ham maddelerin depolama mahalleri ve ilgili alanlarda esas koruma Otomatik Sprinkler Sistemi ile yapılmaktadır.
Hidrolik hesabı yapılmış bir Otomatik Sprinkler Sistemi, en uzakda korunacak alanda dahi, yeterli söndürme suyunu temin edecek şekilde tasarlanmaktadır.
NFPA 30 tasarım kriterlerini, çalışma alanlarını, sprinkler başlık yerleşimini, başlık patlama sıcaklıklarını, hortum akış gereksinimlerini, su akış sürelerini çeşitli parlayıcı ve yanıcı sıvı depo yerleri için vermektedir.
Özel dikkat, Nitroselüloz’un depolanmasına verilmelidir.Bu maddenin yangınında,ısı yayılımı çok ani olduğundan Deluge tip
sprinkler ile koruma yapılmalıdır.
Her ne kadar, tank çiftliklerinin korunması, ayırma yöntemi ile yapılmakta ise de, Otomatik Söndürme Sistemleri ile yüksek derecede koruma yapılmakta, yangın’ın komşu tanklara sıçraması önlenmektedir.
Bu tür korumada, açık mahallerde genelde su püskürtme ve köpük sistemleri kullanılırken, kapalı mahallerde, koruma,tüm hacım, inert gaz veya karbon dioksit ile doldurularak yapılmaktadır.

4. BOYA İMALATINDA YANGIN RİSKLERİ
Boya imalat proses aşamalarını aşağıdaki gibi gruplayabiliriz.
-Pigmentlerin ayırımı
-Ham ve Ara maddelerin karışımı
-İnceltme ve renk verme
-Kalite kontrol ve ayarlamalar
-Filtreleme
-Doldurma ve Paketleme
Yukarıdaki imalat aşamaları, her işletmede kendine özgü yapılmakta ise de, standartlarda her aşama için
Tavsiye edilen,önerilen yöntemler vardır.
Geçmiş deneyimlere baktığımızda, Boya ve Kaplama Sanayiinde, en yüksek risk’in “Nitroselüloz Lakı” İmalatı ve “Aerosol Şarj”
işlemleri sırasında meydana geldiği görülmüştür. Klas-I (Parlama noktası 37,8 °C’nin altında olanlar) solvent kullanan, Boya
imalat ve Vernik pişirme prosesleri takip eden riskli işlemlerdir. Klas-II (Parlama noktası 37,8 °C’nin üzerinde olanlar) solvent
kullanan reçine ve boya imalatı ise üçüncü derecedeki yüksek risk grubuna girmektedir. Su bazlı boya imalatı en düşük risk
grubunda bulunmaktadır.
Boya imalatında, yangına karşı korunmada, dikkate alınması gereken iki esas husus vardır. Bunlardan birincisi; normal imalat
işlemlerinde, meydana gelen parlayıcı buharların bir kaza veya yanlış işlem ile ateşlenmesi. Diğeri ise; işletme dahilinde, kontrol
edilmeyen yanıcı ve parlayıcı sıvıların, etrafa sızıp, yayılarak yangın başlatma için potansiyel risk teşkil etmesidir. Su bazlı boya
imalatında, bu iki potansiyel risk bulunmaz veya en az seviyededir. Pigment ayırım işlemleri sırasında, parlayıcı sıvılar, sıklıkla,
ya sürekli olarak, ya da doldurma ve boşaltma İşlemleri sırasında, hava ile temas etmektedir. Bu esnada,işletmede bulunan,
ateşleyici noktaların kopntrolu kritiktir ve sürekli yapılmalıdır.

4.1. Statik Elektrik
Boya imalatında çıkan yangınlarda, en çok rastlanan başlangıç nedeni, Statik Elektrik olmuştur. Boya imalathanelerinde,parlayıcı sıvıların, bir yerden, diğer yere pompalanmaları, karıştırılmaları, filtre edilmeleri, sürekli hareket halinde olmaları sırasında
meydana gelen Statik Elektrik, gerekli önlemler alınmadığında daimi risk teşkil etmektedir. Genelde,boya imalathanesinde bulunan tüm ekipmanlar, topraklama yapılarak,statik şarj’lar elimine edilebilir. Bir istisna,çakıl değirmenleridir. Seramik iç yapıları
nedeni ile, statik elektriğin toprağa atılmasını sağlayamazlar. Bu ekipmanların korunması için özel işlem uygulanmaktadır.

4.2. Reaktör Riskleri ve Kimyasal Isınma
Bazı proseslerde, reaktörler kullanılmaktadır. Bu reaktörlerde,işlem gören malzemelerin karışımlarında meydana gelen kimyasal
reaksiyonlar sonucu yüksek ısı’nın önlenmesi için, belli aralıklarla katkılar ilave edilmektedir. İçersine,Nitroselüloz ilave edilen
karışımlarda özellikle,bu sorunla karşılaşılmaktadır. Reaktör risklerine karşı alınması gereken önlemleri aşağıdakiler gibi sırayabiliriz.
-Kullanılacak katkı maddelerinin tip ve miktar bakımından uygunluğu
-Exotermik reaksiyonlar sonucu, meydana gelecek ısının soğutulması için yeterli kapasitede soğutucu kullanılması
-Uygun tip ve kapasitede Patlama Patlama Disklerinin bulunması, tahliyelerinin, bina dışında güvenli bir yere yapılması

190

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

4.3. Genel Bakım ve Temizlik
Genel bakım ve temizlik bir boya fabrikasında çok önemlidir. Kaçıran valfler ve fittings’ler, yanıcı sıvı ve parlayıcı buharları etrafa
yayabilirler. Valfler, pompalar, otomatik kontrol elemanları daima bakımlı ve gerektiği gibi çalışacak durumda olmalıdırlar. Ex-proof elektriksel ekipmanlar daima bakımlı olmalı ve düzgün çalışmalı, aksi halde istenen fonksiyonları yerine getiremiyecekler
ve bazı durumlarda ateşleme riski yaratabileceklerdir.Boyalar ve kaplamalar, imalat prosesleri sırasında etrafa saçıldıklarında,
hemen temizlenmelidir.Aksi halde bulundukları yerde katılaşacaklar, temizlenmeleri zorlaşacak ve bir yangın durumunda, yakıt
haline geleceklerdir.

4.4. Nitroselülozla Çalışma

Alkolle sulandırılmış Nitroselüloz Solvent Solusyonu, Class-I solvent karışımı ile aynı dercede risk teşkil ederler.Buna rağmen,
çözünme işlemleri sırasında, Nitroselüloz bazı benzersiz sorunlar yaratabilmektedir.Örneğin; Kostik ve diğer alkali malzemelere
karşı çok hassasdır. Kuvvetli alkalilerle doğrudan temas halinde, Nitroselüloz, yüksek oranda ısı üretir ve malzemenin alev almasına neden olabilir.Uygun olmayan, alkali maddelerle yapılan tank temizleme işlemlerinin bazı yangınlara neden olduğu bilinmektedir. Nitroselüloz’un, çözünmesi işleminde alınacak güvenlik önlemlerine çok dikkat edilmelidir. Uygunsuz işlemler yangına
neden olmaktadır. Nitroselüloz kullanırken, ortamlarda temizlik ve özel bakım işlerine özen gösterilmelidir. Ortama dökülen, saçılan atıklar, uzun saplı, sert kıllı bir fırça ile hemen süpürülmeli ve kapaklı bir konteyner kabına dökülmeli ve suyla sulandırmalıdır.
Bu konteyner, fabrikada atıkların yakıldığı özel yere, her gün boşaltılmalıdır. Atığın yok edilmesi, kurutulduktan sonra,yakmayla
yapılmaktadır. Nitroselüloz, havayla direkt temas halinde hemen kurumaktadır. Herhangi bir textil malzemesi, Nitroselüloz’un temizliğinde kullanıldığında, Nitroselülozla aynı işleme tabi tutularak yakılmalıdır. Nitroselüloz işlenen mahallerde,zamanla, yatay
yüzeylerde, Nitroselüloz tozu ince bir tabaka halinde birikmektedir. Bu tozlar, periyodik olarak, hortumlu su ile veya, su deposu
bulunan Ex-proof Vakumlu Süpürge ile temizlenmelidir. Bu temizlik yapılmadığında, herhangi bir lokal alev alma olayında,
bu tozlar, birbirini ateşleyecek ve kısa sürede, tüm mekan yangına dahil olacaktır. Yerlere ve ekipmanların üzerine dökülerek,
katılaşmış çözünmüş Nitroselüloz atıkları çok yanıcıdırlar, ateşlendiklerinde, çok çabuk yanarlar ve söndürülmeleri çok zor olur.

5. KORUMA ÖNLEMLERİ
Aşağıdaki koruma önlemleri, öncelikle parlayıcı ve yanıcı sıvılar kullanan, solvent bazlı imalat yapan işletmeler için istenmektedir.
Genelde, boya imalat işlemlerinin yapıldığı mekanlarda, başka işlerin yapılmaması istenir. Bu nedenle, işletme içersinde, boya
imalatı’nın yapıldığı mekanlardan, diğer mekanlara, cazibe ile, kontrol dışı akışlar nedeni ile risk meydana gelmemesi için,
yerleşmelerde topoğrafik özellikler de dikkate alınmalıdır. İşletmedeki ofisler, laboratuarlar, proses alanları,ham,yarı mamul ve
mamul madde depoları, bütün bölümler, birbirinden 2 saat yangına dayanıklı duvarlarla ayrılmalı, geçişler yine onaylı Yangın
Kapıları ile yapılmalıdır.
BYKHY-2009 ve NFPA-30 tanklar ve depoların, binalar ve yollardan,olması gereken minimum uzaklıklar hakkında bilgi vermektedir.
İtfaiye girişleri önemlidir, bu imkanın, işletmenin dört bir tarafından sağlanması istenir. Binalar,ya yangın dirençli konstrüksiyon,
yada, bodrum katsız, yanmaz konstrüksiyon malzemeden yapılmalıdır. Class-I sıvılar işlendiğinde, elektrikli ve ısıtma ekipmanları, Class-I, Bölüm-I şartlarına uygun olmalıdır.

5.1. Havalandırma
Havalandırma, boya imalatında, en önemli güvenlik önlemlerinden biridir. Eğer, parlayıcı buharlar, havalandırmayla dağıtılabilir
veya etkisizleştirilebilirse ateşleme meydana gelmez. Proses alanlarındaki, mekanik havalandırma kriteri, minimum 0,30 m³/
dak./m² olmalıdır. Egzoz emişleri, proses alanlarında, çalışma noktalarında yapılmalı, ölü nokta bırakılmamalıdır. Lokal vantilasyon, buhar salınan noktalarda yapılarak, yanıcı/parlayıcı buharların, istenen verimli şekilde mekandan dışarı atılması sağlanır.
Bu işlem,hem yangın tehlikesini önlediği gibi, hemde, çalışan personelin sağlığına olumlu katkı yapar.

5.2. Patlama Tahliyesi
Patlama havalandırması, Class-I ve kararsız sıvıların, parlayıcı katıların kullanıldığı yerlerde mutlak istenen bir güvenlik önlemidir. Güvenlik, açık havalı konstrüksiyon, hafif (zayıf) duvar ve tavan panelleri veya patlama boşaltan pencereler vasıtası ile
sağlanır. NFPA 68 Patlama Vantilasyon Klavuzu bu konuda başvurulacak önemli bir standart’dır.

5.3. Duman ve Isı Tahliyesi
Duman ve ısı boşaltmada istenen bir işlemdir.Parlayıcı sıvı yangınlarında, ısı yayılması çok ani olur, sıklıkla bir alev topuyla
birlikte yayılır. İşletmelerde, gereken yerlerde, ısı tahliye (boşaltma) imkanı tesis edilerek, aşırı ısının atmosfere boşalması
sağlanır. Böylece, bir yangın durumunda fazla sprinkler başlığının açılması da önlenmiş olur. Bu tahliyeler,ayrıca, binalar ve
içindekiler üzerinde fazla tahribatı önleyecektir. Bu sistemin diğer bir faydası da, yangın anında, duman ve ısı tahliyesi sonrası,
bina içersinde, bu ürünlerin negatif etkisi azalacağından, itfaiye daha rahat çalışacak, yangın kaynağına daha kolay ulaşarak,etkili söndürme işlemi yapacaktır.NFPA 204, Guide for Smoke and Heat Venting bu konuda başvurulacak önemli bir kaynaktır.
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5.4. Sıvı ve Buhar Kaçaklarının Önlenmesi
Bir kat’dan diğerine geçen borular,kanallar,v.b. tesisat etrafındaki açıklıklar, yangın ürünlerinin bir kat’dan diğerine geçmesini
önlemek için, o katlardaki yangın yalıtım değerlerinde izole edilmelidir. Parlayıcı sıvıların, kapı altlarından sızıntıları önlemek için
de en az 4”(102 mm) yüksekliğinde, yanmaz/sızdırmaz malzemeden eşik yapılmalıdır. Bu gibi yerlerde toplanan yanıcı sıvıların
dışarı güvenli bir yere atılması için özel drenaj sistemi yapılmalıdır.

5.5. Aerosol Güvenliği
Aerosol imalatı özel güvenlik önlemleri alınmasını gerektirir. Özellikle, Şarj Odası, ister bina içinde, isterse bina dışında ayrı bir
yerde olsun, her hangi bir patlamada, zararın ve hasarın, bu oda veya bina ile sınırlı kalacak şekilde tasarlanıp, düzenlemesi
yapılmalıdır.
Ayrıca, bu mekanlarda, yeterli kapasitede, patlama tahliye sistemi tesis edilmelidir.Havalandırma,normal çalışmada, dakikada,
bir bütün hacım hava değişim kriterine göre temin edilecektir.Yanıcı gaz detektörleri, ortamda, kaçak parlayıcı basınçlandırıcı
gaz kaçağı tespiti için monte edilmelidir.
Genelde uygulanan metod, kullanılan aerosol basınçlandırma gazı’nın, mekan içersindeki konsantrasyonu, patlama limiti’nin
% 25’ine ulaştığında sesli alarm verilmesi ve aynı anda, havalandırmanın, dakikada iki toplam hacım hava değiştirme şekline
geçerek, hızlı havalandırmaya geçme şeklindedir.Gaz konsantrasyonu % 50’ye ulaştığında ise, şarj sistemi otomatik olarak
durdurulur ve hata güvenlikli tip (fail-safe) selenoid valf, basınçlandırma gazının, şarj sahasına akışını kapatır.

5.6. Statik Elektriğin Kontrolu
Statik elektrik,hemen tüm boya ve kaplama imalatı yapan fabrikalarda meydana gelmekte ve kontrolu en önemli yangın güvenlik
önlemlerinden biri olmaktadır. Aşağıda, statik elektriğe karşı alınan başlıca önlemlerden, uygulamalarda en çok kullanılanlar
hakkında bazı pratik bilgiler verilmektedir.
-Kenetleme (Bonding), çeşitli ekipmanlar, borular, tanklar, v.b., arasında elektriksel bağlantı yapılarak, bu elemanlar arasında
meydana gelen, statik elektrik şarjı’nın, eşit olarak dağılması için yapılan işlemdir.
-Topraklama (Grounding), toprağa elektriksel bağlantı yapılarak, kenetleme sistemindeki, statik elektrik yükünü, zararsız ve
güvenli bir şekilde toprağa iletilmesini sağlayan sistemdir.
Kenetleme sistemi çok basit olup, efektif ve çalışan bir sistemdir. Tek sorun, insan hatası olup, kenetleme kıskaçlarının, bazı
durumlarda, tüm ilgili ekipmanlara takılmayıp, akış’ın devamlılığı’nın sağlanamamış olmasıdır. Kıskaçların, timsah ağzı değil,
nokta tipi olması tercih edilir. Bu tip kıskaçlar, ekipmanlar üzerindeki boya tabakasını da delip, takıldıkları metal yüzeye iyi temas etme imkanı sağlarlar. Class-I sıvılarının tamamının depolanmaları ve işlenmeleri sırasında, hem kenetlenmeleri hem de
topraklanmaları zaruridir.Bu yönteme, aynı sıvıları taşıyan, tren tankları ve kamyon tankerlerin boşaltma, doldurma sırasında
alınacak güvenlik önlemleri de dahildir. Büyük miktarlardaki parlayıcı sıvıların karıştırıcılara ve kaplara doğrudan boşaltılmaları
yapılmayarak, Statik elektrik yükü azaltılabilir. Örneğin, doldurma boruları kapların dibine kadar indirilerek, etrafa sıçramalar
önlenebilir. Boru içinde akış hızlarının, statik elektriğin azaltılması için, 4,6 m/sn’nin altında olması tavsiye edilmektedir. Havanın
içersindeki,bağıl nem’in imalat mekanlarında, % 30’un üzerinde tutulması da statik elektrik için alınan diğer önlemlerden biridir.
Solventlere, bazı ticari katkılar katılarak, sıvının iletkenliği değiştirilip, statik elektrik jenerasyonu’nun önlenmesi de bazı durumlarda uygulanmaktadır. Filtreler,elektrostatik şarjla yüklü olduklarından,boşaltma noktalarına gelmeden, 30 saniyelik boru akış
süresine denk gelen uzaklığa monte edilmelidir.

5.7. Kıvılcım Kontrolü
Nitroselüloz ve parlayıcı sıvıların bulunduğu yerlerde, kıvılcıma karşı demir olmayan malzeme, örneğin, Bronz veya Berilyum
kullanılmalıdır. Nitroselüloz varili kapaklarının açılmasında, metal olmayan mengeneler kullanılmalıdır. Karıştırma tank kapakları
da yine metal olmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.

5.8. Püskürtme Kabinleri
Bu konudaki ayrıntılar için, NFPA 33 Spray Application Using Flammable and Combustible Materials kaynağına başvurulabilir.

5.9. Malzemenin Depolanması ve Taşınması
Class-I sıvılarının işlendiği yerlerde, malzeme taşıma ya manuel, ya da, bu yerlerde çalışmaya uygun Ex-proof forklift’lerle yapılır.

5.10. Karıştırıcılar ve Operasyon
Top’lu karıştırıcılar, çelik toplarla çalışır, statik elektrik yükünü, gövdesi vasıtası ile toprağa boşaltırlar. Porselen kaplı, çakıl
taşlı karıştırıcılar ise, statik elektriği içerde izole edip, muhafaza ederler. Bu durumda, herhangi bir iletken hortum veya metal
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malzeme kullanılması, statik elektrik yükü’nün kontrolsuz olarak etrafa boşalmasına ve parlamalı yangına neden olacaktır.Bu
nedenle, bu tür karıştırıcılarda, metal olmayan hortum ve ekipman kullanılmalı, inert (Boğucu) gazla otomatik söndürme koruması yapılmalıdır.
Bu risklerden ötürü, karıştırıcı ve değirmenlerde yapılacak işlemler, daha çok, işletmelerde güvenlik açısından, personelin olmadığı zamanlarda veya hafta sonlarında yapılması tavsiye edilmektedir. Bu tür işlemlerin yapıldığı mekanlarda, ayrıca, özel alarm
sistemlerinin de yapılması önerilmektedir.

6. YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ
Otomatik Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri, boya ve kaplama üretimi yapan fabrikalarda, aktif koruma önlemi olarak mutlak
istenen işlemlerdir.Bu sistemlerde, söndürme suyunu püskürten sprinkler kafaları, mekanlar, tanklar, ekipmanlar, depolar ve
diğer yerlerde, ilgili standartlarda ön görüldüğü şekilde, yerleştirilecek, bina konstrüksiyonu ve diğer objeler, püsküren suya mani
olmayacaktır.Parlayıcı sıvıların, genelde akıp, dökülebileceği mekanlar iyi seçilecek, buralara başlık yerleştirilecektir.
İşletmelerde, depolama tankları ve özel risklerin bulunduğu yerlerde, korunum için, özel alarm ve söndürme sistemleri kullanılması
gerekli olmaktadır. Bu sistemler arasında, Köpük, Karbon dioksit, İnert gaz ve Kuru kimyasal tozlu söndürme sistemleri sayılablir.
Bu sistemlerin seçimi, koruması yapılacak malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak yapılır ve en uygun olanı
seçilir.Örneğin, karbon dioksit, proseste kullanılan maddelerin, genelde özelliklerini etkilemediği için kapalı mekanlardaki tanklar
için tercih edilirken, açık mekanlarda, tank içinde bulunan maddeye uygun köpük sistemleri kullanılmaktadır. Alarm sistemleri
ise, tesis içersinde, tüm aktive olan sistemlerden alınan sinyalleri, sürekli kontrol altında bulundurulan merkezlerde, görülüp,
işitilecek şekilde, iletme görevi yapacaklardır. Herhangi bir yangın durumunda, lokal alarm, tesis itfaiyesini anında bilgilendirdiği
gibi, bölge itfaiyesi de Yangından otomatik olarak haberdar edilecektir.
Yanıcı gaz detektör sistemleri, bazı durumlarda, proses sahalarında kullanılmaktadır.Bu yerlerden gelen alarm sonucu, havalandırma kapasiteleri arttırılır, parlayıcı sıvı pompaları ve diğer proses ekipmanları kapatılır. Detektör yerlerinin, mekan içersinde
seçimi çok önemlidir, şartların incelenmesi ile yapılmalı gerektiğinde bu konuda detektör imalatçı firmalardan destek alınmalıdır.

7. CAN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
Kaçış imkanları, işletmenin tamamını kapsayacak şekilde tesis edilmelidir. Parlayıcı sıvıların işlendiği bölgelerde, kaçış imkanları
Yüksek Risk Sınıfı’na göre düzenlenmelidir. Bu sınıfa giren yerlerde, en az iki adet, birbirinden ayrı kaçış yönüne giden kaçış
yolları ve buralardan çıkışların, kaçış yönünde itme ile açılan, panik barlı açma mekanizmasına sahip yangın kapıları bulunacaktır. Kaçış yolu uzunluğu en fazla 23 mtr. olmalıdır. Acil durum kaçış provaları,en az yılda bir kez personelle birlikte yapılmalıdır.
Periyodik tesis içi kontroller, güvenli olmayan ve düzeltilmesi gereken işlemleri ortaya çıkarmaktadır. İşletme içersinde, çeşitli
yerlerdeki risklerle ilgili uyarı işaretleri ve ikaz levhaları asılmalıdır. Depolar ve ekipmanlar üzerine, risklerle ilgili stikerler yapıştırılmalıdır. Bazı işletmeler, çeşitli durumlarda, risk sınıflarını gösteren uyarı levhaları bulundurmaktadır. Diğer bir önlem, bölge
itfaiyesini işletmeye davet ederek işletme hakkında bilgi vermektir.

8. SONUÇ
Boya ve kaplama üretim yerlerinde ,özellikle solvent bazlı boya üretiminde yangın riskleri oldukça yüksektir. Ayrıca, üretimde
kullanılan kimyasal maddelerin büyük çoğunluğunun tehlikeli ve zararlı maddeler olması nedeniyle İşyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği yönünden ciddi riskler ortaya çıkmaktadır.Bu nedenlerle,bu tür işyerlerinde,yönetmeliklerde ön görüldüğü şekilde, iş
sağlığı eğitimleri verilmeli, ilgili uzmanlarca Risk Değerlendirme raporları hazırlanmalı ve malzemelerin MSDS’ leri (Güvenlik
Bilgi Formları) çıkarılmalıdır. İşverenler,meslek örgütleri,bilimsel kuruluşlar ve üniversiteler arasında işbirliği sağlanarak ARGE konularına ağırlık verilmeli işverenlerin bu yöndeki çabaları desteklenmelidir.Yeni boya türlerinin ve üretim teknolojilerinin
geliştirilmesinde tasarım, üretim ve kullanımda güvenliği ön plana çıkaran çalışmalara önem verilmesi, Solvent tanklarında
meydana gelebilecek bir yangın veya patlamanın, bütün tesisi etkileyebilecek büyük kazalara ve ciddi çevresel sorunlara neden dikkate alınarak, solvent depolama ve aktarım sistemlerinde sağlık, güvenlik ve çevre yönünden alınacak idari ve teknik
önlemlere titizlikle uyulmalıdır. Boya üretiminde yangınlara karşı alınması gereken pasif ve aktif güvenlik önlemlerinde ayrıntılar
için BYKHY(Binaların Yagından Korunması Hakkında Yönetmelik) ve uluslar arası NFPA (National Fire Protection Association)
standartlarına başvurulabilir.
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OTOMOTİV TAMİR İSTASYONLARINDA YANGIN GÜVENLİK RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ
Esma BAYKAN
Zafer UTLU
ÖZET

Bu çalışma;30 Haziran 2012’de 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan, işverenlerin ve tüm çalışanların uymaları gereken sağlık ve güvenlik standartlarını kapsamaktadır.
Otomobilin icadı ile başlayan otomotiv tamir sektöründe iş güvenliği ise,’iş yeri tanıtımı, atölye düzeni, yangın, çalışma ortamı
şartları, çevre, kullanılan makine ekipmanlar, çalışanların eğitimi, kişisel koruyucular ile risk değerlendirmesi’ konu başlıkları
altında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Otomotiv, Tamir, Yangın
FIRE SAFETY RISKS AND MEASURES AT AUTOMOTIVE REPAIR STATIONS
ABSTRACT

This study; published in the Official Journal No. 28339 on June 30 2012 Occupational Health and Safety Act is located in, covers
employees and all employees are required to comply with health and safety standards.
The occupational safety began in the automotive repair industry with the invention of the automobile, ‘workplace scheme, workshop layout, fire, workplace conditions, the environment, used machinery equipment, training of employees, risk assessment
and personal protection’ was examined under the subject headings.

1. GİRİŞ

Türkiye’de Otomotiv sektörünün tarihi çok eskilere gitmese de 1961 senesinde Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında (bugünkü
TÜLOMSAŞ) ilk yerli otomobilimiz olan ‘Devrim’ ile başlayan otomobil maceramız o zamanın şartlarında son bulmuş olsa da
günümüzün elektrikli, güneş enerjili, doğa dostu araçlarına uzanan bir yol olmuştur.
Otomotiv sektörü teknolojik yenilenmenin en hızlı ve etkin şekilde uygulandığı sektörlerden birisidir. Yine de teknolojik yeniliğe
rağmen trafik kazalarına da bağlı olarak periyodik araç bakım ve onarımları kaçınılmazdır. Otomobil ve dört tekerlekli kara taşıtlarının tamir edildiği yerlere ‘tamirhane’,motorlu araçların bırakıldığı etrafı kapalı yerlere ‘garaj’ ,araçların bakım, onarım, satış ve
servislerinin yapıldığı daha büyük yerlere ise ‘servis istasyonu’ denildiği bilinmektedir. Servis istasyonlarında iş akışı genellikle
aynıdır. Araç kabul, mekanik/periyodik bakım, elektrik, kaporta, boyama, yıkama, son kontrol vs. şeklindedir. Bir servis istasyonu
genellikle yarım bodrum dediğimiz bir tarafı kapalı, vantilasyonu yüksek binalarda hizmet verir.
Oto tamir istasyonlarında cam değiştirilmesi, motor yenileme, araç yıkama, fren testi, tampon tamiri vs. bazı işler dışarıdan
hizmet alımı şeklinde de tamamlanabilir. Bu işlemlere ek olarak araç içi döşeme gibi tekstil ile ilgili işleri eklenebilir.
Otomotiv tamir istasyonlarında tamir süreçlerinde kullanılan malzemeler, kimyasallar, ekipmanlar ve yöntemler ile araçların
taşıdığı yakıtlardan kaynaklı pek çok yangın riski mevcuttur. Tamirhanelerde ve servis istasyonlarında yangın risklerinin önlenmesinde pek çok yöntem bulunmakla birlikte, taşınabilir yangın tüpleri, gerekli yerlerde yağmurlama söndürme sistemleri, metal
yangınları için ayrıca D sınıfı taşınabilir yangın söndürme tüpleri vb. sayılabilir.

2.MEVZUAT

Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Haziran 2012’de yayınlandı. Milat denebilecek özellikte müstakil bir İş
Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa kavuşan Türkiye’de bu kanunla iş kazalarının proaktif önlemler alınarak azaltılması amaçlanmıştır. Bu kanunun öncesinde sanayiden sayılan ve çalışan sayısı 50’nin üzerindeki işyerlerinde mevzuat gereği uygulanan iş
güvenliği hizmetleri, bu kanun ile kamu işletmeleri dâhil bütün işyerlerini kapsamıştır.
İşverenlerin ve tüm çalışanların görevleri, yükümlülükleri detaylı olarak kanunun içinde ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerde
tanımlanmıştır. İşyerlerinde alınan iş güvenlik önlemleri işverenin gözetimi ve sorumluğunda olmakla birlikte çalışanlarında bu
kurallara uyması gerekmektedir. Yani bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinden herkes sorumludur. Ayrıca bu kanunla çalışanların
iş sağlığı ve güvenliği sürecine katılımı öngörülmektedir.
Tüm sektörlerde uygulandığı gibi oto tamir atölyelerinde iş güvenliği uygulaması 1 Ocak 2013 itibari ile yürürlüğe girmiştir. Tamir
atölyeleri 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliğine göre ‘tehlikeli’ sınıfta yer almaktadır. Bu işyerlerinde uzman ve hekim bulundurma zorunluluğu ise yine 1 Ocak 2013
tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

3. SEKTÖRÜN TANITIMI

Oto tamir sektörü veya otomotiv satış sonrası hizmetleri, hasar gören kazalı araçların tamir edilmesi ihtiyacından ve araçların
bakım yapılması gerektiğinden doğmuştur.
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2015 senesi itibari ile 31 adet oto sanayi sitesi bulunan İstanbul’da İstanbul Oto Sanatkârları Esnaf Odası; 1953 yılında, İstanbul
Oto Sanatkârları Esnaf Derneği adı altında kuruldu ve aynı yıl Şişli / Osmanbey ‘de faaliyete geçti. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun bazı maddelerini değiştiren 09.05.1991 tarih ve 3741 sayılı Kanunla Dernek isminin Odaya
dönüştürülmesi ile birlikte Oto Sanatkârları Esnaf Derneği ismi, bu tarihte İstanbul Oto Sanatkârları Esnaf Odası olarak değişti.
Otomotiv sektörünü ülke ekonomisine katkısı çok yönlü olmuştur. Pek çok alanın gelişmesi otomotiv sayesinde olmaktadır.
(Şekil:1)

Şekil 1-Otomotiv sektörünün Ekonomiye Katkısı

4. SEKTÖRÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Otomotiv tamir servis istasyonları genel olarak, satış, atölye(servis) ve yedek parça bölümlerinden oluşur.(Resim 1) Tamir istasyonları iş sağlığı ve güvenliği yönünden bazı tehlikeler barındırmaktadır. Bu tehlikelerin içinde en önemlilerinden biri de
yangındır.
Bu tamir istasyonları çalışan sayısı yönünden, 4-5 kişinin çalıştığı küçük bir atölyeden 50-100 kişinin çalıştığı yetkili tamir istasyonlarına kadar değişkenlik gösterebilir. İşyerinde ayrıca alt işverenlerin çalışanları da bulunur. Bir tamir servisinde alt işverene
verilen işler araç yıkama, işyeri temizliği, güvenlik, yemek ve ikram hizmetleri olarak sayılabilir. Bu işlere ait tehlike ve riskler risk
değerlendirmesi içinde yer almalıdır.
Genel yapı olarak bir otomotiv tamir servisinde aşağıdaki bölümlerden oluşur:
•
Satış/teşhir salonu ve idari ofisler
•
Yemekhane/mutfak
•
Personel soyunma odaları ve dinlenme alanları
•
Atölyeler ve yardımcı bölümler

4.1 Satış/Teşhir Salonu Ve İdari Ofisler

Otomotiv tamir servis istasyonları ayrıca araç satışının da yapıldığı yerlerdir. Bu bölümler idari ofisler olan satış danışmanlarının
bulunduğu araç teşhir salonu, muhasebe ve müşteri hizmetlerinin bulundurulduğu kısımlardan oluşur.

4.2 Yemekhane/Mutfak

Tüm işyerlerinde olduğu gibi personelin yemek yemesi için gerekli bir unsur olan yemekhane ve mutfak işyerinde bulunmalıdır.
Dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçekleşebilen yemek ve ikram hizmetlerinde ayrıca hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.
Yeterince oturma yeri bulunmalı, havalandırma ve iklimlendirilmesi yapılması çalışanların sağlık şartlarının korunması bakımından önemlidir.
İstanbul içinde pek çok otomotiv tamir istasyonunda binanın en üst katında yer alan yemekhanelerde (Resim 2) ayrıca televizyon, bilardo masaları, pinpon masaları gibi eğlence araçları da bulundurulabilmektedir.
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Yemekhane ve mutfaklarda uygulanacak hijyen ilkelerine riayet edilmeli, çalışanların sağlık tetkikleri periyodik olarak yaptırılması
sağlanmalıdır.

Resim 2-Bir Otomotiv Tamir Servisinde Yemekhane

4.3 Personel Soyunma Odaları Ve Dinlenme Alanları

Genellikle otomotiv tamir istasyonlarında personel soyunma odaları tamirhanelerdekilerin aksine ayrı bir mekânın tasarlanması
ile oluşturulur. Küçük tamirhanelerde personel için ayrılan alan çok azdır veya hiç yoktur. Ancak olması gereken özellikle boya
yapan personelin iki ayrı dolabının olması gerekliliğidir. İçinde sıcak ve soğuk suyun bulunduğu duşların da eklenmesi çalışanların iş hijyeni sağlanması açısından gereklidir.(Resim 3)

Resim 3-Bir otomotiv tamir servisinde soyunma odası ve dolapları

4.4 Atölyeler ve yardımcı bölümler

Atölye düzeni içinde aşağıdaki unsurlar sıralanabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Araç Kabul
Mekanik
Kaporta/Karoseri
Boyahane
Motor tamir atölyesi
Elektrik
Trim atölyesi
Lastik Tamir ve ayar(rot balans)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Araç detaylı yıkama(Oto Kuaför)
Araç son kontrol ve teslimat alanı
Yedek parça ve parça deposu
Test sürüş güzergâhı
Yemekhane ve Mutfak
Araç parkı
Kazan dairesi
Jeneratör dairesi
Yağ depoları(atık yağ ve temiz yağ)
Kompresör dairesi

Tüm bu unsurların birbirleri ile ilgileri bulunur. Çalışanların bu hususta bilgilendirilmesi işveren tarafından yapılmalı, gerekli talimatlar yazılı olarak verilmelidir.
İşyerlerinde tertip ve düzen işin hızlı ve doğru bir şekilde yürütümü açısından önemlidir. Atölye içinde her öğenin orada bir bulunma nedeni olmalıdır. Araç kabulden kalite kontrol ve teslimat alanına kadar yapılan işlemlerin sıralanması, belirli bir düzen içinde
olması işin kalitesini etkiler. İş sağlığı ve güvenliği bakımından birbirini etkileyebilecek süreçler izole edilmeli, patlama, parlama
tehlikesi olan ortamlarda kıvılcım çıkabilecek işlemler ile birlikte yapılmamalıdır. Örneğin kaporta tamirinin yapıldığı alana çok
yakınında boyahane bulunmamalı veya bu bölümün yanıcı kimyasallardan uzak olmalıdır. Atölye yerleşim ve acil durum tahliye
planları işyerinde görünen bir yerde bulunmalıdır.
Atölyede kullanılan malzemeler teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarımlanmalı, sağlam, yanmaya dayanıklı kalitede malzemeler seçilmelidir. Zemin pürüzsüz, kaymaz ve kolay temizlenebilir malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Yere dökülen yağlar ve
sıvılar uygun temizleyiciler ile temizlenmiş olmalıdır.
Araçların atölye girişleri rampalar veya araç asansörleri vasıtası ile yapılabilir. Araç kabul kısımlarında genelde makaslı liftler bulunur. Bu liftler servis danışmanlarının servise gelen aracı incelemelerinde araç alt kısımlarını rahat görmelerine olanak sağlar.
Ağır araçların servislerde işlemlerinde muayene çukurları da kullanılabilir.
Yetkili servise gelen araçlara ne yapılacağı formlar aracılığı ile servis danışmanlarınca düzenlenerek servis yönetmenlerine
bildirilmektedir. Sonrasında ise sıralama dâhilinde işlemler gerçekleştirilmektedir. Karmaşık bir sistem olan tamir süreçlerinde
ihtiyaçlar belirlenerek tamir planı oluşturulur ve tamir işlemleri sonrasında son kontrol yapılarak araç test sürüşünün ardından
müşteriye teslim edilir. Yapılan işlemlerin her aşamasının ölçümlenebildiği tamir servisleri de bulunmakla birlikte bu yöntem
genel olarak müşteri memnuniyeti anketleri ile son bulmaktadır. Tamir servisi çalışanlarının performansını da gösteren bu son
süreç yapılan işin kalitesini de gösterebilmektedir.

4.4.1 Otomotiv Tamir Atölyesinde 5S Uygulaması
•

•
•
•
•
•

Bazı atölyelerde tertip ve düzenin sağlanması amacıyla 5S uygulaması yapılabilmektedir. İşletme için faydalı bir sistem olan
5S sisteminde tezgâh üzerinde bir tornavidanın dahi yeri belirlenmiştir.5S yöntemi Japonca beş kelimenin ilk harflerinden
oluşmuştur. Bunlar:
Seiri: Sınıflandırma (Ayıklama)
Seiton: Düzenleme (Yerleştirme)
Seiso: Temizlik
Seiketsu: Standartlaştırma
Shitsuke: Disiplin (Kuralların takibi, sürekliliğin sağlanması)

Resim 4 ve Resim 5 de bir tamir atölyesinde düzenleme öncesi ve sonrasında yangın çıkış kapılarının durumu görülmektedir.

Resim 4-Düzenleme yapılmadan önce bir yangın çıkışı(Kaporta Bölümünden)
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Resim 5-Düzenlemeden sonra yangın çıkışı(Kaporta Bölümünden)
İşyerinde çalışma ve dinlenme alanları belirlenerek işaretlenmiş olması, çalışanların aynı zamanda ergonomik dinlenme ve
çalışma koşullarına kavuşması bakımından gereklidir. (Resim 6 ve Resim 7) Özellikle dinlenme alanlarında sigara içme alanları
yangına sebebiyet vermeyecek biçimde planlanmış olmalıdır.

Resim 6-Çalışanların uygun olmayan dinlenme alanı
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Resim 7-Çalışanın duruş bozukluğu örneği
İşyerinde ayrıca iş ve görev organizasyonu da yapılır. Bu görevlendirme servis müdüründen yıkamacıya değin sıralanır. Örnek
organizasyon yapısı Şekil 2 gibi olabilir.
Şekil 2-Örnek Organizasyon Şeması
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Yangın

İşyerlerinde yangınla ilgili alınması gerekli önlemler için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik incelenmelidir.
Bu yönetmeliğe göre işyerinde bulunan araç sayısından binanın kullanım alanına ve amacına göre alınması gerekli önlemler
işletme güvenliği gereği uygulanmalıdır.

Resim 8-Oto tamir atölyesinde yangına müdahale eden itfaiye ekipleri
İşyerinde yapılan işe uygun olarak yeterli sayıda ve özellikte yangın tüpü bulundurulması, yangın tüplerinin uygun ve her an
ulaşılabilir olması gerekmektedir. Tüplerin kolayca ulaşılabilir olmadığı durumlarda yangına müdahalenin gecikmesi kaçınılmazdır.(Resim 8)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.(Resim 9 ve Resim
10). Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin
uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır. Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası
duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg. daha ağır ve 12 kg. hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği
yaklaşık 90 cm. aşmayacak şekilde montaj yapılır. Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın
söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır. Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS
ISO 11602-2 standardına göre yapılır.

Resim 9-Bir İşyerinde erişilemez yangın söndürme tüpleri
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Resim 10-Yangın söndürme dolabının erişilemez durumu
İşyerinde yangın tüpleri ortamda bulunan yanıcı malzemenin özelliklerine uygun olmalıdır. İşyerlerinde katı sınıfı yangınlar için
kullanılan ABC türü söndürücüler en çok kullanılan taşınabilir yangın söndürme cihazı çeşididir. Ayrıca metal sınıfı yangınların
söndürülmesi özel söndürücüler bulundurulur.
Yangınla mücadelede kullanılacak ekipmanlardan olan yangın dolapları, alarm sistemleri, yağmurlama sistemi, taşınabilir
yangın tüpleri, yangın battaniyeleri, kapalı sistem söndürücüleri(Server odaları),davlumbaz içi otomatik söndürücüler(mutfaklar
için),duman ve ısı algılayıcıları bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılarak raporlanmalıdır. Araç kapasitesi 20’den fazla olan
bodrum kat servis istasyonları yağmurlama sistemi ile donatılmış olmalıdır. (Resim 11)

Resim 11 -Yağmurlama sistemi çalışma şekli
Bir otomobil tamir istasyonunda bölümlerde yapılan işlere göre yangın tehlikeleri için özel önlemler alınmalı, alınan önlemler
konusunda çalışanlara bilgi verilmelidir.(Resim 12)Yangına ilk müdahale için çalışanların bilgilendirilmesi, acil durum müdahale
ekiplerinin eğitimleri periyodik yenilenmesi işyerinde olası yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirilmesini sağlayacaktır.
Şimdiye kadar İstanbul’ da bulunan pek çok yetkili serviste en az bir büyük yangın hikâyesi olmuştur. Bu yangınların çoğunluğu
elektrik kaynaklı olmakla birlikte serviste kullanılan kimyasal maddeler de yangın şiddetinin artırmıştır. Kontrolsüz elektrik panolarının neden olduğu yangınların önlenmesi için bina elektrik tesisatının periyodik olarak kontrol ettirilmesi gereklidir.

202

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

Resim 12-Elektrik panosu yanında yangın söndürme tüpleri
Elektrik panoları, elektrik dağıtım hatları, liftler, aydınlatma kabloları elektrik sisteminin bütünü oluşturur. Sisteme bağlı bulunması gerekli olan ana ve tali panolarda kaçak akım röleleri bulunmalı ana panoda yangın güvenliği açısından uygun röle, sisteme
bağlı olmalıdır. Çoğu işyerinde makine ekipmanlardan kaynaklı elektrik kaçakları nedeniyle tali panolarda kaçak akım röleleri
devre dışı bırakılmaktadır. İş güvenliği açısından bu durum yüksek risk teşkil etmektedir. Kaporta bölümünde kaynak işlemleri
yapılır. Bu kaynak çeşitleri, gaz altı kaynak, oksijen kaynağı ve spot kaynağı adı verilen kaynak türüdür.
Kaporta bölümünde yapılan kaynak işlemlerinde tehlikeler ise yapılan ana malzemenin kimyasal yapısı, ana malzeme üzerindeki
kaplama ve boyalar, kaynak sarf malzemeleri, kaynak ekipmanlarının niteliği, kaynak elektrotunun yapısı gibi etmenlerdir.

Kazanın Oluş Nedeni
Yangın ve Patlama
Gözde Yaralanma

Kaza Oranı
%3
% 67

*Göze Yabancı Cisim Kaçması

%37

*Kaynağın Gözü Alması
Sıcak Metal Kıvılcım veya Alevin Elbisenin Altına Girerek Yanık
Oluşturması
Korunmamış Deri Yanığı
Elbise Üzerinden Nüfus Eden Yanık

%35

Elbisenin Alev Alması

%3

%11
%9
%7

Tablo1- Kaynak işlerinde kaza oranları
Tablo 1’de görüldüğü gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre kaynak ve kesme işlerinin yapıldığı atölyelerde meydana gelen ve yaralanma ile sonuçlanan toplam iş kazalarının; % 67 gibi büyük çoğunluğunun göze yabancı cisim
kaçması ve kaynak ışınlarının gözü alması gibi gözde oluşan yaralanmalar olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Otomotiv tamir istasyonlarının bazıları çok katlıdır ve yangın merdivenleri bulunmaktadır. Bu merdivenler sürekli kullanılabilir
halde tutulmalıdır.(Resim 13)
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Resim 13-Katlı Otomotiv tamir servisinde dış yangın merdivenleri
Yangın merdivenlerinin tek başına bulunması yeterli değildir. Bu çıkışlara ulaşan yolların ve kapıların içeriden dışarı doğru
açılıyor olması da gereklidir. Resim 14 de kötü bir uygulaması görülen acil durum yangın kaçış merdiven ve yollarının depolama
alanı olarak kullanılmaması gereklidir.

Resim 14-Yangın merdivenlerinin depo alanı olarak kullanılması
İstanbul itfaiyesinin 2014 istatistiğine göre yangın kaynağı olarak başta sigara ve elektrik kontağı, elektrikli ev aletleri ve trafo
yangınları gelmektedir.(Şekil 3)
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Şekil 3-İstanbul’da 2014 yılı yangın kaynaklarının tüm yangınlar içindeki oranları

4.5.1. Servis istasyonunda yangın tehlikeleri ve risk değerlendirmesi

Risk genel olarak,”zarar görme tehlikesi” olarak tanımlanmıştır. Yangından zarar görme tehlikesine de “yangın riski” denilmektedir. Yangın riski iki ana konuyu içerir. Birisi, beklenen ölüm, yaralanma, maddi zarar miktarı diğeri ise yangın çıkma ihtimalidir.
Servis istasyonlarında yangına neden olabilecek tehlikeler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
•
Elektrik yangın tehlikeleri
•
Yakıt ve akülerden kaynaklı yangın tehlikeleri
•
Boyama kabinlerinde statik elektrik kaynaklı yangın tehlikeleri
•
Ambar/depo yedek parça bölümlerinde kimyasallar ile ilgili tehlikeler
•
Kaynak çalışmalarında yangın tehlikeleri
•
Isınma amaçlı kullanılan cihazlardan kaynaklanan yangın tehlikeleri
•
Sigara kaynaklı yangın tehlikesi
•
Sabotaj, kasıtlı çıkarılan yangınlar
•
Denetimsizlik
•
Mevcut yangın önleme sistemlerinin ve elemanlarının kontrol dışında kalması
•
Yangın algılama sistemlerinin olmaması veya devre dışı olması tehlikeleri
Tüm bu tehlikeleri için risk değerlendirmesi yapılarak önlem alınmalıdır. Örnek bir risk değerlendirmesi Fine Kinney yöntemi ile
Tablo 7’de gösterilmiştir. Risk değerlendirme adımları ve yöntemleri ile birlikte takip eden başlıklarda ortaya konulmuştur.

4.5.1.1. Risk değerlendirme tanımları

İşyerlerinde yapılacak risk değerlendirmelerinde tanımlamalar yapılması değerlendirme sonuçlarının mukayese edilmesi
bakımından önemlidir.

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli.

Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde
zarara uğratmayan olay.
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali.
Yangın yükü: Yanabilecek maddelerin birim yatay düzleme tekabül eden alt ısıl değerleri toplamı.
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar.
Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesi.
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Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak
için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü.
İş Kazası: Görevlendirildiği süre içinde, işyeri alanlarında veya dışında işçinin; ölümüne, hastalığına, yaralanmasına veya
zarar görmesine yol açan istenmeyen olaylar. Aşağıda belirtilen durumlarda oluşan olaylar; Olayın iş kazası sayılabilmesi için,
aşağıda belirtilen beş hal ve durumdan birinde meydana gelmesi yeterlidir;
o
Çalışanların işyerinde bulunduğu sırada,
o
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
o
Çalışanların işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
o
Emzikli kadın çalışanın çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
o
Çalışanların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, meydana
gelen ve çalışanı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denilmektedir.
Meslek Hastalığı: Çalışanların çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden
uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir.
4.5.1.2. Risk değerlendirme adımları

Bir risk değerlendirmesinde aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1.
2.
3.
4.
5.

206

Birinci Adım: Bu adımda, işyerinde çalışanlara, ürünlere, iş ekipmanlarına nelerin zarar verebileceği belirlenir.
İkinci Adım: Birinci adımda tespit edilen tehlikelerden kimlerin ve nasıl etkileneceği belirlenir, listedeki tehlikelerin hangileri
için ne tür önlemler alınacağı ve hangileri için risk derecelendirmesi yapılacağına karar verilir.
Üçüncü Adım: İkinci adımda derecelendirilmesine karar verilen tehlikelerin her biri için ayrı ayrı risk ağırlık oranları hesaplanır ve riskler öncelik sırasına konulur.
Dördüncü Adım: İkinci ve üçüncü adımlarda alınmasına karar verilen önlemlerin hemen ortadan kaldırılabilecek olan tehlikeler için olanları derhal uygulamaya alınır ve tehlikenin tekrar ortaya çıkmaması için uygun bir kontrol periyodu belirlenir.
Belirli bir maliyet ve zaman gerektiren önlemler için uygulama planları yapılarak uygulama süreci başlatılır.
Beşinci Adım: İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması denetlenir, izlenir ve aksayan yerler
gözden geçirilerek sürekli iyileştirme kapsamında gerekli görülen hallerde güncellenir.
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Örnek bir risk değerlendirme tablosu aşağıdaki gibi oluşturulabilir:

Sıra
no

1

Tehlike kaynakları

Risk

Elektrik panoları

1-Çarpılma

Elektrik tesisatı

2-Yangın

Elektrikli el aletleri

3-Patlama

Önlemler
1-Panolar daima
kapalıdır ve pano
önlerinde koruyucu
kafes ve kauçuk
paspas vardır.
3-Yetkiliden başkası
arızalara müdahale
etmemektedir.
4-Topraklama
ölçümleri muntazam
yapılmıştır.

2

1-Yangın

Kaynak tüpleri

2-Patlama

1-Boya tabancalarında
statik elektriklenme
2-Boya karışımının
göze sıçraması
3

3-Ortam
havalandırmasının
çalışmaması durumu
4-Kullanılan boya
çözücülerin solunması

4

Kaynak (Gaz altı,
punto vb.)

1-Statik
elektriklenme
sonucu
patlama ve
yangın

1-Yaralanma
2-Ölüm
3-Maddi hasar
1-Boya tabancaları
standartlara uygun
temin edilmiştir.
2-Çalışanlar
iş gözlüğü
kullanmaktadır.

2-Gözde
yaralanma

3-Havalandırma
sistemi çalıştırılıyor.

3-Zehirlenme

4-Ortam
havalandırılmaktadır
ve çalışanlar
gaz maskesi
kullanmaktadır.

4-Meslek
hastalığı

1-Yangın

1-Yaralanma
2-Ölüm
3-Maddi hasar

Tablo 2-Risk değerlendirme adımları tablosu örneği

Denetim, izleme gözden
geçirme
1-Periyodik ölçümler takip
edilmektedir.
2-Elektrik tesisatı yetkili
elektrik teknisyeni
tarafından kontrol
edilmektedir.
3-Yıpranmış kablolar, fişler
ve prizler tamir edilmekte
veya değiştirilmektedir.
1-Kaynak tüpleri
periyodik kontrolleri takip
edilmektedir.
2-Kaynak tüpleri uygun
şartlarda depolanmaktadır.
1-Boya tabancalarının
temizlik ve gerektiğinde
yenilenmesi yapılmaktadır.
2-Kişisel koruyucuların
kullanımı takip
edilmektedir.
3-Sistem havalandırma
kontrolleri yaptırılmaktadır.
4-Gaz maskeleri kömür
başlıkları gerekli sıklıkta
yenilenmektedir.
1-Kaynak çalışanlarının
mesleki eğitimleri vardır.
2-Kaynak yapılan yer izole
edilmiştir.
3-Kaynak yapılan yerde
yangın tüpleri vardır.

4.5.1.3. Risk Değerlendirme yöntemi: Fine-Kinney yöntemi
Risklerin derecelendirmesinde uygulanan pek çok yöntem vardır. Fine-Kinney yöntemine göre olasılık, şiddet ve frekans değerleri belirlenir. Belirlenen değerler bir tabloya işlenerek risk kontrol adımları uygulanarak riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi
amaçlanır.
Tehlikenin ortaya çıkma olasılığı Olasılık Puanı (OP) belirlenir.(Tablo 3)
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OLASILIK

PUAN

Tehlikenin gerçekleşmesi kesin-beklenen

10

Gerçekleşme olasılığı yüksek-mümkün

6

Gerçekleşmesi mümkün

3

Gerçekleşebilir fakat düşük olasılık

1

Gerçekleşmesi beklenmez ama mümkün

0,5

Gerçekleşmesi beklenmez, imkânsıza yakın

0,2

Tablo 3-Olasılık puanı tablosu

Çalışanların mevcut olan tehlikelere zaman içerisinde maruz kalma tekrarı (sıklık) aşağıdaki tabloya göre değerlendirilerek sınıflandırılır. Frekans Puanı (FP) belirlenir.(Tablo 4)

SIKLIK (FREKANS)

PUAN

Sürekli - Bir saatte birkaç defa

10

Sık sık – Yaklaşık günde bir defa veya daha fazla

6

Ara sıra – Haftada bir/birkaç defa

3

Sık değil ayda bir/birkaç defa

2

Seyrek – Yılda birkaç defa

1

Çok seyrek – Yılda bir/daha az

0,2

Tablo 4-Sıklık puanı tablosu

Tehlikenin ortaya çıkması halinde insan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zararın şiddeti aşağıdaki tabloya göre değerlendirilerek puanlandırılır. Şiddet Puanı (ŞP) belirlenir.(Tablo 5)
İNSAN

ÇEVRE

MADDİ KAYIP

PUAN

Felaket – Çok Sayıda Ölüm

Büyük Çevre Kirliliği

1.000.000 USD

100

Öldürücü Kaza

Önemli Çevre Kirliliği

500.000 – 1.000.000 USD

40

Kalıcı Hasar – Yaralanma –Uzuv Kaybı

Yakın Çevreden Şikâyet

İş Kaybı, 100.000 – 500.000

15

Sınır Dışına Taşmış Çevresel

USD
İş Kaybı, 100.000 – 500.000

Zarar

USD

Küçük Hasar – Yaralanma – Dâhili İlk Yrd.

Küçük Çevresel Etki

1.000 USD Küçük Zarar

3

Hafif – Zararsız - Önemsiz

Çevre Kirliliği Yok

Kabul Edilebilir Zarar

1

Önemli Hasar – Yaralanma – Harici İlk Yrd.

7

Tablo 5-Şiddet puanı tablosu
Olasılık Puanı, Frekans Puanı ve Şiddet Puanına göre Risk Puanı hesaplanır ve Önem Derecesi belirlenir. Risk Puanı (RP),
Olasılık Puanı (OP), Frekans Puanı (FP) ve Şiddet Puanının (ŞP) çarpılmasıyla hesaplanır.
RP=OP x FP x ŞP
Risk Değerine göre yapılması gereken eylem aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

NO

RİSK PUANI

ÖNEM DERECESİ

EYLEM

5

400 < R

Tolerans
Gösterilemez Risk

4

200 < R < 400

Esaslı Risk

3

70 < R < 200

Önemli Risk

2

20 < R < 70

Olası Risk

Hemen gerekli önlemler alınmalı /
veya işin durdurulması, tesisin, binanın
kapatılması vb. düşünülmelidir.
Kısa dönemde iyileştirilmelidir. “birkaç ay
içerisinde”
Uzun dönemde iyileştirilmelidir. “yıl
içerisinde”
Gözetim altında uygulanmalıdır.

1

R < 20

Önemsiz Risk

Önlem öncelikli değildir.

Tablo 6-Risk puanlarına göre eylem tablosu
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4.5.1.4. Örnek risk değerlendirme

Otomotiv tamir istasyonunda yapılan risk değerlendirmelerinde kullanılabilecek örnek tablo aşağıdaki gibi olabilir.
Tablo içeriğinde yer alan tehlikeler ve riskler saha gözlemleri sonucu ortaya çıkarılan veya yapılan işin niteliği dikkate alınarak
belirlenmiştir.
RİSK
DEĞERLENDİRME
FP

SONUÇ

ŞP

RİSK

OP

TEHLİKE

RİSK DERECELENDİRİLMESİ
1

2

3

4

Elektrik panoları
Elektrik tesisatı
Elektrikli el
aletleri

1-Çarpılma
2-Yangın
3-Patlama

1-Yaralanma
2-Can kaybı
3-Maddi Hasar

3

40

3

360

Kaynak
operasyonları

1-Yangın
2-Patlama
3-Boğucu gazlar
4-Tahriş edici buhar
5-Elektrik çarpması

1-Yangın
2-Yaralanma ve can
kaybı
3- Maddi kayıp

3

40

3

36
0

Kaynak tüpleri

1-Yangın
2-Patlama

1-Yaralanma
2-Can kaybı
3-Maddi Hasar

3

40

3

360

Yangın algılama
sistemleri

1-Olası yangında
devreye girmemesi
2-Isı ve duman
algılayıcıların
üzerinin bilinçli
kapatılması

1-Yangın
2-Can ve mal kaybı
3-Yangının
büyümesi

40

3

360

Atık sahası

1-Yangın
2-Çevreye sızma

1-Maddi hasar
2-Doğaya zarar

3

15

3

Boyahane

1-Boya
tabancalarında
statik elektriklenme
2-Boya karışımının
göze sıçraması
3-Ortam
havalandırmasının
çalışmaması
durumu
4-Kullanılan
boya çözücülerin
solunması

1-Statik
elektriklenme
sonucu patlama ve
yangın
2-Göz
yaralanmaları
3- Zehirlenme
4-Meslek hastalığı

3

40

3

1-Kilitli acil çıkış
kapıları
2-İçeri doğru açılan
acil çıkışlar

1-Yaralanma
2-Can kaybı

3

40

3

1-Yaralanma
2-Maddi Zarar
3-Çevre kirliliği

1

7

3

1-Can ve mal kaybı
2-Çevreye verilen
zarar

1

40

3

120

1-Yangın ve maddi
hasar.
2-Yaralanma ve can
kaybı

1

40

3

120

Acil çıkışlar

Depo istifleme

Sabotaj, kasıtlı
çıkarılan
yangınlar

Rutin olmayan
işler

1-Malzeme
devrilmesi
2-Kimyasal sızıntısı
ve yangın
1-İşyeri güvenlik
görevlisinin yorgun
olması
2-Görevlinin başka
işler yapması
3-Görevli
personelin yeterli
sayıda olmaması
1-İş izin sisteminin
olmaması

3

135

360

360

21

5

MEVCUT ÖNLEMLER
1-Panolar daima kapalıdır
ve pano önlerinde koruyucu
kafes ve kauçuk paspas
vardır.
3-Yetkiliden başkası arızalara
müdahale etmemektedir.
4-Topraklama ölçümleri
muntazam yapılmıştır.
1-Kaynak çalışanlarının
mesleki eğitimleri vardır.
2-Kaynak yapılan yer izole
edilmiştir.
3-Kaynak yapılan yerde
yangın tüpleri vardır.
1-Kaynak tüpleri periyodik
kontrolleri takip edilmektedir.
2-Kaynak tüpleri uygun
şartlarda depolanmaktadır.
1-Sistem periyodik olarak
kontrol edilmektedir.
2-Isı ve duman algılama
sistemi algılayıcıları üzeri
kapatılmaması için personele
talimat verilmiştir.
1-atıklar uygun toplama
kaplarında ve kutularında
toplanmaktadır.
2-Atık toplayıcısı düzenli
olarak atıkları işyerinden
götürmektedir.
1-Boya tabancalarında
statik elektriklenmeyi
önleyici sistem vardır ve
sistem bağlantısı kontrolleri
yapılmaktadır.
2-Boya yapan personel
gerekli kişisel koruyucularını
kullanmaktadır.
3-Boya kabini filtreleri
değiştirmesi periyodik olarak
yapılmaktadır.
1-Acil çıkışlar kilitlenmemesi
için sürekli kontrol
edilmektedir.
2-İşyeri güvenlik görevlileri
saha gezileri takip
edilmektedir.
3-Panik barlı acil çıkış kapıları
işyerinde kullanılmaktadır.
4-Acil çıkış kapıları
kilitlenmeden kapalı
tutulmaktadır.
1-Malzemeler depolarda raf
arda saklanmaktadır.
2-Kimyasalların depolanması
uygun koşullara göre
yapılmaktadır.
1-İşyerinde güvenlik
görevlileri yeterli sayıda
bulundurulmaktadır.
2-Görevleri dışında işler
yaptırılmamaktadır.
3-Mesai saatleri iş kanuna
uygun yapılmaktadır.
1-İşyerinde rutin olmayan
işler için iş izin sistemi
uygulanmaktadır

Tablo 7-Risk değerlendirme tablosu
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4.6 Çalışma Ortamı

Bir işyerinde ortam şartlarının nasıl olacağına orada yapılacak işe göre karar verilerek düzenleme yapılır. Örneğin ofis içinde
çalışanların yaptığı işler masa başında oturarak hizmet verilmesidir. Atölye içinde ise sürekli ayakta yapılan işler olduğu için farklı
ortam şartları gerektirir. Bu gereksinimlerin hepsine birden termal konfor şartları diyebiliriz. Bunun için ASHRAE tarafından bazı
standartlar oluşturulmuştur.
1973 yılında çıkartılan ASHRAE(American Society Of Heating Refridgerating And Air Conditioning Engineers) havalandırma
standardı 1962’den önce binalara kişi başına 20m³/h kişi miktarındaki dış hava verilmek suretiyle havalandırılırken, 1970’lerde
çıkan petrol krizi nedeniyle bina havalandırılmasında etkili olan birçok kısıtlamalar geldi. ASHRAE 62-73 standardı, dış mekândan gelecek hava miktarını kişi başına 10 m³/h kişi olarak belirledi. Değişken hava hacmi sistemi enerji tasarrufu sağlanması
nedeniyle ön plana çıktı. Binaların dış yüzeyleri sızıntıları engelleyecek şekilde inşaa edilmeye başlandı. Sızıntılar sonucu kontrolsüz giren ve kapı, pencere açılmasıyla giren havanın azalması binanın enerji maliyetlerini düşürüyordu, ancak HVAC(Heat
Vacumm Air Condition) sisteminin kirli havayı ve kötü kokuları giderme özelliğini negatif yönde etkiliyordu. Daha sonra yaklaşık
1980’lerin ortalarında kapalı mekân hava kalitesi ile sorunlar çıktı ve bu sorunlar dış hava miktarlarının artırılması sonucunu
doğurduğundan sırasıyla ASHRAE 62-1989, 62-1999 ve 622001 standartlarını getirdi.
İç Hava kirleticileri; buharlaşabilir organik bileşikler(VOCs)(Volatile Organic Compounds) ve yarı buharlaşabilir organik bileşikler
(SVOCs)(Semi Volatile Organic Compounds),Nitrojen Oksitler, Karbon Monoksit ve Karbondioksitler, Radon ve mantarlar
sayılabilir. Bir servis istasyonunda egzost dumanı da bunlara eklenebilir.
Hava kalitesinin kontrolü için uygulanacak strateji aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•
Kirleticileri kaynağında kontrol etmek
•
Lokal egzost havalandırma yapmak
•
Genel havalandırma yapmak
•
Hava temizleyicileri kullanmak(filtreler vb.)
Servis istasyonları genellikle yarı açık çalışılan atölyelerden oluşur. Tamire gelen aracın büyüklüğüne göre özel liftlere alınabilir.
Her lift başında egzost hortumları bulunmalıdır.(Resim 15)

Resim 15-Serviste egzost hortumları
Çalışılan ortam sıcaklığına göre çalışanların kıyafetleri belirlenir. Genelde bir markanın yetkili servisinde kıyafetlerin kullanım
amacına göre çeşitli malzemelerden üretilen işlikler, yazlık ve kışlık olarak tasarlanır. Genelde marka logosu taşıyan bu kıyafetler
iş güvenliği bakımından fosforlu çizgiler içerebilir.
Kişisel koruyucu olarak kaymaz tabanlı ve çelik burunlu iş ayakkabıları yazlık ve kışlık olarak verilebilir. Kışlık mont, yağmurluk
gibi kıyafetler çalışanları soğuk havadan korur.
Çalışma ortamı şartlarında iş organizasyonu yapılmasında randevulu sistem uygulanır. Araç kuyruklarının oluşmasının önlenmesi ve atölye içinde yeterli hareket alanı oluşturulması bakımından bu önemlidir. Ayrıca çalışanların iş sıralaması yapması,
uygun yedek parça temini gibi süreçlerin verimliliği için gereklidir.
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Atölyelerde haftalık çalışma saatleri gün içerisinde mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. Günlük çalışma sürelerinde çalışanların dinlenme ve yemek saati belirli bir düzen içindedir. Şöyle ki genel uygulama sabah 10.00-10.15 ve 15.00-15.15 saatleri
arası çay molası adıyla ara dinlenmeleri, mevsime göre 12.30-13.30 arası yemek saati olmaktadır.
Çalışma ortamında ayrıca gürültü, aydınlatma, ortamda toz, ortamda uçucu organik bileşikler, termal konfor ölçümleri yapılmalıdır. Ölçüm sonuçlarına göre gerekli önlemler alınmalıdır.

4.7. Çevre

Bir otomotiv tamir servisinde atık yönetim planı oluşturulmalıdır. Bu plana göre atıklar sınıflandırılmalı ve lisanslı atık toplayıcısına verilmelidir.
İşletme içinde kullanılan kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formları işyerinde bulundurularak bu kimyasalların uygun şekilde
kullanılması sağlanmalıdır. Kimyasalların depolanmasına dikkat edilmelidir.
Geri dönüşen tehlikesiz atıklar için ayrı biriktirme kapları kullanılmalıdır.(Resim 16) Sıvı atıklar için biriktirme alanları taşmalara
karşı önlem alınarak oluşturulmalıdır. Bu işlem için gerekli uyarı sisteminin çalışır olduğu kontrol edilmelidir.
Atık akülerin uygun konteynerlerde tutulması güvenlik açısından da önemlidir. Akülerden hidrojen gazı gibi yanıcı gazlar oluşturduğundan ayrıca havalandırılmış ortamda tutulması gereklidir. Akü şarj alanları güvenli yerlerde bulunmalıdır.

Resim 16-Geri dönüşüm kutuları
Bir servis istasyonunda tehlikeli atıklar için “atık yönetim planı” Tablo 8’de ki gibi oluşturulabilir.

Faaliyet Alanları

Faaliyet /İşlemler

İdari bina/Ofis

Elektronik ve Pilli Cihazlar kullanımı

Oluşan Atıklar
Ömrünü tamamlamış
piller ve elektronik atıklar

Yağ değişimi, şanzıman yağ değişimi
Temizleme, üstüpü bez kullanımı
Atölye

Filtre değişimleri
Lastik tamiri, lastik değişimi

Atık yağ, Kontamine
malzeme, atık filtre,
kullanılmış lastik, ömrünü
tamamlamış lastik, akü

Araç akü değişimi
Tablo 8 – Türlere göre tehlikeli atık kaynakları

4.8 Makine Ekipmanlar
Servis istasyonlarında tamir ve bakım işleri emek yoğun bir çalışma gerektirir. Bu nedenle atölye içerisinde el aletleri yoğun
olarak kullanılır.
Servis istasyonlarında kullanılan makine ekipmanlar elektrikli ve pnömatik olarak çalışır. Ekipmanlar periyodik olarak ehil kimseler tarafından kontrol edilmelidir. Özellikle araçların kaldırılmasında kullanılan liftlerin düzenli bakımı ve kontrolü kaza olasılığını
düşürecektir.
Kullanılan el aletlerinde günlük ve kullanılmadan kontrolü önce önerilmektedir. Ayrıca atölyede bazı araçların tamir ve bakımları
için özel aletler geliştirilmiştir. Bunlar ‘’ Özel Alet’’ odalarında kontrollü olarak kullanılır.
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Resim 17-Jet Taşı
El aletlerinden en sık rastlanılan hatalı kullanım türüne örnek jet taşlama/spiral taşlama/avuç taşlama el aleti ile yapılan çalışmalardadır. Koruyucusuz olarak kullanılması tehlikelidir.(Resim 16)

Resim 18-Kompresör tesisatı

Resim 19-Kompresör Odası
Pnömatik el aletlerinin çalışabilmesi için işyerinde basınçlı hava üretimi yapılır. Bu amaçla işyeri kapasitesine uygun özelliklerde hava kompresörleri vardır. Bu kompresörler çalışma alanından izole edilmiş, iyi havalandırılmış odalarda bulundurulmalıdır. Örnek bir kompresör tesisatı şekilde görüldüğü gibi olmalıdır.(Resim 18) Bir kompresör odasına ait tasarım Resim 19’da
görülmektedir.
Kaporta veya karoseri bölümlerinde kullanılan basınçlı tüplerin periyodik kontrolleri yetkili servis veya yetkin kuruluşlara yaptırılır.
Ancak her kullanımdan önce mutlaka bağlantıları kontrol edilmelidir. Oksijen tüplerinin geri tepme valfleri bulunmalıdır. Ancak
son zamanlarda oksijen tüpünün bazı servis istasyonlarında kullanımından vazgeçilmiştir. Onun yerine gaz altı kaynak işlemi
yapılmaktadır.
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Tablo 9-Makine/Ekipman Sicil Kartı
Araçların bakım ve onarımında alt kısımlarına erişimin rahat sağlanması amacıyla kullanılan araç kaldırma liftleri için yılda bir
defa periyodik kontrol gerekmektedir. (Tablo 9).

Resim 20-Boya kabini
İşyerinde oluşturulacak kontrol formları ile periyodik bakımlar aksatılmaması önemlidir. Özellikle boya fırınları için oluşturulacak
alt ve üst filtre değişim kartları çalışma ortam havasının kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra yapılan boyanın kalitesini de etkilemektedir. Resim 20’de bir boya kabini görülmektedir.

4.9 Çalışanların eğitimi

Servis istasyonları satış ve tamir atölyeleri ile birlikte bir kampüs içinde yer alır. Servis kısmı çalışanları yaptıkları iş dolayısı
ile yönetmelik(Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik) gereği
mesleki eğitimlerinin olması gerekmektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Lisanslı eğitim kurumlarından alınmış olan mesleki
belgeleri bulunmalıdır. İlgili yönetmelik ekinde bulunan işlerden olan ‘kaynak’ işleri kaporta bölümünde yapılmaktadır.
Yönetmelikte geçen kaynak işlerine dair EK-1 tablosunun ilgili kısmı aşağıdaki gibidir:
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METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri
22  
gibi).
Tablo 10-Makine/Ekipman Sicil Kartı

4.10. Kişisel koruyucular

Bir işyerinde yapılan risk değerlendirmelerinde tehlikelerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması gereklidir. Risk kontrol hiyerarşisine göre tehlikelerin kaynağında yok edilmesi esastır. Ancak elimine edilemeyen bir takım riskleri bertaraf için son çare olarak
kişisel koruyucular kullanılır. Bu koruyucuların CE belgeli olanları çalışanlara verilmeli, kullanmaları teşvik edilmelidir.
Kişisel koruyucularını kullanacak çalışanlara kullanım ve bakım eğitimi verilmelidir.
Servis istasyonlarında kullanılabilecek kişisel koruyucular şunlar olabilir; kulaklık, koruyucu gözlük, kaynak gözlükleri, toz ve gaz
maskeleri, çelik burunlu ayakkabı, eldiven, reflektör yelek vb. sayılabilir.(Resim 21)
İş akışına göre bakım ve onarım işlemlerin başlangıç yeri mekanik bölüm olabilir. Bu işlemlerin her aşamasında farklı kişisel
koruyucular kullanılabilir. Örneğin koruyucu gözlük tüm bölümlerde kullanılması gerekirken, özel gaz maskesinin sadece boya
kabininde çalışan boyacıların kullanması gibi. Yapılan işe uygun kişisel koruyucuların, kullanım talimatlarına uyulmalıdır. Atölyeye girmeden önce kişisel koruyucuların giyilmesi gereklidir.

Resim 21-Boya kabini içinde kişisel koruyucuların kullanımı

5. SONUÇ
Günümüz şartlarında her gün trafiğe çıkan araç sayısının artması otomotiv tamir sektörünü canlı tutmaktadır. Hedeflenen
satışların gerçekleşmesi ve garanti kapsamında yapılan araç bakımları sayesinde yetkili servislerde işler devam edebilmektedir.
İstanbul içinde bulunan pek çok yetkili servis, olası yangın tehlikelerinde aktif ve pasif önlemler alabilmek için yıllık bütçe ayırarak olası büyük yangınların önüne geçmiş olacaktır.
Deneyimler göstermiştir ki oto sanayi sitelerinde bulunan küçük atölyelerde önlem almak adına pek bir şey yapılmaktadır. Bu
nedenle oto sanayi siteleri yönetimleri bu konuda değerli katkılarını ve atölyelerde iyileştirme yapılması için işyeri ve site denetimlerini artırmaları önem arz etmektedir.
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YANGIN GÜVENLİĞİ VE EĞİTİMİN ENDÜSTRİLERDEKİ UYGULAMALARI
Canalp BERKDEMİR
ÖZET

21.Yüzyılda gelişen sanayi ve büyüyen kentlerde toplumların ihtiyaçlarının karşılanması için, çalışma ve yaşam alanlarımıza
giren yeni teknolojiler ile birlikte daha fazla yakıt ve enerji tüketimine ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen sanayi ve yeni teknolojilerle
birlikte kontrolsüz bir şekilde artan yakıt ve enerji tüketimi, başta işletmeler olmak üzere toplumun diğer alanlarında yangın ve
ölüm oranlarındaki artışı da beraberinde getirmektedir. Son on yılda ülkemizde yangınlara maruz kalan hedef kitlelere bakıldığında çalışan kesimlerde yangına dayalı iş kazaları ön plana çıkmaktadır.
Resmi olmayan, sadece gazete haberlerinden alınan bilgilere göre ülkemizde son yedi yılda işyerlerinde meydana gelen yangınlarda 304 yaralı, 352 can kaybı yaşanmıştır. Türkiye ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi, Dünya üçüncüsü olarak yerini
alırken, eğitim ile yangınlardaki ölüm oranları arasında anlamlı bir ilişki varsa bu ilişkiyi gösteren sayılar ile sağlıklı verilere ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu bilgiler kapsamında itfaiye teşkilatlarının yangınlarda ölen ve yaralanan tüm hedef kitleler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
ile Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe (BYKHY) göre, işletmelerde meydana gelen yangına dayalı iş
kazalarının kayıtları ile işletmelere verilen yangın eğitim ve tatbikatlarının birlikte yeniden ele alınması öngörülmektedir.
Bu çalışma bir alan uygulaması olup, işletmelerde meydana gelmiş gerçek yangın olayları ile işletmelere verilmesi gereken
yangın eğitim ve tatbikat uygulamalarının nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Yangın, Güvenlik, Eğitim, Uygulamalar.
THE FIRE SAFETY AND EDUCATION OF APPLICATION IN INDUSTRY
ABSTRACT
The growing industrial and urban society in the 21 st century to meet the growing needs, working with new technologies entering our living space and is needed more fuel and energy consumption. Uncontrolled rising fuel and energy consumption with
industry and developing new technologies, especially businesses, including an increase in fires in other areas of society and
the death rate raises. In the last decade our country based on fires in the rest of the working population Considering the target
audience exposed to fire accidents at work has come to the fore.
Unofficial only in our country, according to information received from newspapers in the fire that occurred in the last seven years,
injured 304 workers, has coused the loss of 352 lives. Turkey fatal occupational accidents in Europe first, taking the third place
in the world, if there is a significant relationship between death rates in fire training with numbers showing this relationship is a
need for sound data. This information covered by the fire brigade, the amount of injured and died in the fire of target popülation
and stuff, Building Occupational Health and Safety Practice in accordance with the Regulation on Protection from fire (ARPBF),
the challenge given to businesses operating in the records of work-related accidents from fire to fire-based training and exercises are foreseen to be addressed together again.
This study is a field study, enterprises should be given to enterprises with real fire incidents have occurred and how it should be
like the fire drill training and practice.

Keywords: Fire, Security, Education, Practices.
1. YANGIN EĞITIMLERININ SAHADAKI UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN OLUMSUZLUKLAR.

Ülkemizde işletmelere verilen yangın güvenliği eğitimine bakıldığında genellikle 3 saatlik bir süre ile eğitim ve uygulamalı tatbikatlar yapılmaktadır. Verilen bu eğitimlerin konu başlıkları yanma ve yangın, yanmanın unsurları, yanma çeşitleri, yanma ısısının
dağılımı, yangın sınıfları, yangın söndürücüler ve kullanımı, yangın güvenlik önlemleri ve ardından metal bir tavada dört litre su
ve bir litre benzin karışımının yakılıp yangın söndürme tüpleri ile söndürülmesi işleminden ibarettir. Bu eğitimler genellikle uzman
itfaiye personelleri, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, yangın söndürme tüpü satan firmaların eğitim almış elemanları ile gönüllü
arama kurtarma dernekleri tarafından verilmektedir. Eğitimlerin denetimi ise genellikle itfaiye teşkilatları ve Çalışma Bakanlığı’na
bağlı iş müfettişleri tarafından yapılmaktadır.
Saha uygulamalarında karşılaşılan sorunlara bakıldığında; eğitim veren kurumun yetersizliği, eğitim ve tatbikatları sahada uygulayan eğitmenlerin ehliyet ve niteliği, eğitim ve tatbikatta kullanılacak malzemelerin standardı, eğitim konularının bilimselliği
ve standardı, eğitim verilen yerlerin uygunsuzluğu, eğitim materyallerinin kalitesi, eğitime ayrılan süresinin standardı, eğitimin
sonuç raporu ile eğitimin ölçme ve değerlendirmesinin yapılamamasıdır.
Bu noktada eğitim stratejilerinin yeniden ele alınıp, ölçme ve değerlendirme yapılabilmesi için stratejiler ile birlikte hedeflerinde
belirlenmesi gerekmektedir. Yangın güvenliği ve eğitiminin birinci stratejik hedefi yangınların çıkmamasına, ikinci hedefi ise yangınların başlangıç anında yakalanıp söndürülmesine yönelik olmalıdır.
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2002 yılında BYKHY’nin yayımlanmasından sonra özellikle büyük işletmelerde yangın söndürme ekipleri ile yangın söndürme
eğitim ve tatbikatları yapılmaya başlanmış olmasına rağmen, basından alınan bilgilere göre son sekiz yılda işletmelerdeki sadece yangınlarda yaralananların sayısı 309, hayatını kaybedenlerin ise 355 olduğu bilgisine ulaşılmıştır.(Bkz. Tablo 1)
Özellikle yangın ve patlamalarda yaralanan ve ölenlerin çalıştıkları işyerlerine bakıldığında yangın güvenliği ve eğitimlerinin
alınmadığı veya yetersiz olduğu görülmektedir. BYKHY gereği işletmelerin her yıl yangın güvenliği için bütçe ayırmaları hususunda hüküm olmasına rağmen alanda yapılan denetim ve uygulamalarda gerekli bütçelerin ayrılmadığı görülmektedir. Yangın
güvenliği çok geniş ve birçok mühendislik disiplinlerinden oluşması nedeniyle öncelikle Organize Sanayi Bölgeleri ile işletmelerin
üst yöneticilerinin bilgilendirilmesiyle faydalı olacağı öngörülmektedir.
Yangın güvenliğinin sağlanması işletme sahip ve yöneticilerinin uhdesinde olan bir eylemdir. Yangın güvenliği, yangın önlemlerinin tamamlanmış ve faal olması anlamını taşır. Yangınların meydana geldiği işletmelere dikkatle bakıldığında yangın önlemlerinin yetersizliği, yangın yükünün fazlalığı, hatalı depolama, alan darlığına bağlı üretim araçlarının yanlış yerleşimi, yangın
söndürme cihazlarının önünün kapatılması, acil durum planlarının olmayışı veya yetersizliği, personelin yıllık yangın eğitim ve
tatbikatlarının yaptırılmaması gibi unsurlarla karşılaşılmaktadır. Hepsinden önemlisi işletmelerin kendi üretim prosesleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Tablo.1 deki ölüm ve yaralanma olaylarına bakıldığında olayların meydana gelişlerindeki ortak özellik, olaylara maruz kalan kişi veya işletmelerin üretim proseslerine hâkim olmamalarıdır. Tablo.1
baktığımızda olayların % 90’ında yanmanın çeşidi olan direkt patlamaya maruz kaldıkları, yani işletmelerin üretim proseslerine
hâkim olamadıkları anlamına gelmektedir. Üretim prosesi bir mühendislik disiplini gerektirmekte olup, bu disiplini yakalamayan
işletmeler sürekli risk altındadır.
Tablo.1 deki yangınlara bakıldığında son on yılda işyerlerinde meydana gelen yangınların %90’nı parlama ve patlama şeklindeki
yanma ile gerçekleşmiş olup, gerçekleşen bu yangınlarda 309 kişi yaralanma, 355 kişi ise ölümle sonuçlanmıştır. Bu veriler
parlama ve patlamaların meydana geldiği işyerlerinde yangın güvenliği ve eğitiminin yetersiz, tehlikenin ne kadar yüksek, süreç
güvenliğinin ise oldukça alt seviyelerde olduğunu göstermektedir.
Tarih

Adres

İş Yeri Sınıfı

31.01.2008

İstanbul Davutpaşa

Maytap Atölyesinde Patlama

10.06.2005

İstanbul Ümraniye

Havai Fişek Deposunda Patlama

06.10.2012

İstanbul Eyüp

Bir İşyerinde

Yaralı Sayısı
117

Ölü Sayısı
21
6

1

11.03.2012

İstanbul Esenyurt

İnşaat Şantiyesi İşçi Çadır Yatakhanesi

11

02.05.2012

İstanbul Bayrampaşa

Dökümcüler Sanayi Sitesi

1

13.07.2014

İstanbul Zeytinburnu Mithatpaşa

Plastik Eşya Satılan İşyeri

14.09.2010

İstanbul Kağıthane

Metal Mutfak Malzeme Ve Kaplamaları

18.07.2013

İstanbul Sultangazi

TürküEvi

29.03.2007

Kocaeli

Kazan Patlaması

4

18.03.2014

Kocaeli Çayırova

Trafo Kazanı Üreten Fabrika

2

22.06.2012

Eskişehir

Oto Tamirciler Sitesi

23.02.2015

Ankara Yenimahalle

Ostim LPG Otogaz Dönüşüm Sistemleri

5

27.10.2014

Ankara OSTİM

Patlama, Kuru Buz Ve Temizlik İşleri

9

05.12.2009

Ankara Ostim Arı Sanayi Sitesi

Kalorifer Kazanı İmalatı

03.02.2011

Ankara OSTİM

Makine Sanayi Üretimi Patlama İki Ayrı Patlama

34

7

03.02.2011

Ankara OSTİM

Kaynak Tüplerinde Patlama

18

8

24.05.2015

Ankara Sarayköy

Patlama

5

3

24.022015

Kocaeli Körfez Sanayi Sitesi

Yanıcı Madde Taşıyan Bir Tankerde Bakım Yapıldığında,

1

17.04.2011

İzmir

Kapı ve Parke İmalathanesinde Yangın

21.02.2015

İzmir

Karşıyaka işyerinde çıkan yangın.

01.07.2013

Sakarya

2 Ayrı Havai Fişek Fabrikasında, 6 Yıl İçinde Bilinen 8 Patlama

53

04.07.2014

Bursa Demirtaş Organize Sanayi

Tekstil Fabrikası Parlama

8

3
10
5

4

2

3
1
4

25.09.2014

Bursa

Demir Doğrama Atölyesi Patlama

2

11.09.2014

Bursa İnegöl

Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Fabrikası Boyahane Bölümünde

5

05.02.2015

Mersin

Kaynak Yapılan Akaryakıt Tankının Patlaması

4

14.05.2014

Manisa Soma

Linyit Madeninde Patlama

07.09.2012

Afyonkarahisar

Cephanelikte Patlama

02.01.2012

Kırıkkale Yahşihan

Mühimmat Tesisinde Patlama

17.05.2013

İstanbul Tuzla

Tersanede Patlamada

04.02.2012

İstanbul Tuzla

Bakımı Yapılan Bir Yatta Patlama

4

28.01.2010

İstanbul Tuzla

Kazan Kaynak Çalışmasında Patlama

1

05.04.2012

İstanbul Tuzla

Gemi Kazan Dairesinde Patlama

3

2

30.01.2013

Gaziantep Organize Sanayi

Buhar Kazanı Patlaması.

7

9

27.12.2012

Adana

Gaz sıkışması sonucu patlama

2

16.10.2013

Adana

Yağ fabrikası kazanının patlaması

2

05.02.2015

Mersin

İşyerinde kaynak yapılan akaryakıt tankının patlaması

Toplam Yaralı

232
8

28
4
1

4
309

355

ve Ölü Sayısı:
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Tablo 1: 2008 – 2015 Yılları arasında yangınlarda yaralanan ve ölenlerin sayısı(Muhtelif gazetelerden derlenmiştir)
Yanma olayının belirli koşullarda çok kısa bir sürede meydana gelmesine “patlama” adı veriyoruz.(1) Kılıç’ın tanımından yola
çıktığımızda patlama olayının süresini saniyelerle, hatta bazen saliselerle değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin aseton peroksit (AP) gibi bir maddenin patlama hızı 5,300 m/sn dir.(2)
Dolayısıyla patlama olayının gerçekleşmesinden sonra patlamaya maruz kalan kişi veya kişilerin yapacağı bir şey kalmadığı
için ölüm ve yaralanmalar kaçınılmaz bir hal almaktadır. Bir yanma çeşidi olan patlama veya parlama olaylarında olay olmadan önce yangın güvenliği önlemlerinin yanında proses güvenliğinin de alınması gerekmektedir. Proses güvenliği yangınların
çıkmamasına yöneliktir.

2.SÜREÇ GÜVENLİĞİ

Süreç güvenliği, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı petrol ürünleri olmak üzere, tehlikeli kimyasallar ve bunların kullanılması esnasında, özellikle patlama ve yangın gibi felaketler ile çeşitli endüstriyel kazalar ve bunların oluşturduğu toksinleri önlemeye odaklanmış mühendislik ve yönetim becerileridir.
Alan çalışmalarında yaptığız Hazop Süreç güvenliği;
•
Görünmesi zor olan tehlikeleri belirler,
•
Mercek görevi üstlenir,
•
Çözümleyip önlemeye odaklıdır,
•
Birincil odak merkezi endüstrilerdeki enerji, yakıt, kimyasal ve makine döngüsü arasındadır,
•
Organizasyon ve operasyonları takip eder,
•
Detayların önemini ortaya çıkartır,
•
Makine ve personeli dinamik tutar,
•
Ürünün giriş ve çıkışından, müşterinin teslimatına kadar olan mesafeyi kapsar,
•
Unutulmuş aksiyonları güncelleştirir,
•
Araştırmacıya rehberlik eder,
•
Çalışana İşletmeyi yeniden tanımlar,
•
Ekip çalışması gerektirir,
•
İşletme içinde ve dışında geçmiş, gelecek ve benzer olayların kayıt altına alınmasını gerektirir.
İşletmeler çeşitli ürünleri işleyerek yarı mamuller, ara mamuller ve çeşitli mamuller üreterek başka işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ürünlerin işletmeye girdikten sonra kazan veya fırınlarda ısıtma, eritme, kaynatma, karıştırma, makineden makineye
pompalarla gönderme, konveyör ve bantlarda taşıma, kalıba alma kesme, biçme, dikme, kaynak yapma, yapıştırma, soğutma,
presleme, ölçme, tartma, şekil verme, cilalama, boyalama, ambalajlama, paketleme ve teslimat yapma aşamalarının öncesinde
ve sonrasında tüm üretim araçlarının bakım, kontrol ve temizliğinin ölçülebilir nitelikte yapılarak, ürünün her safhada takibinin
yapılıp kayıt altına alınmasına yangın güvenlik süreç yönetimi diyebiliriz. (?)
Burada üzerinde durmamız gereken husus sürecin güvenle yönetilmesidir. Sürecin güvenle yönetilmesi için, çalışanların ürün ve
makineler hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir. Öncelikle tüm personelin ürün ve makineler konusunda eğitime
tabi tutulması gerekmektedir. Yaptığımız yangın eğitimi alan çalışmalarında kullanılan maddelerin güvenlik bilgi formlarındaki
(MSD) bilgilere çalışanların sahip olmadıkları, bazı işletmelerde ise yanlış bilgilere sahip oldukları görülmüştür. Örneğin birçok
işletmede ürünlerin boyanması ve temizlenmesi için boya ve solvent kullanılmakta, ancak hatalı depolama yapılmaktadır.

Resim. 1(a,b,c) Tinerle temizlik yapılması sarı çizgiler içindeki bölgelerde buharlaşıp tutuşması.(3)
Bilindiği üzere solvent havadan ağır olup, olası dökülmede veya kullanıldığı alanda oluşabilecek solvent buharları zemine
çökmektedir. Dolayısıyla solvent depolamasının yapıldığı alanlarda havalandırmaların solvente göre değil, havadan hafif gazlar
için yapıldığı tespit edilmiştir. Bir başka husus ise havalandırması uygun yapılan işletmelerin bazılarında buhar tahliye yolunun
sıcak yüzey ve elektrik tesisatlarına yakın noktalardan geçirildiği görülmüştür. Yukarıda resim.1 (a,b,c) de görüldüğü gibi, yangın
sonrası yapılan incelemede işletme çalışanlarının sabah vardiyasının bitmesinden sonra saat 09:33:37 de makinenin tam so-
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ğutulmadığı ve enerjisinin kesilmeden temizlenmeye başlandığı tespit edilmiştir. Daha sonra derinlemesine yapılan inceleme ve
araştırma sonucunda işletmenin birçok sorumluluğunu belgeler üzerinde yerine getirdiği, ancak gerçek bir uygulamada emredici
görevlerin yerine getirilmediği görülmüştür.

3. ENDÜSTRIYEL İŞLETMELERDE YANGIN GÜVENLIĞI.

Yangın güvenliği, endüstriyel işletmelerde çalışanların iş sağlığını ve güvenliğini kapsamasının yanında mal güvenliğinin de
sağlamasından dolayı oldukça geniş bir alana işaret etmektedir. Alanın geniş olmasının nedeni bir yangın sonrası ortaya çıkan
vakanın sonuçlanabilmesi, mühendislik disiplinlerinin yanında birçok kamu ve özel kuruluşun ortaklaşa çalışması ile tamamlanabilmektedir. Ancak bizim burada üzerinde durmamız gereken konu, yangın eğitim ve güvenliğinin mühendislik disiplinleri ile
nasıl ve ne kadar etkileşim içinde olduklarıdır. Dolayısıyla yangın eğitimi ve güvenliğinin yeniden ele alınması faydalı olacağı
düşünülmektedir.
Yangın eğitimi ve güvenliği; (?)
Bir defaya mahsus yapılan bir eylem değildir,
Her yıl uygulamalı olarak yenilenmelidir,
İşletmenin acil durum planının uygulanmasıdır,
Tüm personelin katılacağı senaryolu tatbikatlar yapılmasıdır,
Ölçülüp, değerlendirilebilir olmalıdır,
Tüm yangın uyarı ve söndürme sistemlerinin çalıştırılmasıdır,
İşletme yönetiminin bizzat görev almasıdır,
Değişik mevsim ve zamanlarda tüm aksiyonlar denenerek gözden geçirilmesidir,
Yangın güvenlik süreç yönetiminin tüm personelin uygulayabilmesidir,
İdeal bir yangın güvenliği ve eğitiminin sağlanması için, işletme acil durum ekiplerinin aşağıdaki beş ana faktörün mühendislik
süzgecinden geçirilmesi ile mümkün kılınmaktadır; (?)
Yangın Risk Analizi yapmak,
HAZOP(Hazard and Operability Studies) analizini yapmak,
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak,
Yangın algılama, önleme ve söndürme araçlarının tesis edilerek, bakım ve kontrollerinin yapılıp çalışmasını sağlamak,
Tesis edilen yangın önleme ve söndürme sistemlerin kullanılması için, periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar yapmak,
Sahada yapılan incelemelerde genellikle yönetmeliklere uygun yangın güvenlik önlemleri ihracat yapan fabrikalarda ve kurumsallaşmış işletmelerde görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, ithalat yapan yabancı işletmelerin mal veya hizmet tedariklerinde
gerek kalite kaybı, gerek olası bir afet durumunda şirketlerinin mağdur kalmaması için, çeşitli yaptırımlarla tedarikçi işletmenin
güvenliğini artırarak riski en aza indirgenmesini sağlamaktır.
Resim.2(a,b,c)’de görüldüğü üzere yangın geçiren işletmelerde yapılan olay yeri incelemelerinde işletme yangın güvenlik
önlemlerini alınmasına rağmen, yönetim ve alt çalışanlar tarafından yangın söndürme cihazlarının önünün kapatılması veya acil
durum ekiplerinin yangın esnasında söndürme cihazlarını kullanamamaları nedeniyle başarısız oldukları gözlenmiştir.
Yangına maruz kalan işletmelerde sadece bu cihazlar değil, erken algılama ve uyarı sistemlerinin gaz veya dumanı algılamadığı,
alarm butonunun düğmesine basılıp ancak çalışmadığı, yangın söndürme tüplerinin toz püskürtmediği, jeneratör ve pompaların
devreye girmediği, yangın hortumlarından su gelmediği, hortumların yerinden çıkma veya patlama gibi olumsuzluklar nedeniyle
yangınlara maruz kaldığı gözlenmiştir. İşletmelerin yangınlara maruz kalmalarının iki önemli sebebi vardır. Birincisi yangın güvenlik ve eğitimine bakış açısı, ikincisi ise üretim odaklı bakış açısı olup, her iki açıya yanlış açılardan bakılıp ve değerlendirilmesidir.

Yangın Güvenlik ve Eğitimine Bakış Açısı

İşletmeler genellikle yangın konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için, ön yargılı davranarak, ne kadar eğitim ve önlem
alınsa da, bir yangın olduğunda almış oldukları cihazlar ile yangının söndürülemeyeceği görüşünü ileri sürmektedirler. Bir başka
görüş ise yangına maruz kalan işletmelerin erken uyarı, önleme ve söndürme sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılmaması
nedeniyle çalışmadığı için, bunlara yapılan harcamaların boşa yapılan harcama olduğu görüşündeler. Oysa Resim.1(a.b.c)’de
görüldüğü üzere alan çalışmalarına dikkatle baktığımızda, ihracat ağırlık çalışan kurumsallaşmış işletmelerde önleme ve söndürme sistemlerinin çok iyi çalıştığı, yangınlara erken müdahale ederek başarılı oldukları tespit edilmiştir.

Üretim Odaklı Bakış Açısı

İşletmelerin de tıpkı canlı varlıklar gibi bir yaşam süreci vardır. Bu süreçte hammaddenin insan ve makineler vasıtasıyla yakıt
veya elektrik enerjisi ile ısıl işleme tabi tutulup, kesilip biçilip şekil verilerek boyanma işlemiyle hammadde mamul hale gelmektedir. Hammaddenin mamul hale gelmesindeki bu süreçte bina, makine, makine aksamları ile elektrik tesisatlarındaki sürtünme,
ısınma ile bir yandan yavaş yanmaya, diğer yandan ise makine ve aksamlarının kirlenerek, elektrik tesisatları içerden ve dışarıdan malzeme yorgunluğuna bağlı olarak yıpranmaktadır. Özellikle üretim yapan işletmeler bu süreç içerisinde tıpkı insanlar
gibi ciddi şekilde bakım ve temizliğe ihtiyaç duymaktadırlar. İşveren veya temsilcilerinin işletmeye ve prosesine bakış açıları bir
insana bakıldığı açıdan bakılmadığı sürece, sürekli yangın riski altında kalacağı öngörülmektedir.
İşletmeler üretime aşırı derecede odaklandıklarında yangın riski körlüğü de beraberinde artırmaktadır. Resim 1(a,b,c)’de görüldüğü gibi iplik fabrikasında siparişlerin yetiştirilmesi için, boyadan nemli olarak gelen bordo renkli ipliklerin kurutulması esnasında makinelerin sürekli çalıştırılması nedeniyle tutuştukları görülmektedir. Yangının meydana geldiği alanda yapılan araştırmada
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kurutma yapılırken makineden ara sıra dumanların çıktığı, ilk defa bu kadar hızlı tutuşup yandığı bilgisi elde edilmiştir. İşletme
üretim odaklı olmayıp, çalışanlarda prosese hâkim olsaydı; kurutma makinesinin havlardan periyodik temizliğinin yapılma takviminin, ipliklerin bekletilme süresinin veya sıcaklık ayarının elden geçirilmesi gerekirdi.
Makine temizlik talimat ve çizelgelerine bakıldığında günlük ve haftalık temizliğin yapıldığı görülmüştür. Oysa makinelerin temizlik ve bakımlarının yapıldığına dair tutulan çizelgede imzaların tamamı aynı anda atıldığı çok rahat anlaşılmaktadır. Sadece
üretim, bakım ve temizlik değil, bunlarla birlikte depolamada sürecin son ve önemli adımıdır. Kısacası ürünün girişinden çıkışına
kadar olan süreç güvenliğinin sağlanıp, işletmenin çalışılabilir analiz raporu yapılmadığı müddetçe işletme ve çalışanları aşağıda resim.2’de görüldüğü gibi sürekli risk altında olacaklardır.

Resim 2(a,b,c): Aşırı Üretime Dayalı Hatalı Depolama - Patlayan Ampulün Kumaşları Tutuşturması.(4)
Resim.2’deki dondurulmuş güvenlik kamera kayıtları bir tekstil işletmesine ait kumaş deposunda yoğun üretimden kaynaklanan hatalı depolama sonucu uzun bir süre yangına müdahale edilememektedir. Her türlü yangın uyarı, önleme ve söndürme
sistemlerine sahip olmasına rağmen, ancak bu sistemlerin önleri, kumaş paletleri ile kapatılmasından dolayı yangına müdahale
edilememiştir.
Söz konusu tekstil depolarında depolama kuralları gereği tüm aydınlatmalara ait ampullerin patlaması ve kıvılcım dökülmelerine
karşı altlarına güvenlik bariyerleri konulması gerekirken foklift ve yürüyüş yolu koridorlarının üstündeki armatürlere konulmadığı
tespit edilmemiştir. Bu işletmede yangın güvenlik önlemleri alınmış olup, ancak yangın güvenlik süreç yönetimi uygulanmamıştır.
Buradaki süreç güvenliği diğer endüstrilerde olduğu gibi ürünün giriş ve çıkışından, müşterinin teslimatına kadar olan mesafeyi
kapsar.

Resim.3 (a,b) Hatalı Depolama Yapılarak Aydınlatmaların Yangın Yükleri ile Birleştirilmesi.

3.1 Yangın Risk Analizi

İşletmeler hızlı bir şekilde üretimle birlikte yakıt ve enerji tüketimini artırırken, farkına varmadan aynı hızla yangın güvenliklerinden de uzaklaşmaktadırlar. Yangın risk analizi, üretim araçları ile bu araçları çalıştıracak yakıt, enerji ve mamul döngüsünde
zamanı ve yeri net belirlenemeyen ısı, ateş, statik elektrik, elektrik, ark, kıvılcım, yanıcı buhar, sıvı, gaz ve tozlardan kaynaklanabilecek yangınların hesaplanıp tanımlanabilmesidir.
Yakıt ve enerjinin artarak hızla tüketilip işletme körlüklerinin baş gösterdiği bu üretim sürecinde; çalışanların yangın eğitim ve
tatbikatları her yıl yenilenerek, eğitim alan bu personel tarafından otomatik söndürme veya erken uyarı sistemleri ile manüel olarak yangınların söndürülmesini sağlayan cihazların düzenli olarak bakım ve kontrollerinin yapılıp, çalışmalarını sağlayarak hazır
duruma getirilmesine “yangın güvenlik süreç yönetimi” diyebiliriz. Bu sürecin kurumsallaşmış işletmelerde olduğu gibi, sürekli
dinamik halde kalması gerekmektedir (Bkz. Resim 4).

220

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

Resim 4(a,b,c) Tekstil İşletmesinde Yangına Müdahale Edilerek Söndürülmesi.(5)
Yangın risk analizini diğer risk analizlerinden ayıran unsur, önceden kazanılmış tecrübeler neticesinde mühendislik disiplinleri ile
birlikte binaların kullanım ve tehlike sınıflarına göre, yangın güvenlik seviyelerinin hesaplanabilir olmasıdır.

3.2 HAZOP Analizi

HAZOP, Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi, İşletmelerin mevcut üretim sürecinde kullanılan makine ve ekipmanları
ile personelin çalışmasını engelleyebilecek sorunların multi-disipliner bir ekip tarafından periyodik toplantılar eşliğinde sistematik
şekilde incelenerek tespit ve değerlendirilmesinden sonra hazırlanan Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışma Raporudur.(6)
Bu bilgiler kapsamında oluşturulan ekip tarafından mühendislik disiplinleri içinde işletmedeki üretim sürecinin başlangıç ve bitiş
noktası arasında hesaplanması mümkün olmayan, ancak mevcut işletmede veya benzer işletmelerde önceden kazanılmış tecrübelerle süreçlerin sürekli gözlemlenerek, tespit edilebilen tehlikelerin olası bir durumda etkilerinin nicel ve nitel olarak tanımlanabilmesine HAZOP diyebiliriz.
Endüstriyel işletmelerdeki bütün üretim süreçleri enerji tüketimi ile ürünün kimyasal ve fiziksel işleme tabi tutulma disiplini olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir HAZOP analizinin yapılabilmesi için, bu enerji tüketimi ile ürünün kimyasal ve fiziksel işleme tabi tutulma disiplini, iş akışlarında net ve anlaşılabilir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Süreç güvenliği, özellikle petrol ürünleri ve
kimyasalların emniyetle kullanılması için, başta patlamalar olmak üzere yangınlar, kimyasal kazalar ve toksinlerinin önlenmesine
odaklanmış mühendislik yönetim becerileridir.

3.3 Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan korunma, patlayıcı maddelerin kapalı alanlarda ortama yayılıp birikmemesi için hava akımı ve nem oranı gibi alınan
önlemler ile bunları tutuşturacak, ısı elemanlarının izlenerek, patlayıcı maddelerden kaynaklı gaz, sıvı ve buharları ile tozların
oluşturabileceği yüksek ısı, basınç ve şiddet risklerinin tespit edilip görünmesini sağlayarak güven ve kontrol altına alınması
sürecidir.
Patlamadan korunmanın en iyi yolu patlayıcı ortamların inert duruma getirilmesi ile mümkün kılınmaktadır. Endüstriyel sanayilerde birçok malzemeyi mamul hale getirmek için yardımcı madde olarak yanıcı, patlayıcı gazlar karıştırılmaktadır. Patlayıcı
maddelerin kullanıldığı alanlarda güvenle çalışılabilmesi için inert maddeler kullanılmaktadır. Şayet inert maddeler kullanılmadığı
takdirde endüstriyel işletmelerde sürekli patlamalar gerçekleşir. Patlayıcı gazların yardımcı madde olarak kullanılmasında sürecin gereği inert olmasına rağmen işletmeler veya çalışanlar üretim esnasında çok daha hassas davranmaktadır. Ancak aynı
işletmede veya başka işletmelerde aynı veya benzeri patlayıcı gazlar yakıt olarak kullanılırken gereken hassasiyet gösterilememektedir.
Oysa yakıt olarak kullanılan patlayıcı gazın risk faktörü, yardımcı madde olarak kullanılan süreçten daha tehlikelidir. Bunun en
önemli nedeni yakıt olarak kullanılan gazların kazan daireleri olan alanlar gözlem altında olmadığı gibi, gözden uzak noktalar
veya kameralar ile düzensiz izlenirken süreç güvenliği üretim odaklı olduğu için tamamen devre dışı bırakılmaktadır. Bir başka
husus ise yakıt olarak kullanılan alan ile yardımcı madde olarak kullanılan alan arasındaki fark, gazın sürekli kullanılabilirliği ile
(LEL-UEL) alt ve üst patlama birikme oranlarıdır. Yakıt olarak kullanılan alanda gazın patlama şiddeti ile etkilenen hacmi söz
konusuyken, yardımcı madde olarak kullanılan alanda alevlenme hız ve hacmi söz konusudur. Dolayısıyla 5,300 m/sn hızla
ilerleyen alevlerin durdurulabilmesi, hızın m/sn oranına ulaşacağı ortamın bertaraf edilmesiyle sağlanabilir.
Uluslararası alanda patlamadan korumak için iki direktif temel alınmaktadır. Birincisi ATEX 100a adı ile yayınlanan patlayıcı
ortamlarda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler, diğeri ise ATEX 137 adı ile patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların
korunmasına yöneliktir.
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4. YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME ARAÇLARININ ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI
Sahada yapılan çalışmalarda yangın algılama, önleme ve söndürme araçlarına işletmelerin tehlike sınıflarına göre ayda, altı
ayda, yılda, beş yılda ve on yılda bir ihtiyaçları oldukları gözlenmiştir. Ayda ve altı ayda bir yangın algılama, önleme ve söndürme
araçlarını kullanan işletmeler dinamik halde olmaları nedeniyle genellikle başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bu tür işletmelerde
gerçek vakaların gelişmesi nedeniyle yangın algılama, önleme ve söndürme araçları doğal olarak bakım ve kontrolleri yapılıp
çalışmaları sağlandığı gibi, gerçek uygulamalar ile tecrübelerini artırdıkları bazı yapılan hatalara rağmen net bir şekilde görülmüştür.
İşletmelerde işletme körlüğü denilen hastalık, uzun yıllar yangın meydana gelmeyen işletmelerde de süreç güvenlik tembelliği
denilen hastalık olarak görülmektedir. Bu hastalıklar genellikle yangın geçiren işletmelerde yangının söndürülmesinden sonra
olay yerinde yapılan incelemelerde yangın algılama, önleme ve söndürme araçlarının bakım ve kontrolleri ile bu cihazların yangın anında kullanılamaması gibi hata ve kusurlar görülebilmektedir.
Alan çalışmaları kapsamında işletmelerde yapılan denetimler sonucu birçok işletmenin yangın söndürme cihazlarının önünün
kapatıldığı veya bakım ve kontrollerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu bu işletmelerin çalışanlarına yangın söndürme
cihazlarının yerleri sorulduğunda % 90’ının bu cihazların yerlerinin bilmediği görülmüştür.

Resim.5 Yangın Söndürme Cihazları ve Önlerinin Kapatılması.

5. SONUÇ

Eğitim, bireylerin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı istendik değişme meydana getirme sürecidir (7). Yangın eğitimi
ise gelişmiş bireylerde önceden kazanılmış, ancak biçimsel olmayan bilginin biçimsel eğitimin uygulamalı olarak bireyde (afet
disiplini) olumlu davranış değişikliğini sağlamaktır.
İşletmelerde verilen yangın eğitimleri genellikle Yanma ve Yangının Tanımı, Yanmanın Üç Unsuru, Yanma Çeşitleri (Yavaş Yanma, Hızlı Yanma, Parlama ve Patlama Şeklinde Yanma, Kendi Kendine Yanma) ile Yangın Önleme cihazlarının kullanılmasından
oluşmaktadır.
Yangın eğitimi birden fazla mühendislik disiplinlerini kapsaması nedeniyle disiplinler arası öğretim sistemi ön plana çıkmaktadır.
Disiplinler arası öğretim ise farklı disiplinlere ait bilgi ve becerileri anlamlı bir biçimde bir araya getirme ve kullanma yönünde
etkili bir strateji olarak görülmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda bütüncül olan doğal düşünme biçimimizle tutarlılık göstermektedir (8).
Bu bilgilerden yola çıktığımızda disiplinler arası öğretim, bireyin olumsuz davranış biçimini belirlenen hedefler doğrultusunda
olumlu davranış biçimine dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Yangın eğitimi diğer eğitimlerden oldukça farklı bir eğitim yapısına sahiptir. Yangın eğitiminin bu farklılığı öncelikle eğitimin “koruyucu hekimlik” gibi yangının çıkmamasına yönelik olması, sonrasında
ise gerçek bir yangınla karşılaşıldığında bütüncül doğal düşünme biçimiyle, yangın sahasındaki teknik bilginin kısa zamandaki
karar verme tutarlılığıyla aynı seviyede olmasıdır. Aksi takdirde bireyin kararsızlığı korku ve paniğe yol açabilmektedir. Yangın
eğitiminin bir diğer farklılığı ise bu bilginin kullanım sürekliliği olmadığı için unutulmaya yüz tutmasıdır. Dolayısıyla BYKHY’nde
belirtildiği üzere, yangın eğitimi ve tatbikatlarının her yıl yenilenmesi gerekmektedir.
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Yangın eğitimi iki evreden oluşmalıdır. Birinci evresi yangın risk analizlerine dayalı eksik veya hiç olmayan yangın güvenlik
önlemlerinden maksimum düzeyde faydalanılması, ikinci evre ise kriz yönetimine dayalı işletmenin hazırlamış olduğu acil durum
planı kapsamında alınan önlemlere göre hangi tekniklerle, nasıl müdahale edileceğinin bilinmesidir. Risk analizlerine dayalı güvenlik önlemleri ile işletmede çeşitli yangın risk analiz teknikleri birlikte analiz edilerek, yangın önleyici tedbirlerden maksimum
fayda sağlayabilmek için, kaizen sisteminde olduğu gibi sürekli kontrol edilip iyileştirmesi gerekmektedir. Kriz yönetimine dayalı
müdahale tekniklerine paralel olarak, alınan güvenlik önlemleri kapsamında işletmenin muhteviyatına göre değişik zamanlarda
çeşitli acil durum senaryoları oluşturulmalı ve farklı zamanlarda tatbikatlar yapılarak gerçek yangınlara hazırlanılmalıdır.
İşletmelere verilecek yangın eğitim standart ve konularının belirlenebilmesi için, işletmelerde meydana gelen geliştirilmiş yangın
sebeplerinin istatistiksel sonuçlarına bakılması gerekmektedir. Tablo 1 de basından elde edilen bilgilere göre verilmekte olan
yangın eğitim ve yöntemleri, teknikleri, eğitimle ilgili kanun/yönetmelikler, eğitim paydaşları ile eğitme katılanların yeniden incelenip değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Yangın güvenliği ve eğitimi konusunun gelişen bilim, teknoloji ve endüstrilere göre yeniden ele alınması gerekmektedir. Bir alan
çalışması olarak işletmelere verilen yangın eğitimlerinden sonra, alanda yapılan incelemelerde Yangın güvenlik ve eğitiminin
sadece yangın söndürmeye yönelik olduğu düşüncesi karşımıza çıkmaktadır. Oysa parlama ve patlama şeklindeki yangınların
hemen hemen tamamında proses güvenliğinin ya yetersiz, yada hiç olmadığı görülmektedir.
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MOTOR DENEME ODALARI YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Gamze SAYGILI
ÖZET
Motor deneme odaları otomobil fabrikalarında hem üretim hem arge çalışmaları için büyük önem taşıyan bölümleridir. Motor
üretiminin son kontrol aşaması olarak görev yapan odalarda bantlar üzerine konan motorların araç simülasyonu sağlanarak, yağ
seviyesi, su seviyesi, yakıt tüketimi, elektrik devresi kontrolleri gerçekleştirilir. Bu süreçte, motor bir paletin üzerine yerleştirilir.
Elektrik ve akışkan bağlantıları yapıldıktan sonra dinamo aracılığı ile çalıştırılır. Kendisi birçok plastik ve lastik aksam içeren motorun benzin ve mazot ile en yüksek performanslarda test edildiği bu bölümler yangın ve patlama riskini barındırmaktadır. Bu risk
yakıtın, elektriğin aktif olarak birlikte olduğu bir ortamda göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Dolayısı ile hem üretim hem yaşam güvenliği açısında mutlaka kontrol altında tutulması, olası tehlikelerin işaretleri hemen algılanıp ona göre koruma sistemleri
tasarlanmalıdır. Bu sistemler HC, duman detektörler, gazlı ve sulu sprinklerlere kadar geniş bir donanımı içerirler. Bu tertibatın
her zaman aktif olması ayrı bir önem taşır. Bu nedenle çalışmada, motor deneme odalarında mevcut yangın riskleri belirlenerek
yangını önleme, algılama, söndürme, vb. gibi alınması gereken yangın güvenlik önlemlerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Yangın güvenliği, motor deneme odaları, duman kontrolü.
FIRE PROTECTION SYSTEMS FOR MOTOR TEST BENCHES
ABSTRACT
Motor test benches area is one of the most important places in a car production plant. Gasoline consummation, performance
and water levels of the motors are tested during the simulation realized by the benches. The testing activities include many fire
risk probabilities. These should be controlled carefully and appropriate fire protection systems should be installed. HC detectors,
smoke and flame detectors, gas extinguishing systems and sprinkler are all main parts of a system which designed to interfere
a fire start immediately.

1.GİRİŞ
Motor test odaları nedir?

Motor deneme odaları Otomobil fabrikalarında hem üretim hem arge çalışmaları için büyük önem taşıyan bölümlerdir. Motor
üretiminin son kontrol aşaması olarak görev yapan odalarda bantlar üzerine konan motorların araç simülasyonu sağlanarak, yağ
seviyesi, su seviyesi, yakıt tüketimi, elektrik devresi kontrolleri gerçekleştirilir. Bu süreçte motor bir paletin üzerine yerleştirilir.
Elektrik ve akışkan bağlantıları yapıldıktan sonra dinamo aracılığı ile çalıştırılır. Motorun kendi beyni üzerinden alınan veriler ile
deneme bandının kendi sensorları ile yaptığı ölçümler değerlendirilir. Bu anlık değerlendirmeyi, motorun limitleri ve kendi sınıfı
içinde ki kriterleri sağlayıp sağlamadığı üzerine yapılan ölçümler takip eder. Bu süreç otomatik olarak gerçekleştirilir. Sonrasında
ise operatör tarafından motora gaz verilerek motorun çalışması izlenir, ses ve kaçak kornolu yapılır. Otomatik ve manüel kontrol
onayları alındıktan sonra deneme tamamlanır, motor palet ile odadan geri çıkartılır.(3)

Motor test odaları neden risklidir?

Motor testlerinin tanımlarında yer alan yakıt kaynakları çoğunlukla benzin ve mazottur. Dolayısı ile gelen yakıt, turu elektrikli
ekipmanlarla yapılan ölçüm işlemleri, yayılan gazların kimyasal özellikleri ile oldukça yüksek oranlarda yangın riski barındırmaktadır.

Motor test odalarında yangın riskine karşı hangi teknik önlemler alınır?

Riske ilk müdahale akışkan kaçaklarını kontrol altına alarak başlanmalıdır. Benzin ve mazot kaçaklarına karşı mutlaka otomatik
kesme valfları odaların girişinde bulunmalıdır. (1)150C de en az%75 i buharlaşan benzinin –65 C derecede bile tutuşabildiği
ve 232 C derecede kendiliğine tutuştuğu göz önünde bulundurulursa önlenemeyen olası bir kaçak patlamalarla sonuçlanabilir.
Benzinin tutuşması için bulunduğu ortamda ki havanın hacmine göre %1,4 ile % 7,6 arasında olması yeterlidir(2). Dolayısı odalarda uygun havalandırmanın sağlanmasına ek olarak akışkan hattı, tanklardan itibaren kontrol altında tutulmalıdır. Aynı şekilde
elektrik kaçaklarına yönelik sigortalarda mutlaka sisteme konmalıdır.
Oda içerinde algılama sistemlerinden kesinlikle faydalanılmalıdır. Ortamda oluşabilecek benzin kaçaklarına karşı yer hizası ve
yeraltında ki boşluklarda HC detektörleri yerleştirilmedir. İnsan sağlığı açısında mutlaka CO detektörü oda içerine konmalıdır.
Elektrik kaçağı veya motorda ki bir arıza sonucu oluşabilecek alev pırıltısı odada çapraz olarak yerleştirilen ışın detektörleri ile
algılanabilir. Ortamdaki havada yanma sonucu oluşabilecek dumanları algılamak için hassas duman detektörleri yerleştirilmelidir. Sistemde yerleştiren algılama ekipmanları ile en etkili şeklide yangın söndürülebilmesi için otomatik söndürme sistemleri
ile desteklenmelidir. Bu sistemlerde su ‘lu yağmurlama sistemi bilinen ve uygulanabilirliği en kolay olan güvenilir sistemdir.
Bununla birlikte ortamdaki ekipmanlara zarar vermemek adına sulu sprinkler sistemlerinden önce devreye girebilecek hassa224
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siyette dizayn edilen ve detektörlere bağı olarak çalışan temiz gaz’lı söndürme sistemleri uygulanır. Bu sistemde ki bir amaç ta
motor deneme odası içerisinde çalışan operatörün oda dışına çıkmak için vakit tanınması kısacası söndürücü gazın solunması
ile oluşabilecek zehirlenmeleri minimize etmektir. Motor deneme odaları otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi içinde
ki elemanlar birbirleri ile paralel olarak çalışmaktadırlar. Ortalama 60 m3 hacme sahip bu odalarda 2 adet duman, 2 adet alev
detektörlerinin konması senaryoların doğru işleyişi açısından çok önemlidir. Yeterli havalandırma ve emiş mekanizmaları tabiî ki
aktif olarak bulunmalıdır. Ortalama 20 m3 saatlik havalandırma ileride bahsedilecek 2.senaryo devreye girmediği sürece işlemler
sırasında çalışır durumda olmalıdır. Sistemin çalışma prensibinde 2 senaryo yer alır:
1 senaryo da; herhangi bir detektörden 1 alarm gelir, otomasyon aracılığı ile motorun otomatik durması sağlanır. Oda içi ve dışı
sesli alarmlar verilir. Oda boşaltılır, bakım tarafında kontrol edilir, uygun şartlar sağlandığında da testlere devam edilir.
2. senaryo da ise; çapraz olarak 1 alev, 1 duman yâda aynı anda 2 alev veya 2 duman detektörlerinden alarm geldiğinde
gazlı söndürme sisteminin dışarıda müdahale olmadığı sürece 20 sn içinde devreye girmesi sağlanır. Bu esnada otomasyon
tarafından motorun durdurulması, havalandırmanın kapatılması sadece emişsin çalışması şartları programlanmalıdır. Oda
içerine ve dışarısına gaz boşalıyor alarmı verilmeli,20 sn de oda boşaltılmalı ve kapısı kapatılmalıdır. İtfaiye bölgeye intikal
etmelidir.
2.senaryoda ki çalışma prensibi 2 detektörün çapraz algılaması sonucu hatalı yangın başlangıcı sinyallerini büyük ölçüde eleyerek; temiz gaz tüpleri üzerindeki elektronik vanayı harekete geçirip, oda içerine gazın salınmasının sağlanmasını içerir.
Gazlı söndürme sisteminin yetersiz olduğu veya herhangi bir olası arıza sonucu devreye girmediği durumlarda 141 derecede
patlayan yağmurlama sistemi başlıkları ile ortama 12lt/ m2 / dk lık debide püskürtülen su yangını söndürmekte etkili olacaktır.
Otomatik algıma ve söndürme sistemlerinin etkinliliği ilerleyen teknolojinin katkıları ile çok iyi bilinmekle birlikte sistemde insan
unsuru hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Yangın algılama sistemlerinde gelen alarmlar itfaiye merkezlerindeki panolardan
7/24 takip edilmesi bölge güvenliği, üretimin sürdürebilmesi, çalışan sağlığı açısında oldukça önemlidir. Tum detektörlerden
gelen sinyaller itfaiye veya itfaiyenin bulunmadığı durumlarda güvenlik merkezi tarafından takip edilmelidir. Herhangi bir sinyal
bölgeye öncü bir ekip gönderilerek yangın çıkmasa dahi kontrol edilmesi hem yangın güvenliği hem de sistemini kontrolü ve
güvenilir çalışmasının test edilmesi açısından önemlidir. Algılama sistemlerinin bulunduğu ortamlarda bile gören bir uzman göz,
koklayan bir uzman burun yangın başlangıcın oluşmasına yönelik kaygılarımızı gidermemizi kolaylaştırır.

Motor deneme odalarında acil durum sistemlerinin önemi nedir?

Yangın güvenliği, insan bulunan ortamlarda, insan güvenliğini de içerir ve acil durum sistemlerine önemli rol oynar. Acil durumlarda motor deneme odalarının bulunduğu atölyelerde yangın ihbar butonları bulunduğu gibi kabin içlerinde de operatör tarafında
görülen herhangi bir riskli durumu veya yangın başlangıcını eh hızlı yoldan bildirmek amacı ile mutlaka yangın ihbar butonları
bulunmalıdır. Böylece itfaiye ekibin hemen bölgeye iştiraki ve güvenliğin sağlanması sağlanır.

Eğitimler, tatbikatlar neden önemlidir?

Acil durum sisteminde çalışan operatöre gerek kendi can güvenliği gerekse bölgedekilerin can güvenliği açısından önemli görevler düşmektedir. Deneme odası içerinde ki yangın ihbar butonun bastıktan sonra odayı mümkünse motoru acil durdurma
butonu ile durdurarak terk etmelidir. Terk edildikten sonra oda kapısını kapatılması otomatik gazlı söndürme sisteminin ekili olabilmesi açısında oldukça önemlidir. Odanın kapısının açık kalması veya herhangi bir sızında da gazlı söndürme sistemi işlevini
gerçekleştiremez ve yağmurlama sitemi devreye girer. Yangının iç hacimde büyümesi etrafa yayılması riskinin baş göstermesi
durumunda ise kurumun acil durum eylem planı devreye sokulur. Bu esnada tüm binada siren sistemleri çaldırılmalı, flâşörler
devreye girmelidir. Bina tamamen terk edilerek bina acil durum sorunlusunun liderliğinde toplanma bölgesine gidilerek beklenilir. Uzman ekipler tarafından müdahale gerçekleştirilip bölge güvenliği sağlandıktan sonra ancak uygunsa operatörler ve diğer
çalışanlar binaya dönebilirler.
Oda içlerinde ki yangın algılama ihbar, uyarı sistemleri olası elektrik kesintilerine karşı mutlaka en az 2 saat süreli kesintisiz güç
kaynakları ile desteklenmelidir. Aynı şartlar acil durum aydınlatmaları içinde geçerlidir. Bunların yanında temiz gaz boşalmadan
önce oda içerinde yanan bir lamba ve sesli ikaz operatöre odayı terk etmesi gerektiğini bildirmek açısında önemlidir.
Motor deneme odaları çalışanları 1.müdahale yangın eğitiminin yanında odalara özel söndürme algılama sistemleri konusunda
da özel eğitime tabi tutulmalıdırlar. Her operatör çalıştığı bölgedeki algılama ve söndürme prensiplerini tanımalı ve gerektiği
durumlarda manüel olarak söndürme sistemlerini devreye alabilir durumda olmalıdır. Kendi can güvenliği açısında herhangi bir
yangın başlangıcı esnasında nasıl hareket edeceğini mutlaka önceden bilmelidir. Eğitim konusuna gelindiğinde bunun en iyi
öğrenmenin yolu veya öğrenilenlerin test edilmesini yolu tatbikatlardır. Yılda bir defa yapılacak hatırlatma eğitimi ve tatbikatı acil
durumlara hazırlıklı olunması ve öğrenilenlerin canlı tutulması açısından büyük fayda sağlar.
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2.SONUÇ
Sistemin güvenilir çalışması nasıl sağlanır?

Sistemin kurulması, çalışanların bilgilendirilmesi yeterli gibi görünürken eksik kalan bir noktamız mevcuttur. Bu nokta, sistemin
güvenilir ve etkili çalışmasının devamlılığının sağlanmasıdır. Dolayısı ile tüm sistem elemanları teker teker test ve kontrollere
tabi tutulması gerektiği gibi sistemin bir bütün olarak işleyişi de kontrol edilmelidir. Sistemin elemanlarının bozulmasalar dahi
üretici firma tarafında belirlenen sürelerde değişikliklerinin yapılması her an bir arıza ile karşılaşma tehlikesine karşı önemlidir.
Bakımlar yasal yönetmeliklere, uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmeli ve asla aksatılmamalıdır.
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ÖZGEÇMİŞ
Gamze SAYGILI

Gamze Saygılı 98 yılında TED Aliağa Koleji’nin bitirdikten sonra Galatasaray Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimine devam
etmiştir. Bu süreçte Oyak Renault, TÜPRAŞ, Glaxo Smith Kleine ve OTTO firmalarında staj yapmıştır. Üniversitenin ardından
2005 yılında Oyak Renault Otomobil fabrikalarında Risk Mühendisliği görevine başlamıştır. Görev sürecinde Paris CNPP eğitim
kurumunda Cycle technique incendie’(teknik yangın eğitimi),‘Cycle superieur de risque incendie’(yangın riski yönetimi)eğitimlerini tamamlamıştır.’Cycle superieur de risque incendie’ diplomasi ile Fransa Devleti Agrepi (risk ve güvenlik kurumu) Türkiye
temsilcisi olmuştur. Halen Oyak Renault otomobil fabrikaları Yangın güvenliği, Atex, Deprem, Acil durum sistemi, Kriz yönetimi
sorumlulukları ile birlikte İtfaiye amirliğini görevini de yürütmektedir.
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TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ (2009)’DA YER ALAN BAZI MADDELER İÇİN
ULUSLARARASI KAYNAKLARA DAYANDIRILAN TAMAMLAYICI EKLEMELER VE YENİ MADDE
ÖNERİLERİ
Güner YAVUZ
Ezgi KORKMAZ
Seda SERBEST
ÖZET
Binalarda/ yapılarda yangın güvenliği sorununun ancak disiplinler arası bir çalışmayla çözümlenebileceği açıktır. Bu bağlamda,
yasalar ve eklerinde (yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, kod, kural, standart vb.) yer alan kavramların, tanımların, terimlerin
kuşkuya yol açmayacak, doğru, açık-seçik, kolay anlaşılır bir dil ile anlatımı çok önemlidir.
Böylece tasarımcılar, yapımcılar, kullanıcılar, ürün üreticileri ve yasaları uygulayanlar arasında farklı yorumlamalar sonucu
oluşabilecek karşıtlıklar en aza indirgenebilecek, bir ortak dilde buluşulacak dolayısıyla yangın güvenliği çalışmalarına katkı
sağlanarak can güvenliği ve mal varlığı korunumu düzeyi yükseltilmiş olacaktır.
Bu amaçla çalışma kapsamında, Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 09.09.2009/ 27344) birinci kısım/ birinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerdeki tanımlarda yer alan maddelerden bazıları incelenecek ve uluslararası kaynaklara dayandırılan tamamlayıcı eklemeler yapılarak yeni madde önerileri getirilecektir.
Yönetmelikte ele alınacak maddeler;
Tanımlar; MADDE 4-(1) g), i), h), ö), ü), ee), kk), dd), ss), t), u), aa), bb), ccc), nn), pp), rr), şş), tt), MADDE 18-(1) ve Madde 19(1), (2) olarak belirlenmiştir.
İncelenecek maddeler öncelikle mevcut haliyle verilecek, gerekli eklemeler, çıkarmalar yapılacak, son olarak maddeler iyileştirilmiş haliyle ya da yeni önerilen maddeler olarak verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği, yönetmelik maddeleri, yangın terimleri
SUPPLEMENTARY ANNEXES AND NEW ARTICLE SUGGESTIONS BASED ON INTERNATIONAL LITERATURE FOR SOME OF THE ARTICLES IN TURKEY FIRE SAFETY REGULATION (2009)
ABSTRACT
Fire safety in buildings can only be achieved by a multidisciplinary work. In this regard, concepts, definitions and terms involved
in laws and regulations should be expressed clearly, accurately, and articulately. In this way, contradictions based on different
interpretations among designers, constructers, users, product manufacturers and those who implement laws and a common
language can be constructed therefore contribution to fire safety attempts can be made and security of life and property level
can be enhanced.
For this purpose, in this study, some articles of definitions within the first, third and fourth chapters of the first part of Fire Protection Regulation of Turkey (Regulation on Protection of Buildings from Fire 09.09.2009/ 27344) are analyzed and new article
suggestions are made with complementary additions based on international literature.
The articles discussed in this study are;
Definitions; ARTICLE 4-(1) g), i), h), ö), ü), ee), kk), dd), ss), t), u), aa), bb), ccc), nn), pp), rr), şş), tt), ARTICLE 18-(1) and ARTICLE 19-(1), (2)
The articles are given firstly in current state, necessary additions and subtractions are applied and improved or new articles are
presented lastly.

Keywords: Fire Safety Regulation of Turkey, regulation articles, fire terms
1. GİRİŞ

Yapılar tasarlanırken deprem güvenliği, işlevsellik, estetik, yapının yapılacağı bölge vb. birçok kavram detaylı şekilde ele alınmaktadır. Bu kavramlardan bir tanesini de yangın güvenlikli tasarım kavramı oluşturmaktadır. Yapı tasarlanırken olası yangınlar
hesap edilerek, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, yaşanabilecek kayıpların en aza indirilmesini hatta önlenmesini ve olası
bir yangın sırasında binada bulunanların binayı hızlı ve güvenli bir şeklide terk etmesini sağlayacaktır. Yangın güvenlikli tasarım
disiplinler arası çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenle 2009 yılında değişiklikler yapılarak yürürlüğe giren Türkiye Yangından
Korunma Yönetmeliği farklı disiplinlerden uzmanların ortak çalışması sonucu oluşturulmuştur. Ancak yönetmelikte yer alan bazı
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terim ve tanımların uluslararası literatür (NFPA 101: Life Safety Code Handbook, 2009, vb.) ile farklılıklar barındırdığı görülmektedir.
Mevcut terim ve tanımların tasarımcılar, uygulayıcılar ve kullanıcılar tarafından kuşkuya yol açmayacak, doğru, açık seçik ve
kolay anlaşılır bir dille anlatılmasının, yönetmeliğin doğru anlaşılmasını sağlayacağı ve böylece olası yangın durumlarında
yaşanacak olumsuzlukları en aza indireceği düşünülmektedir. Bu amaçla çalışma kapsamında Yönetmelik maddelerinde yer
alan bazı terim ve tanımlar için yeni karşılıklar ve bazı yeni kavramların eklenmesi önerilmektedir.

2. YENİ TANIM ÖNERİLERİ VE TAMAMLAYICI EKLEMELER

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği birinci kısım, birinci bölüm madde 4 (1)’de yer alan tanımlara bazı yeni tanımların
eklenmesinin tasarımcılar, uygulayıcılar ve kullanıcılar için uluslararası yönetmeliklerle dil birliği sağlanması açısından önemli
olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla, eklenmesi önerilen tanımlar Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Birinci Kısım/ Birinci Bölüm/ Madde 4 (1)’e Eklenmesi Önerilen Tanımlar

BİRİNCİ KISIM/ BİRİNCİ BÖLÜM/ MADDE 4 (1)’E EKLENMESİ ÖNERİLEN TANIMLAR
Avlu: Bina dış duvarlarıyla üç ya da daha çok taraftan sınırlanmış iskan amaçlı kullanılmayan, üstü
gökyüzüne açık mekandır.
Çıkış (Exit): Zemin kat düzeyinde çıkış, en basit anlatımla doğrudan kamu yoluna açılan bir kapıdır
(çıkış kapısı). Üst katlarda ise çıkış bir korunumlu merdivendir (çıkış merdiveni).
Çıkış Erişimi (Exit Access): Kullanıcıları çıkışlara götüren iç mekânlar ve kapıları (çıkış erişim kapılarıexit access doors), dolaşım alanları ile farklı kotları bağlayan açık merdivenler (çıkış erişim merdivenleri)
çıkış erişimini oluşturan bileşenlerdir.
Çıkış Boşaltımı (Exit Discharge): Bazı çıkışların doğrudan bir kamu yoluna boşalmaması durumunda
çıkışın sonlandığı noktadan kamu yoluna uzanan güvenlikli alan çıkış boşaltımı olarak nitelendirilir. Bu
geçiş alanı binanın içinde ya da dışında düzenlenebilir.
Kullanıcılar binayı yalnızca zemin kat düzeyinde boşaltacaklarından üst katlarda çıkış boşaltımından söz
edilemez.
Yatay Çıkış (Horizontal Exit): Aynı bina içerisinde bir yangın kompartımanından aynı düzeyde bir başka
yangın kompartımanına ya da bitişik bir binaya karşılıklı geçiş sağlayan, yangın kapısıyla donatılmış
yangın direnimli duvardır.
Engelliler Kaçış Yolu (Accessible Means Of Egress): Tekerlekli sandalye kullanıcıları yardım almaksızın
çıkış erişimi, çıkış ve çıkış boşaltımını kullanarak bir kamu yoluna kaçabiliyorlarsa ya da çıkış erişimini
kullanarak bir sığınma alanına kaçabiliyorlarsa bu yollar engelliler kaçış yolu olarak nitelendirilir.
Yangın Savaşım Şaftları (Fire Fighting Shafts): Yüksek binalarda (bkz. yüksek bina anma yüksekliği)
ya da zemin altında 10.00 metreden daha derinde bodrum katları bulunan binalarda, yangın savaşımı
ve kurtarma amacıyla tasarlanan şaftlardır. Yangın savaşım holü, bu holden girilen yangın savaşım
merdiveni ile yangın savaşım asansörü, yangın kapıları, holdeki yangın su kolonu, yangın direnimli
duvarlar bu şaftları oluşturan bileşenlerdir.
Engelliler Sığınma Alanı (Accessible Area of Refuge): Tekerlekli sandalye kullanıcılarının merdiven
basamakları ya da başka engellerle karşılaşmadan sığınabilecekleri güvenlikli alandır.
Özgül Yangın Yükü (Mj/m2): Toplam yangın yükünün toplam döşeme alanına bölünmesiyle elde edilen
değerdir.
Yönetmeliğin birinci kısım, birinci bölüm, madde 4 (1), birinci kısım, üçüncü bölüm, madde 18 (1) ve birinci kısım, dördüncü bölüm,
madde 19 (1) ve (2)’de yer alan bazı terimlerin tanımlarının yapılacak yeni düzenlemelerle daha anlaşılır olacağı düşünülmektedir. Düzenleme ve ekleme yapılması düşünülen tanımların mevcut halleri ve getirilen öneriler Tablo 2, 3 ve 4’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Birinci Kısım/ Birinci Bölüm/ Madde 4 (1)’de Yer Alan Tanımlara Getirilen Yeni Öneriler

BİRİNCİ KISIM/ BİRİNCİ BÖLÜM/ MADDE 4 (1)’DE YER ALAN TANIMLAR
MEVCUT

ÖNERİ

g) Atrium: İki veya daha çok sayıda katın içine
açıldığı, merdiven yuvası, asansör kuyusu, yürüyen
merdiven boşluğu veya su, elektrik, havalandırma,
iklimlendirme, haberleşme, tesisat bacaları ve
şaftlar hariç, üstü kapalı geniş ve yüksek hacmi

g) Atrium: İki ya da daha çok sayıda katın içine açıldığı, bir
ya da üst üste bir dizi döşeme boşluğunun oluşturduğu üstü
kapalı geniş hacimli mekândır. Merdiven yuvası, asansör
kuyusu, yürüyen merdiven boşluğu ya da su elektrik,
havalandırma, iklimlendirme, iletişim vb. için tasarlanan
tesisat bacaları ve şaftlar atrium sayılmaz.

i) Çıkmaz Koridor Mesafesi: Mekân içerisinden
mekânın koridora bağlanan kapısına kadar
olan mesafe göz önüne alınmaksızın, kaçışta,
mekânların bağlı olduğu koridorun en uzak
noktasından koridor boyunca bir çıkışa veya iki
yönde kaçış imkânına sahip olunan noktaya kadar
olan mesafeyi
h) Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan
saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar
planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliği,

Çıkmaz Koridor Uzunluğu: Kaçış sırasında bir çıkışa
erişilebileceği düşüncesiyle içıne girilen ancak çıkış
bulunmadığı için geri dönülerek bir kez daha aynı yolun
alınmasının zorunlu olduğu ve kullanıcıların tutsak
kalabileceği dolaşım alanının derinliğidir.

ö) Güvenlik Bölgesi: Binadan tahliye edilen
şahısların
bina
dışında
güvenli
olarak
bekleyebilecekleri bölgeyi,

Toplanma Noktası (Assembly Point): Yangın durumunda
binayı boşaltan kullanıcıların toplanabilecekleri isim
okunarak yoklama yapılabilecek bir kamu yoluna erişimi
sağlanmış güvenlikli dış alandır.

ü) Kaçış Yolu: Oda ve diğer müstakil hacimlerden
çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler,
kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve
bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere
binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki
cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde
engellenmemiş bulunan yolun tamamını,
ee) Korunumlu Merdiven: Yangına karşı
dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından
etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdiveni,

Kaçış Yolu: Bina/yapı içındeki bir noktadan başlayarak
birbirini kesintisiz izleyen üç bağımsız aşamadan (1. çıkış
erişimi, 2. çıkış, 3. çıkış boşaltımı) oluşan ve bir kamu
yoluna erişimi sağlanmış engellerden arındırılmış yoldur.

kk) Tek Yönlü Kaçış Mesafesi: Bir mekân içindeki
kişilerin sadece tek bir yönde hareket ederek bir
çıkışa veya alternatifli iki yönde kaçış imkânına
sahip olduğu noktaya kadar olan mesafeyi,

Tek Doğrultulu Kaçış Uzaklığı (Common Path of Travel):
Bir bina ya da bina bölümünde kullanıcıların bulundukları
mekân içindeki en uzak bir noktadan zorunlu olarak
tek doğrultuda ilerleyip en yakın bir çıkışa kadar ya
da birbirinden uzakta konumlanmiş iki çıkıştan birisine
yönebileceği “seçenekli kaçış noktası”na kadar alacakları
yolun uzunluğudur.

dd) Korunumlu Koridor Veya Hol: Bitişik
olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı
yapı elemanlarıyla ayırılmak suretiyle yangın
etkilerinden korunmuş koridoru veya holü
ss) Yangın Güvenlik Holü: Kaçış merdivenlerine
yangının ve dumanın geçişini engellemek için
yapılacak bölümü,

dd+ss) Korunumlu Hol (Protected Lobby): Çıkış
merdivenlerine duman sızımını önlemek amacıyla
tasarlanan, yangın direnimli duvarlarla çevrili, kendi
kapanır yangın kapısıyla girilen güvenlikli mekândır.

Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı nokta ile çatının
oturtulacağı son kat tavan döşemesinin ya da çerçeve
kirişlerinin üst kaba kotu (saçak seviyesi) arasında ölçülen
dikey uzaklıktır.

Çıkış Merdiveni: Yangın direnimli duvarlarla kuşatılmış
merdiven yuvasını, yuvaya açılan yangın direnimli kendi
kapanır kapıyı, merdiven kollarını, sahanlıkları yuvadan
zemin kat düzeyinde bir iç alana, bir kamu yoluna ya da
kamu yoluna bağlantılı güvenlikli bir dış alana açılan kapıyı
içeren korunumlu merdivendir. Çıkış merdiveninin uzantısı
olan çıkış geçitleri, çıkış tanımı içinde yer alır.
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t) Kaçış (Yangın) Merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer
acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli
olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı
korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin
seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiveni,

t) Yangın Kaçış Merdiveni (Fire Escape Stairs): Mevcut
binalarda zorunlu kaçış yollarının %50sinden çoğunu
oluşturmaması koşuluyla yapımına izin verilen, yanmaz
malzemeyle üretilmesi gereken bina içinde oluşan yangın
etkilerine karşı korunumlu açık dış merdivenlerdir. Bu
tip merdivenler genelde tek çıkış merdiveni olan mevcut
binalara alternatif kaçış yolu sağlamak üzere uygulanırlar.

u) Kaçış Uzaklığı: Herhangi bir katta bir mekân
içinde durulabilen en uzak noktada bulunan
bir kullanıcının kendisine en yakın kat çıkışına
kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun
uzunluğunu,

u) Kaçış Uzaklığı: Bir çıkışa kaçış uzaklığı, kat döşemesi
ya da bir başka yürünen yüzey üzerinde;
1) * Bina kullanım biçimi bağlamında bulunulan en uzak
bir noktadan başlayan,
2) * Dolaşım alanının ekseni boyunca, köşelerin ya da
engellerin 30cm açığından dolanarak ilerleyen,
3) * Bir çıkışta (çıkış kapısı, çıkış merdiveni) sonlanan
yolun uzunluğudur.
4) Alınan yol üzerinde açık merdivenler ya da rampalar
varsa bunlar eğik düzlem uzunluğu olarak ölçüme girer.

aa) Kullanıcı Yükü: Herhangi bir anda, bir binada
veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde
bulunma ihtimali olan toplam insan sayısını

Kullanıcı Yükü: Bir bina ya da bina bölümünde bulunması
varsayılan toplam kullanıcı sayısıdır.

bb) Kullanıcı Yük Katsayısı: Yapılarda kişi başına
düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2 /
kişi olarak ifadesini,

Kullanıcı Yük Katsayısı (m2/kişi): Bir bina ya da bina
bölümünde herhangi bir kullanım biçimi için kullanıcı
başına ayrılan döşeme alanının m2 cinsinden anlatımıdır.

ccc) Yüksek Bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den,
yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binaları,

Yüksek Bina Anma Yüksekliği: Kullanımda olan bir katı
(taban döşemesinin kaba üst kotu) itfaiye araç erişiminin
sağlandığı en düşük kota göre 21.50m’den daha yüksekte
olan bir bina yüksek bina sayılır.

nn) Yangına Karşı Dayanım (Direnç): Bir yapı
bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük
ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre
koruyarak yangına karşı dayanmasını,

Yangın Direnimi (Fire Resistance): Isı etkileri karşısında bir
yapı elemanının;
· * Durağanlık (Stability): Aşırı sehim ve göçmeye karşı
boyutsal yeterliliği,
· * Bütünlük (Integrity): Isıl şoklara ve çatlak oluşumuna
karşı koyarak adezyon ve kohezyonunu sürdürmesi ve
böylece sıcak gaz ve alev geçişine izin vermemesi,
· * Yalıtkanlık (Insulation): Isıl iletkenlik düzeyi ölçütlerini
öngörülen süre (saat, dakika) içinde karşılayarak
işlevlerini sürdürebilmesi yeteneğidir.

pp) Yangın Kesici: Bina içinde, yangının ve dumanın
ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için
durduran, yatay veya düşey konumlu elemanı,

Kompartıman Duvarı: Kompartıman taban döşemesi
ile tavan döşemesi arasında yükselen yangın direnimli
duvardır.

rr) Yangın Duvarı: İki bina arasında veya aynı
bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin
birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının
ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için
durduran düşey elemanı,
şş) Yangın Kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava
veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı
tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir
süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepengi,

Yangın Duvarı: Genelde ahşap yapımlı iki bina arasında
yükselen, temelden çatıya bağımsız üretilmiş, kendi
gücüyle ayakta durabilen, çatı örtüsünü geçecek şekilde
üretilmiş yangın kesici kâgir duvardır.
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tt) Yangın Kompartımanı: Bir bina içerisinde,
tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her
yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı
elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara
ayrılmış bölgeyi

Yangın Kompartımanı: Yangının sınırlandırılması ve
kullanıcılara kaçış için zaman kazandırılması amacıyla
tavanı, tabanı ve duvarları yangın direnimli yapı
elemanlarıyla kuşatılmış bölümdür. Bir kompartıman bir ya
da birden çok oda, mekân, kat içerebilir. Bir kompartımanın
üzerinde bulunan çatı arası mekânı bu kompartıman
kapsamındadır.

Tablo 3. Birinci Kısım/ Üçüncü Bölüm/ Madde 18 (1)’de Yer Alan Tanımlara Getirilen Yeni Öneriler

BİRİNCİ KISIM/ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM/ Binaların Kullanım Sınıfları/ MADDE 18 (1)’DE YER ALAN
TANIMLAR
MEVCUT

ÖNERİ

Karışık Kullanım Amaçlı Binalar: Bir binada iki veya
daha fazla kullanım sınıflandırılmasına tabi olacak
bölümler var ise ve bu bölümler birbirinden, daha
yüksek tehlike sınıfına uygun bir yangın bölmesi
ile ayrılamıyor veya iç içe olması sebebiyle ayrı
korunma tedbirlerini uygulamak mümkün değil
ise, daha yüksek koruma tedbirleri gerektiren
sınıflandırmaya ilişkin kurallar bütün bina için
uygulanır.

Çoklu Kullanımlı Binalar (Multiple Occupancy):
İki ya da daha çok sayıda kullanımı birlikte içeren
binalardır.
a) Karışık Kullanımlı Binalar (Mixed Occupancy):
Bir bina ya da bina bölümünde kullanımlar iç
içe durumda ise ve bir kullanıma ait çıkış erişimi
bir başka kullanımın içinden geçiyorsa bu çoklu
kullanım karışık kullanımlı sayılacaktır. Binadaki
kaçış olanakları, yapım tipi, korunum ve diğer can
güvenliği gerekleri bu kullanımlardan en kısıtlayıcı
olanına göre uygulanacaktır.
b) Ayrık Kullanımlı Binalar (Seperated Occupancy):
Kullanımların birbirinden yangın direnimli yapı
elemanlarıyla ayrıldığı bir çoklu kullanım, ayrık
kullanımlı sayılır.
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Tablo 4. Birinci Kısım/ Dördüncü Bölüm/ Madde 19 (1) ve (2)’de Yer Alan Tanımlara Getirilen Yeni Öneriler

BİRİNCİ KISIM/ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM/ Tehlike Sınıflandırması/ MADDE 19’DA YER ALAN
TANIMLAR
MEVCUT

ÖNERİ

Bina Tehlike Sınıflandırması:
(1) Bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı,
binanın özelliklerine ve binada yürütülen işlemin
ve faaliyetlerin niteliğine bağlı olarak belirlenir.
Bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike
sınıflarına sahip malzemeler bulunuyor ise, su
ve pompa kapasitesi bina en yüksek tehlike
sınıflandırmasına göre belirlenir.
(2) Binada veya bir bölümünde söndürme
sistemleri ve kompartıman oluşturulurken, tasarım
sırasında aşağıdaki tehlike sınıflandırması dikkate
alınır:
a) Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne
ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu,
en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir
kompartıman alanı 126 m2 ’den büyük olmayan
yerlerdir.
b) Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın
yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin
bulunduğu yerlerdir.
c) Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküne
ve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak
yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin
bulunduğu yerlerdir.

Bina/yapı içindeki nesnelerin tehlikesi:
(1) Nesnelerin tehlikesi: Bir yangın oluşumu ve
yayılımı, duman veya gaz salımı, patlama ya
da başka oluşumlar sonucunda kullanıcıların
yaşamlarının
ve
güvenliklerinin
olumsuz
etkilenebileceği potansiyel tehlikelerdir.
Nesnelerin tehlikesi; nesnelerin özellikleri ve bina
içinde yürütülen süreçler ve işlemler temel alınarak
yetkililerce belirlenecektir.
(2) Bir binanın değişik kesimlerinde tehlike
düzeyleri değişik nesneler bulunuyorsa en tehlikeli
olan nesneye göre sınıflandırma yapılacaktır.
(İstisna: Tehlikeli alanların birbirinden ayrıldığı ya
da korunduğu yerler bunun dışında kalacaktır).
Nesnelerin tehlike sınıflaması:
1) a) Düşük tehlikeli nesneler: Yanıcılığı düşük
düzeyde olan ve yangına ısı salarak katkı
vermeyen nesnelerdir.
2) b) Orta tehlikeli nesneler: Orta hızda yanmaya
eğilimi olan ya da önemli miktarda duman
üreten nesnelerdir.
3) c) Yüksek tehlikeli nesneler: Çok aşırı
hızda yanmaya eğilimi olan ya da patlama
oluşturabilecek nesnelerdir.
Düşük tehlikeli ve yüksek tehlikeli nesneler içeren
kullanımlar çok olmayıp, genelde kullanımlar orta
tehlikeli nesneleri içerirler.
Not: Bu sınıflandırma, sprinklerli söndürme
bağlamında mal varlığı korunumunun dayandırıldığı
tehlike sınıflamasıyla ilişkilin olmayıp, kullanıcıların
can güvenliğiyle ilgilidir.

Tablolarda yer alan mevcut tanım ve terimlere yapılacak olan yeni ekleme ve düzeltmelerle yönetmeliği uygulayanlar arasında
oluşabilecek yanlış yorumlamaların ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir.

5. SONUÇ

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği (2009), yapıların yangın güvenlikli tasarımı için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Ancak yönetmelikte yer almayan bazı kavramlara yer verilmesinin, bazı mevcut kavramlarda ise düzeltme ve eklemeler yapılmasının oluşabilecek yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve uluslararası ortak bir dil oluşturulması açısından önemli olduğu
düşünülmektedir. NFPA 101: Life Safety Code Handbook, 2009’da yer alan kavramlarla uyumlu olarak yapılan ekleme ve düzeltmeler özellikle yapıların tasarım ve uygulama aşamasında yönlendirici olacaktır.

KAYNAKLAR
1.
2.

232

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği, 2009
NFPA 101: Life Safety Code Handbook, 2009

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

ÖZGEÇMİŞ
Güner YAVUZ

1940 yılında Marmaris’te doğdu. 1964’de İ.D.G.S. Akademisi (MSGSÜ) Yüksek Mimarlık Bölümünü bitirdi. 1979’da Doçent,
1988’de Prof. unvanını alan Yavuz, YTÜ’de Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde Yapı Elemanları ve Malzemeleri Bilim Dalı Başkanlığı, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. TBMM Milli Saraylar Yangın Korunumu Teknik Danışmanlığını da altı sene süreyle yürüten Prof. Yavuz, Mart 2007’de
emekli oldu.
Ezgi KORKMAZ
1981 yılında Çanakkale’de doğdu. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden
mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında İTÜ Deprem Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansını, 2006-2012 yılları arasında
YTÜ Mimarlık, Yapı Prgramında Doktorasını tamamladı. 2007 yılından itibaren YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde
araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Seda SERBEST

1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.
2014 yılında İTÜ Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı yıl YTÜ Mimarlık, Yapı Programında Doktorasına başladı ve halen devam etmektedir. 2013 yılından itibaren YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde
araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

233

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

KONAKLAMA VE SAĞLIK YAPILARINDA YANGIN YÖNETMELİĞİ VE STANDARTLARI
Cevdet İŞBİTİRİCİ
Latif ERDOĞAN
Rabia D. YILDIZ
Ayşenur Rumeysa İŞBİTİRİCİ
ÖZET
Türkiye gelişmekte olan bir ülke olup aynı zamanda coğrafi konumu, tarihi açısından çok zengin bir mirasa sahiptir. Bu durum
turizm(konaklama)ve sağlık sektöründe devamlı gelişmeye yöneltmiş ve gelişen teknoloji, sanayileşme ve nüfusun artmasıyla
bu yapılarda sayı ve hacim olarak artış oluşturmuştur. Genel kullanıma açık bu yapıların artmasıyla yangın riskini de beraberinde getirmektedir. Günümüzde mimari de öncelik verilen estetik kaygının yanında, yangın tedbirlerini göz önünde bulundurarak yapılacak tasarımlar gerekiyor. Bu tasarımlar yangın yönetmeliği ve standartlarıyla, mimarinin ilkeleriyle bir harmoni
oluşturarak uygulanmalıdır.
Bu çalışmada sağlık ve konaklama amaçlı yapılarda oluşan yangınların bina personeliyle, tesisatıyla, binalarda kullanılan cihazlarla ve daha çok binanın hangi mahallerinde yangının ne sebepten dolayı çıktığı bu durumların yangın yönetmeliği ve standartlarıyla nasıl çözülebileceği konu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, konaklama, mahalle, tasarım, yönetmelik
THE FIRE CODE AND STANDARDS OF MEDICAL BUILDINGS AND ACCOMODATION FACILITIES
ABSTRACT
Turkey is a developing country having heritage in terms of its history and geographic position. Turkey has been developing
progressively in tourism and health fields thanks to its heritage and growth potential. The number of medical buildings and accommodations facilities has increased because of population increase, advancing technology and industry. Increasing number
of public buildings has led to increased fire risk. Building designs to be constructed by taking fire code into consideration is
requirement besides architecture aesthetic concern given priority at the present times. These building designs should be constructed with the harmony of the architecture priorities, the fire code and standards.
The fire department personnel of buildings constructed for medical and accommodations aims, fire equipment used at buildings,
risky places of buildings where the fire may break out, causes of fire and how these situations can be solve according to the fire
code and standards are mentioned are mentioned in this project.

Keywords: Health, accommodation, neighborhood, design, regulations
1. GİRİŞ

Konaklama ve sağlık yapıların da alınması gereken önlemlerin fazlalığı, bu binalar üzerine daha fazla eğilime sebep veriyor. Bu
tür yapılar da kişi sayısının çok olması yangına sebep verecek etkileri artırıyor.
Bu yapılarda karşılaşılan problemlerin, mutfak, teknik birimler, tekstil elemanları(tefrişat),ısıtma ve soğutma sistemleri ve araç
parkları gibi birim ve elemanlarında çokça görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Mutfaklar da baca bakımının yapılmayışı, gaz sızıntıları
sonucu oluşacak problemler için tahliye ve uyarıcı sistemlerin kurulmayışı vb. problemlere, alınması gereken önlemlerin eksik
olması, yangına meyil vermektedir. Yine elektrikten kaynaklanan birçok problem, bakım, onarım eksiklikleri, prizlerde unutulan
cihazlar, bina elektrik sisteminin cihazlara uyumsuzluğu veya cihazların bina elektrik sistemiyle uyumsuzluğu, laboratuvarlar da
kullanılan kimyasal maddeler ve bu maddelerin depo alanlarında oluşan tehlike içeren halleri, yangın tedbirlerini gerektiriyor.
Tefrişatta kullanılacak malzemelerin özenli seçilmesi ve yangına dayanım amacı güdülerek tercih edilmesi gerekmektedir. Bu
tercihler karşılaşılacak yangın durumunda hem önleyici hem de yangına dayanım süresini arttırma olanağı sağlayacaktır. Isıtma ve soğutma sistemlerinde, bunu sağlayacak cihazların bakımları ve kontrollerinin sürekliliği çok önemli bir unsurdur. Araç
parklarının bina zemin kotunun altına yerleştirilmesi ve bu yerlerde alınacak tedbirlerin hafife alınması, gereken bir müdahale de
ulaşım zorunluklarıyla karşılaşılması sıklıkla yaşanan problemlerinin bazılarıdır. Aracın kendiliğinden yanması sonucu oluşan
bir yangında araçların ve insanların tahliyesi için yangın yönetmeliği gereklerinin uygulanması çok önemlidir. Bu sebeplerden
dolayı oluşacak yangının hem önlenmesi hem de dayanım süresinin uzatılması yangın yönetmeliği gereklerince anlatılmaktadır.

2. SAĞLIK HİZMETİ AMAÇLI YAPILAR VE ÇEŞİTLERİ

Hastanelerin yangın durumlarının tespit edilebilmesi amacı ile yangından korunma yönetmeliği hazırlanmıştır. Mevcut hastane
yapılarının söz konusu yönetmelik hükümlerini karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi sonucunda yapının yangın güvenlik
durumunu tespit etmek mümkün olacaktır.
•
Kaçış yolları mesafeleri ve nitelikleri
•
Kompartıman düzenlenmesi
•
Düşey kaçış elemanları özellikleri(merdiven, asansör vb.)
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•
•
•
•
•

Malzeme seçimi
Aydınlatma
İkaz ve uyarı panolarının yerleşimi
Elektrik tesisatı
Söndürme

Duman algılama ve tahliye sistemlerinin özelliklerine kadar yapılması gereken tüm uygulamaları içermektedir.
Sağlık yapılarında klinik ve poliklinik bölümlerinin yanı sıra, yemekhane, ofisler, kazan dairesi, laboratuvar, teknik birimler, atölyeler, sterilizasyon merkezi gibi yangın riski taşıyan birden fazla fonksiyonun bir arada konumlandığını görmekteyiz. Bu yapılar
her ne kadarda orta sınıf yangın riski sınıfı içerisinde olmalarına rağmen bünyesinde bulunan hizmet mekanları yangın riskini
oldukça arttırmaktadır. Bu nedenle tam güvenliğin sağlanabilmesi için, yönetmelik hükümlerinin tüm birimler için ayrı ayrı ele
alınması gerekmektedir.
Sağlık yapılarında yangın yönetmeliği gereklerini uygularken en çok problem yaşadığımız birimleri sterilizasyon bölümleri,(yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler vb.)ve kimyasal laboratuvarlar. Bu bölümler için yeni hükümler belirlenmelidir ve birimlerin
düzenlenmesi özellikleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Sağlık bakanlığı mevzuatında bu binalar için istenilen hükümler ile yangın yönetmeliği hükümleri çakışmamalıdır. Her iki yönetmelik gereklerince ortak düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlık
yapıları binaları kendi içerisinde ayakta tedavi merkezleri ve sağlık yapıları diye iki guruba ayrılır. Ayakta tedavi merkezleri için
istenilen hükümler ile sağlık yapıları için istenilen hükümler farklılık göstermektedir. Sağlık yapılarında bu hükümler oldukça
sıkıyken, ayakta tedavi merkezlerinde daha esnek şekilde uygulanır.

MADDE-52-(1) Fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, depo, büro binaları ve ayakta tedavi merkezlerinde en az 2 bağımsız
kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir. Ancak;

a) Yapı yüksekliğinin 21.50 m’den az olması
b) Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az olması
c) Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının Ek-5/B’deki uzaklıklara uygun olması
ç) Yapımında yanmaz ürünler kullanılmış olması,
d) İmalat ve depolama da kolay alevlenici ve parlayıcı maddelerin kullanılmaması, şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi
halinde tek kaçış merdiveni kabul edilir.
Sağlık yapılarında ise yönetmeliğin tüm gerekleri istisnasız uygulanmaktadır. Kısaca birkaç maddeden bahsedelim;

MADDE 30-(5) Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her kullanıcının herhangi
bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür olması gerekir. Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir
kapı veya bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenir veya işaretlenir. Bir yangın halinde veya herhangi bir acil durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan ve mekanlardan geçmek
zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişmeleri için gerekli tedbirler alınır.
MADDE 32-(3) Kaçış uzaklığı, kullanım sınıfına göre Ek-5/B’de belirtilen değerlerden daha büyük olamaz.
MADDE 34-(3) Yangın güvenlik hollerinin taban alanı,3 m²’den az,6 m²’den fazla ve kaçış yönündeki boyutu ise 1.8 m’den az
olamaz (Resim 1).

Resim 1:Yangın Güvenlik Holü

MADDE 39

Bütün yapılarda aksi belirtilmedikçe en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.
Çıkış sayısı 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe,25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli
mekanlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekanda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000
kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
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Çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı bina kullanım sınıflarında, bir koridor içindeki 2 kaçış merdiveni arasındaki mesafe,
yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor
uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz(Resim 2).

Resim 2:Koridor uzunluğu baz alınarak konumlandırılan merdiven kovaları.

MADDE 41

Kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması gerekir.
Kaçış merdivenin, zemin düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği hol, koridor, fuaye, lobi gibi bir dolaşım alanına inmesi halinde, kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, kaçış merdiveni bir kattan daha fazla kata
hizmet veriyor ise 10 m’yi aşamaz. Yağmurlama sistemi olan yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m olabilir. Dışa açık alanın, kaçış
merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi ve güvenlikli bir şekilde doğrudan erişilebilir olması gerekir. İç kaçış merdivenlerinden boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı bulunması şarttır (Resim 3).

Resim 3: Zemin kat son çıkış kaçış mesafeleri.

MADDE 46-(2)

Merdiven, bodrum katlar dahil 4 katta çok kata hizmet veriyor ise, konutlar için özel durumlar hariç olmak üzere, bodrum katlarda
merdivene giriş için yangın güvenlik holü düzenlenir.

MADDE 54

Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine doğrudan açılmaması ve mutlaka bir ortak hol
veya koridora açılması gerekir.
Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m2’nin üzerindeki veya ısıl
kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olabildiği kadar birbirinin ters
yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması
gerekir.

MADDE 63-(2) Yapı yüksekliği 51.50 m’den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün acil hâllerde kullanılmak üzere acil
durum asansörü olarak düzenlenmesi şarttır.

MADDE 83(5) Sağlık hizmeti amaçlı binalarda, 100’den fazla kişinin bulunduğu konaklama amaçlı binalarda ve kullanıcı sayısı
1000’i geçen toplanma amaçlı binalarda her türlü besleme ve dağıtım kabloları ve kablo muhafazalarında kullanılan malzemele236
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rin halojenden arındırılmış ve yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirli gaz üretmeyen özellikte olması gerekir.
MADDE 89- (1) Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven kovasının yüksekliği 30.50 m’den fazla ise, kaçış
merdivenlerinin basınçlandırılması gerekir. Bodrum kata ve üst katlara hizmet veren kaçış merdiveni aynı yuvada olsa bile,
zemin seviyesinde, yangına 120 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz bir duvar ile ayrılmış ve ayrı çıkış düzenlenmiş ise,
merdiven yuvası için üst katların yüksekliği esas alınır.

MADDE 96-(1) (ç)(Yağmurlama Sistemi) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü
geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,
(Resim 4)

Resim 4: Yağmurlama Sistemi

3. SAĞLIK AMAÇLI YAPILARIN KENDİNE ÖZGÜ HÜKÜMLERİ
Bedensel veya zihinsel bir hastalığın veya yetersizliğin tedavisinin veya bakımının yapıldığı veyahut küçük çocuklar, nekahet
hâlindeki kişiler veya bakıma muhtaç yaşlıların bakımları için kullanılan yatak alanlarının bulunduğu binaların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.
Hastaneler, huzurevleri, çocuk bakım ve rehabilitasyon merkezleri, dispanserler ve benzeri yerler bu sınıfa girer.
Sağlık ocakları, özel klinikler, revirler, teşhis ve tedavi merkezleri ve tıbbi laboratuvarlar da bu sınıftan sayılır.

MADDE 49-(1)Sağlık yapıları kapsamında olan, hastanelerde, yaşlılar için dinlenme ve bakım evleri ve bedensel ve zihinsel
engelliler için olan bakım evlerinde aşağıda belirtilen şartlara uyulur:
Kullanıcı yükü 15 kişiyi aşan herhangi bir hasta yatak odası veya süit oda için birbirinden uzakta konumlandırılmış 2 kapı bulunması gerekir (Resim 5).

Resim 5: Hastane yataklı kat bölümü 15 kişiyi geçen oda planı örneği.
Hastanelerin ve bakımevlerinin 300 m2’den büyük olan yatılan katlarının her biri, en az yarısı büyüklüğünde iki veya daha fazla
yangın kompartımanına ayrılır veya korunumlu yatay tahliye alanları teşkil edilir. Yatay tahliye alanlarının hesaplanmasında kullanıcı yükü 2.8 m²/kişi olarak dikkate alınır (Resim 6).
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Resim 6: Hastane yataklı kat planı kompartıman örneği.
Yatak katların da yönetmelikçe istenilen kompartıman maddesinin açık şekilde nasıl oluşturulması gerektiği belirtilmemiştir.
Kompartımanın amacı yatak katların da yatan hastaların dumandan en az etkilenmelerini sağlamaktır. Bu katların tahliyesi güç
olacağı için kompartıman içerisin de bırakılan merdivenler hem ulaşımı kolaylaştırıp hem de tahliye anında paniği azaltacaktır.
Yine bu madde de istenilen korunumlu yatay tahliye alanlarını oluşturmak hastaneler de oldukça güçtür. Bu her odanın kapısı
yangına dayanıklı malzemeden olması demektir. Çok odalı hastaneler de nadiren tercih edilen bir sistemdir. Genellikle kompartıman alanları oluşturarak yangına çözüm sunuluyor.
(2) Hastanelerde koridor genişlikleri 2 m’den az olamaz.
Bu maddemiz de karşılaştığımız problemler koridor genişliği 2 m devam ederken kapıyı 1 m ya da daha az ölçüde yerleştirmeleridir. Bu durum 2 m koridor istenilmesinin amacını bozuyor. 2 m olan koridorun amacı sedye taşımalarının kolay olması içindir.
Koridor ölçüsü kadar kapı tercih edilmeli, çift kanatlı kapılar hastaneler için ideal bir çözümdür.

4. OTEL BİNALARINDA YANGIN ÖNLEMLERİ

Oteller; insan yoğunluğunun fazla olduğu ve kişisel isteklerin ön plana çıktığı binalardır. Bu binalarda yangın sebepleri daha çok
nelerden kaynaklanıyor sorusunun cevabı araştırılmalıdır.

Genel Anlamda Otel Yangınlarının Başlıca Nedenleri Şunlardır;

Arızalı elektrikli cihazların kullanılması.(Örnek: Elektrik dağıtım sistemleri, elektrik motorları, transformatörler, havalandırma fonları, elektrikli ısıtıcılar ve aydınlatma sistemleri, kısa devreler, aşırı elektrik yüklemeleri, vb.)
Kaynak ve lehim gibi bakım çalışmaları
Elektrikli cihazların dikkatsizce kullanılması, yanıcı malzemelerin kapalı kaplarda muhafaza edilmesi, yanıcı, harlayıcı sıvıların
(temizlik ve boya amaçlı)açıkta bırakılması ve sigara
Ani tutuşabilecek parçalar, temizlik bezleri, pamuklu birikintiler, çöpler, vb.
Kundaklama ve sabotaj eylemleri de çok ciddi bir yangın riski olabilir.

Otel Misafir Odalarında Yangınların Başlıca Nedenleri Şunlardır;

Özellikle yatakta iken, alkollü iken sigara içmek
Arızalı elektrikli battaniye, çay makinesi, ütü, ısıtıcı, saç kurutma makinesi, pişirme cihazı, kurutma cihazı, radyo, TV, müzik seti
ve otel odasının elektrik voltajının üstünde akım kaynağını kullanmak
Özellikle ihmal ve dikkatsizlik sonucunda gece yatarken veya odadan ayrılırken elektrikli cihazları kapatmadan uyumak.
Yangın güvenliği yönetmeliği oteller için dikkat edilmesi gereken yangın tedbirlerine cevap vermektedir. Ekstra alınması gereken
tedbirler; tefrişat(mefruşat) malzemelerinin yanıcılık düzeyi düşünülerek seçilmesi, otel müşterilerinin bilinçlendirilmesi, teknik
birimlerin devamlı bakımlarının yapılması, vb. gibi önlemlerin alınması gerekir.

Oteller, Moteller Ve Yatakhaneler:
MADDE 50

Otellerin, motellerin ve diğer binaların yatakhane olarak kullanılan bölümlerinin aşağıda belirtilen şartlara uygun olması gerek:
Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile ayrılır. Toplam yatak sayısı 20’den fazla veya
kat sayısı ikiden fazla olan otellerde her katta en az 2 çıkış sağlanır. Yatak sayısı 20’den az ve yapı yüksekliği 15.50 m’den az
olan bina veya bloklarda ise, merdiven korunumlu yapıldığı veya basınçlandırıldığı takdirde, tek merdiven yeterli kabul edilir.
İç koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması
gerekir.
İç koridorlar, bir dış duvarda yer alan boşluklar ile doğal yolla havalandırılır veya mekanik duman tahliyesi yapılır.
Otel yatak odasında veya süit odada en uzak bir noktadan çıkış kapısına kadar ölçülen uzaklığın 15 m’yi aşmaması halinde, tek
kaçış kapısı bulunması yeterli kabul edilir. Ancak:
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Otel yatak odasında veya süit odada en uzak bir noktadan çıkış kapısına kadar ölçülen uzaklığın 15 m‘yi aşması halinde, birbirinden uzakta konuşlandırılmış en az 2 çıkış kapısı bulunması gerekir.
Tamamı yağmurlama sistemi ile donatılmış otellerin yatak odalarında veya süit odalarında, en uzak bir noktadan kapıya kadar
ölçülen uzaklığın 20 m’yi aşmaması gerekir.
Kaçış uzaklığı, yatak odası veya süit odanın çıkış kapısından başlayarak bir kaçış merdivenine, dış kaçış geçidine veya dış açık
alana açılan çıkış kapısına kadar olan ölçüdür.
Koridor boyunca yalnızca tek yönde kaçış imkanı var ise, kaçış uzaklığı en uzaktaki yatak odası çıkış kapısından itibaren ölçülür.
İki yönde kaçış sağlanabiliyor ise, kaçış uzaklığı her bir yatak odasının çıkış kapılarından ölçülür.

5. SONUÇ
Bu çalışmamızla sağlık hizmeti amaçlı binalar ile otel binalarında sebep olan yangın nedenleri ve yönetmelik içerisinde bu
binalar için alınması gereken özel hükümler ve eksikliklere değinilmiştir. Uygulama da mevcut hükümler, birimlerin işleyişinde
olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Var olan yönetmelikte bu binalar için yeterli ve gerekli hükümler mevcut değildir. Bu durum uygulamada ve uygulama sonrası kullanımda, eksiklik ve problemler doğurmaktadır. Düzenlemelerin, bina içerisi birimlerin özellikleri
göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir.
Konaklama yapılarında alınması gereken tedbirlerde, otel işletmecisi ve otel misafirlerine kişisel sorumluluklar düşmekte, bu kişiler başta otel işletmecisi, otel iç tasarımlarını yaparken kullanılacak malzeme ve mefruşat seçimlerin de yangın riskini göz önünde
bulundurarak yapılmasını sağlamalıdır. Ayrıca otel misafirlerini kabul sırasında bilinçlendirmelidirler. Kişilere düşen sorumluluklar
da ise bilhassa elektronik cihazların kullanımı sırasında, sigara ve alkol alımlarında dikkatli olmaları gerekmeleridir.
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YANGIN POMPALARININ
TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STANDART KRİTERLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Aytaç YILDIZ
ÖZET

Yapılarda, endüstriyel tesislerde, hizmet ve üretimin sağlandığı hemen hemen her alanda, insan ve ortam kaynaklı, cana ve mala
büyük ölçüde zararlar verilebilecek olası yangın durumlarında yangın pompalarına olan gereksinim hayati önem taşımaktadır.
Elbette ki yangın olgusu, meydana geldiği yerde alınan güvenlik tedbirleriyle oluşma riskini tamamen ortadan kaldırmak öncelikli
hedef olsa da yangın pompalarından acil durumlarda devreye girmesi sağlanması gereken bir durumdur. Yangın pompalarının
söndürme sistemlerindeki olumsuz olabilecek etkilerden bağımsız olarak acil durumlarda sorunsuz, tam performanslı ve istenen
zamanda devreye girebilmesi adına periyodik kontrollerin ve pompa bakımlarının yapılması yüksek önem taşımaktadır.
Bu bildiride yangın pompalarında taşıması gereken genel özellikleri ve tipleri, standartlara uygunlukları, seçim kriterleri, dikkat
edilmesi gereken durumlar ve pompa odalarının temel özelliklerine genel bir bakış atılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yangın Pompaları, Yangından Korunma Standartları, NFPA 20

AN OVERVIEW OF BASIC PROPERTIES OF FIRE PUMPS AND STANDARD CRITERIA
ABSTRACT
The need for a fire pump is vitally important in case potential fire situation could be greatly damages to life and property caused
by human and environment in buildings, industrial plants, almost every area where the services and manufacturing.
Although the primary target is completely eliminating the risk of fire thanks to the safety measures taken where the fire may
occur, it is necessary to provide activation of the fire pumps in case of emergency. Making periodic inspection and maintenance
of fire pumps are of high importance to work smoothly, full performance and activate required time in case emergency independently of which may negatively impact on extinguishing system.
In this paper, there is an overview to general characteristics and types should be in the fire pump, conformity to standards, the
selection criteria, the case need to be considered and the basic characteristics of pump room.
Keywords: Fire pumps, Standards of fire protection, NFPA 20

1. GİRİŞ
Yangın pompaları hala günümüz modern yaşamında kullanılan en önemli yangın söndürme ekipmanı olma özelliğini sürdürmektedir. Önemli yatırımlara sahip tesislerin ya da tehlikeli maddeleri işleyen, kullanan tesisler her an yangın riski ile karşı
karşıya kalabilmektedir. Olası bir yangın, sadece cana ve mala vereceği zararlar olarak değil, çevreye de büyük ölçüde zararlar
vermektedir.
Önemli olan husus, yangına sebep olacak unsurları ortadan kaldırarak yangının çıkma riskini sıfıra indirebilmektir. Yangınla
mücadeledeki bir diğer husus da alınamayan önlemler neticesinde oluşacak yangının en kısa sürede, can kayıpsız ve en az mal
kaybı ile, kontrol altına alınıp söndürülmesidir.
Bu eylemler dizisinde yangın pompasının hayati önem taşıdığı aşikârdır. Pompaların yangın söndürme hizmetinde başarılı
olabilmeleri için uluslararası bazı standartların belirlediği şartları sağlaması gerekmektedir. Başlıca Amerikan standartları olan
NFPA, UL ve FM standartları, uygunlukları, üreticilere ürünün özelliklerini, kullanıcılara ise bu ürünlerin güvenilirliğini sağlayarak
bir bakıma kullanıcıyı da yasal mecralarda güven altına almaya imkân sağlamaktadır.

2. ÇALIŞMA PRENSİBİ
Yangın pompaları yapı ve çalışma prensibi olarak, genel su temininde kullanılan santrifüj pompalardan farklı değildir. Fakat acil
durum anında sorunsuz çalışma güvenilirliği istenmesi gereği normal pompalara göre yapısında önemli detaylara sahiptirler.
Genel amaçlı su temini yapan pompalar, yapacakları iş durumuna göre ekonomik ve verimli çalışmalarına göre tasarlanıp imal
edilirken, yangın pompaları ise maksimum güvenilirlik ve net çıkış basınç değerini sağlamaya yönelik olarak tasarlanıp imal
edilen pompa gruplarıdır.
Santrifüj pompalar, sağlayacağı hidrolik değerler ve çalışma koşullarına uygunluğu sebebi ile yangın sistemlerinde kullanılabilecek tek pompa türüdür.
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Yangın pompaları, içerisinde bulunan çark ya da çarkların, motor tahriki ile milleri ekseninde dönel hareketle suya kazandırdığı
santrifüj kuvvet sayesinde etki ettiği suya salyangoz gövde formu içerisinde basınç kazandırır. Pompa içerisinde basınçlandırılmış su, salyangoz gövde formunu takip ederek salyangoz gövde çıkış ağzından tesisata transfer olur. Bu sebeple yangın
pompaları, basınç kazandırdığı suyu gerekli olan noktalara transferini sağlayan çeşitli yapılardaki temel hidrolik makinalardır.

2.1. Temel Hidrolik Prensipler
Pompada kullanılan basınç ve debi iki önemli değer, kısaca P, H ve Q olarak gösterilir.
Yanığın sitemi için gerekli olan su debisi ve basıncı için yangın pompası performansında iki kritik faktör bulunmaktadır.
İlk faktör debidir, belirli bir zaman periyodunda belirli bir noktadan geçen suyun hacimsel miktarıdır. Yangın pompalarında debi
birim türü çoğunlukla “gpm” (galon per minute) olarak veya daha az oranla (metreküp / saat) “m³/h” birim türünden kullanılır.
NFPA standartları yangın pompalarında belirleyici kriterler koyması sebebi ile bu standardın menşei bölgede kullanılmakta olan
ve standarda da işlemiş olan imperyal birim sistemleri projeciler ve yangın ekipmanları üreticilerinin de sıkça kullandığı birim
sistemi haline gelmiştir.
Diğer bir Pompa faktörü de basınç ve basma yüksekliğidir. Kısaca (P) ve (H) olarak gösterilir. Pompa su basma miktarı basınç
ve basma yüksekliği mesafe olarak nitelendirilmesi durumunda, birimlerde de farklılıklar meydana gelmektedir. Genellikle basınç
birimleri olarak psi ve Bar kullanılır. Basma yüksekliği olarak kullanılırsa birimler, feet (ft) ve metre (m) olarak kullanılır.
Birim Tanımı

Metrik SI

Imperyal

Basınç P

Bar

Psi

Basma Yüksekliği H

m (metre)

ft (feet)

Debi Q

m³/h
GPM - gpm
Tablo 1: Hidrolik Birimler Tablosu

2.2. Yangın Pompası Tipleri
Uçtan Emişli Yangın Pompaları: (Horizontal End-Suction) Uçtan emişli, salyangoz gövdeli, yatay milli, tek kademeli santrifüj
pompalar (Resim 1).
Çift girişli Yangın Pompaları: (Horizontal Split-Case) Çift girişli, eksenel ayrılabilir gövdeli, yatay milli santrifüj pompalar (Resim
2).
Hat tipi Yangın Pompaları: (In-Line) Dikey milli tek kademeli santrifüj pompalar (Resim 3).
Çok Kademeli Pompalar: (Multi-Stage)Yatay milli, çok kademeli yüksek basınçlı santrifüj pompalardır. (Resim 4).
Yangın pompalarında en yaygın kullanımı uçtan emişli ve çift girişli yapıdaki yangın pompaları oluşturmaktadır.

Resim 1: Uçtan Emişli Yangın Pompası [1]

Resim 2: Çift Girişli Yangın Pompası [2]

			
Resim 3: Hat Tipi Yangın Pompası [3]		

Resim 4: Çok Kademeli Yangın Pompası [4]
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2.3. Pompa Bileşenleri ve Malzemeleri

Resim 5: Yatay milli, uçtan emişli yangın pompası kesit görünüşü.
Santrifüj pompaların konstrüksiyonlarını oluşturan temel parçalar (Resim 5)‘de görüldüğü gibi pompa montaj resmi üzerinde
gösterilmiştir. Bu parçalar, güvenilir bir pompayı oluşturabilmesi için aşağıdaki parça malzemelerin kullanılması faydalı olacaktır.
Fakat UL Listeli FM onaylı pompaların bu kaideye uymaları standartlarla zorunlu hale getirilmiştir.
Pompa Gövdesi: GG25 Pik dökme demir ve GGG40 sfero dökme demir
Pompa Çarkı: Bronz ve paslanmaz çelik döküm
Pompa Mili: AISI 316 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Yumuşak salmastra ile sağlanır
Yataklama: Gres yağlı, rulmanlı, en yüksek güçte 5000 saat sorunsuz çalışmalı.

Resim 6: Pompaların Tiplerine Göre Şematik Gösterimleri, Soldan Sağa Sırası İle (Uçtan Emişli, Çift Emişli, Çok Kademeli ve
In-Line Tip) Pompalar.

3. YANGIN POMPALARI STANDARTLARI VE TEMEL STANDART ŞARTLARI
3.1. NFPA 20 Standardı
NFPA 20 Yangın pompalarının asgari koşullarda çalışabilmesi için minimum koşulları belirler.
Kullanılabilecek yangın pompalarının genel tiplerini ve teknik spesifikasyonları belirler.
Listelenen yangın pompalarında kullanılması gereken ekipman, cihaz ve güç ünitelerinin kabul edilebilir şartlarını belirler.
Bu standart yangın direnci yüksek, güvenilir, üstün kaliteli ve olumsuz etkilere dayanıklı çevre elemanlarının kullanılmasını
önermektedir.
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3.2. UL ve FM Standartları
UL (Underwrites Laboratories) ürünlerin güvenilirliği konusunda, standartlar hazırlayan ve bu ürünlerin güvenilirliğini test eden
bağımsız bir kuruluştur. Yüzyılı aşkın bir süredir hizmet veren UL birçok sektör ürününe servis etmektedir. UL uygunluğu olan
firmalar, UL internet sitesinde listelenmektedir. UL 448 “Centrifugal Stationary Pumps For Fire Protection Service” standardı ile
gerekli şartları belirlemiştir.
FM Approval (Factory Mutual) özel ve büyük riskleri sigortalayan FMI (Factory Mutual Insurance) isimli şirketin bir kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Uygunluk istenen malzeme, ekipman ve sistemlere onay veren bağımsız teknik bir kuruluştur. FM 1319
“Approval Standart For Centrifugal Fire Pumps” standardı ile uçtan emişli yangın pompalarının şartlarını belirleyen standarttır.
FM 1311 “Approval Standart for Centrifugal Fire Pumps Split-Case Type” Split çift emişli yangın pompaları için gerekli şartları
belirleyen standarttır.

3.3. NFPA 20’ ye Uygun Yangın Pompalarının Çalışma Aralıkları
gpm

L/min

m³/h

gpm

L/min

m³/h

25

95

6

1.000

3.785

227

50

189

11

1.250

4.731

284

100

379

23

1.500

5.677

341

150

568

34

2.000

757

454

200

757

45

2.500

9.462

568

250

946

57

3.000

11.355

681

300

1.136

68

3.500

13.247

795

400

1.514

91

4.000

1.514

908

450

1.703

102

4.500

17.032

1.022

500

1.892

114

5.000

18.925

1.136

750
2.839
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Tablo 3: NFPA 20, Yangın pompası debi değerleri tablosu [1]
4. YANGIN POMPASI SEÇİM KRİTERLERİ

Yangın pompalarını belirleyen en önemli kıstas hidrolik değerlerdir ve bu değerleri karşılayabilecek temel ve sorunsuz yapıda
pompalar birincil seçim kriteridir.
Yangın pompalarının seçimleri özellikle NFPA 20 standardında net bir şekilde belirtilmiştir. Öncelikle hidrolik seçim kriterleri,
malzeme opsiyonları kriterleri ve tahrik kontrol güvenlik panolarının yetenekleri pompa seçimi için başlıca şartları ortaya koymaktadır. Yangın pompalarının debi oranları aşağıdaki tablodaki gibidir. Yangın pompası debi miktarı SI birim ve MKS boyut sisteminde 6m³/h’den 1136m³/h’a kadar çıkmaktadır. Basınç değer aralığı ise 2,7 bar’dan 13,6 bar’ kadardır. NFPA 20 standardının 3
ve 4. bölümlerinde kapalı vana konumundaki basınç değeri, tasarım basıncının yüzde 140’ı geçmemesi gerekir. Debi değerinin
de tasarım debi değerinin yüzde 150 olduğu durumda basınç değeri, tasarım basınç değerinin yüzde 65’inin altına inmemelidir.
[5]

Şekil 1 Yangın pompaları için limit oranlarının H-Q Grafiğinde gösterimi
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4.1. NFPA 20’ye Göre Temel Özellikler
4.1.1. Yangın Pompasında Motor Seçimi
Yangın pompalarının tahriki elektrik ya da dizel motorlarla yapılabilmektedir. Tercih edilen yöntem, ikili pompalı yangın pompa
gruplarında pompalara tahrik veren motorlardan biri elektrik diğeri de dizel motor olması tercih edilen bir durumdur.
4.1.2. Elektrik Motorları
Elektrik motorları, UL Listeli, FM onaylı bir yangın pompasında elektrik motoru yine UL listeli NEMA MG-1 standartlarına uygun
bir elektrik motoru olması gerekmektedir. Kullanılacak motorların sürekli çalışma koşullarına göre tasarlanmış yetenekteki motorlardan seçilmelidir. Bina ve tesislerde sadece elektrik motor tahrikli yangın pompaları kullanılması durumunda, acil durum
anında elektrik kesilse bile yangın pompasına harici enerji sağlanması güvenlik açısından gereklidir.
4.1.3. Dizel Motorlar
Yangın pompalarında kullanılacak dizel motorlar, UL listeli, güvenilir birinci sınıf ve yangın söndürme sistemleri için tasarlanmış
olan tiplerden seçilmelidir. Pompa sistemi güvenilirliği için motor gücü seçimlerinde ortam sıcaklığı ve denizden yükseklik vb.
koşullar dikkate alınmalıdır. Motor gücü, gerekli mil gücünden %10 daha fazla gücü sağlayabilecek torkta olmalıdır. [6]
4.1.4. Kontrol Üniteleri Özellikleri
4.1.5. Elektrik ve Dizel Motor Kontrol Üniteleri
Yangın panoları, pompaların güvenilirliği için çeşitli özelliklerde donatılması NFPA standartlarınca belirlenmiştir. Pompanın
dönme hareketinin doğru yönde dönmemesi durumunda, panoya entegre faz ikaz ışığı ile uyarı verir. Biliniyor ki bir santrifüj
pompa tersine dönerse sisteme basınç oluşturamayacaktır. Bu da yangın anında pompanın görevini yapmayacağı dolayısı ile
söndürme faaliyetine katkı sağlamayacağı anlamına gelir. Tüm kumanda sistemi tasarımı son derece güvenilir olmalı, tasarımda
ve kullanılan malzemelerde işlevini yerine getirmesine engel olucu her türlü unsurdan arındırılmış olmalıdır. Pano üzerindeki
her türlü ışık, düğme, vb. elemanın anlamı, zarar görmeyecek ve kolaylıkla okunabilecek bir biçimde kalıcı olarak etiketlenmiş
olmalıdır. Pano kasası ile pano rengi, toz ve sıvı koruma sınıfı, kilit güvenliği, durum göstergeleri ve kablo bağlantı biçimleri ilgili
detaylarda yer almaktadır bkz. (Resim 7)
Bu hususları içeren pano seçimi, yangından korunma için oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Resim 7: NFPA Uyumlu Yangın Pompası Kontrol Panosu Gösterimi
4.2. Çevre Elemanları Özellikleri
Emme ve basma hat kapama vanaları yükselen milli türde olmalıdır ve gerektiğinde vana izleme anahtarlarıyla kumanda ünitelerine bağlantı sağlanmalıdır.
Pompa emme flanşı ile emme borusunun çaplarının farklı olması durumunda eksantrik redüksiyon kullanılmalıdır.
Pompa basma flanşı ile basma borusunun çaplarının farklı olması durumunda konsantrik redüksiyon kullanılmalıdır.
- yangın pompası, gövde soğutma vanası (casing relief valve), otomatik hava atma ventili (split-case pompalarda) ve basınç
sensörleriyle donatılmalıdır.
4.3. Jokey Pompası
En az 1 gpm kapasitede veya izin verilebilir bir kaçağı 10 dakika içinde karşılayarak basıncı gerekli düzeye getirebilecek kapasitede olmalıdır.
Sulu yangın söndürme sisteminin gerektirdiği en düşük basınçtan daha düşük basınç değerinde olmamalıdır.
4.4. Yangın Pompası Odaları Özellikleri
Tesis ve yapılarda yangın pompası odaları, yangın anında söndürme sistemlerine su pompalayan düzeneklerin bulunduğu
korunaklı yerlerdir. Bir yangın pompası, hizmet verdiği görev itibari ile hayati önem taşıdıkları için bulundukları tesis içlerinde ve
yapılarda meydana gelecek yangın tehlikelerinden olumsuz etkilenip çalışamaz hale gelmemeleri için yangın pompalarının da
tehlike izolelerine azami ölçüde ihtiyaçları vardır. Yangın pompası odası, korunmak istenen ana yapıdan ayrı bir alanda olması
güvenlik açısından önem arz eder. Özellikle dizel motor tahrikli yangın pompalarının korunaklı ve yanmaz yapıda bir oda içeri244
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sinde bulunması pompa çalışma güvenliği için önemli bir uygulamadır. Bu şekilde bir koruma yöntemi sağlanması durumunda,
pompa odası, tesis ve yapılardaki tehlikelerden izole edilmeli ve yangın pompası tesiste başka görevleri olan diğer pompalardan
ayrı tutulmalıdır.
Oda, yakıt tankı, pompa, dizel motor gibi kritik ekipmanlardan akacak sıvılar ya da su kaçakları için zeminde gerekli önlemler
alınmalıdır. [5]
Oda havalandırması azami ölçüde sağlanmalıdır. Isı kaynağı oluşturacak dizel ve elektrik motorları, motor egzozdu gibi elemanların ısı hesaplamaları yapılarak içeriye optimum düzeyde hava girişi sağlayacak ekipmanın konulması gerekir bkz.(Resim 8).

Resim 8: Vantilatörle havalandırılan dizel tahrikli yangın pompası odası gösterimi [7]

5. SONUÇ
Yangın pompaları aldıkları görev itibari ile genel kullanım pompalarından direk olarak ayrılmaktadır. Bu farklar pompaların malzeme cinsinden, donanımlarına, kullanılacak olan ekipmanların kontrol ve muayenelerine üst seviye denetim gerektirir. Yangın
pompası için gereksinimler uluslararası standartlarla belirlenmiş olup yangından korunmada en üst seviyede güvenilir ürünlerin
üretilip, kullanılmasının kurallarını koymaktadır.
Elbette ki yangın pompaları söndürme eyleminde tek başlarına yeterli değildir. Söndürme tesisatı kalite, tesisat ekipmanları kalitesi projenin doğruluğu da söndürme sisteminin performansını arttıracaktır.
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KARMA KULLANIMLI YÜKSEK BİNALARDA YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE YÖNELİK
PERFORMANS KRİTERLERİNİN OLUŞTURULMASI VE BİR ÖRNEKLEM
Dilek VERGİN
Füsun DEMİREL
ÖZET

Karma kullanımlı yüksek binalar; otel, ofis, konut, ticaret gibi birbirinden farklı fonksiyonların düşeyde sıralandığı ’’kent içinde
kent’’ anlayışıyla inşa edilen ve kullanıcıların ihtiyacı olan tüm işlevlerin bir arada kurgulandığı düşey yaşam alanlarıdır. Ne
yazık ki karma kullanımlı yüksek binalara yönelik ulusal ve uluslararası yangın mevzuatları ve literatürde yeterince bilgi bulunmamaktadır. Bu bağlamda çalışmada; ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve ilgili kaynaklar incelenerek, karma kullanımlı yüksek
binalarda yangın güvenlik önlemleri için her bir kullanıma yönelik pasif yangın güvenlik önlemlerini içeren performans kriterleri
ortaya konulmuştur. Oluşturulan performans kriterleri doğrultusunda Ankara’da karma kullanımlı bir yüksek bina incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karma Kullanım, Yüksek Bina, Yangın Güvenliği, Pasif Önlemler

PERFORMANCE CRITERIA ON MIXED-USE HIGH RISE BUILDINGS ACCORDING TO FIRE SAFETY
PRECAUTIONS AND A CASE STUDY
ABSTRACT
Mixed-use high rise buildings consist of different functions such as hotel, office, residence and retail where they are located
vertically. These vertical life spaces are built as ‘’city in city’’ and they serve to users’ all necessities. Unfortunately, there is not
enough information about mixed-use high rise buildings in National and International Fire Regulations and literature. In this context, national and international codes and literature which is related with this topic are researched and design criteria of passive
fire safety preventions have defined for each occupancies. A mixed-use high rise building at Ankara has analysed according to
the established performance criteria.
Key words: Mixed-use, high rise building, passive fire precaution

1. GİRİŞ

Yüksek binalarda; yüksek yoğunluğa sahip çok sayıda katın varlığı, dikey olarak yükselecek herhangi bir yangında tahliyenin
zorlaşması, açılmayan pencere sistemlerinden dolayı dumanın tahliye edilememesi ve binanın içerisinde ya da dışarısındaki
yangın durumlarında itfaiyenin binaya ulaşım zorluğu, yangın sırasında oluşabilecek tehlikelerdir. [1]
Karma kullanımlı yüksek binalarda genelde sokak kotunda ticaret, ara katlarda büro, en üst katlarda konut veya otel yer almaktadır. Fonksiyon olarak en çok ticaret, büro ve konut tercih edilmektedir. Bu binalarda birden çok fonksiyonun yer alması
ve yüksek bina olması, her bir kullanımın yangın çıkış nedenleri ve yangın güvenlik önlemlerinin birbirinden farklı olmasından
dolayı karma kullanımlı yüksek binalarda, yangın güvenliği en önemli problem olmaktadır. [2],[3],[4]
Karma kullanımlı yüksek binalarda yangın güvenlik önlemleri ile ilgili ne yazık ki yeterli sayıda kaynak bulunmamaktadır. Ulusal
ve uluslararası yönetmeliklerde: ‘’Karma kullanımlı binalarda en kısıtlayıcı olan kullanıma göre yangın güvenlik önlemleri
alınmalıdır.’’ şeklinde bir ifade yer almaktadır.Bu bağlamda çalışmada; karma kullanımlı yüksek binalar için her bir fonksiyon;
yangın güvenlik önlemleri kapsamında ayrı ayrı ele alınıp, ulusal ve uluslararası mevzuatlar karşılaştırılmalı olarak incelenerek,
performans kriterleri belirlenmiştir. Oluşturulan kriterlerinin uygunluğunu kontrol etmek, karma kullanımlı yüksek binalara yönelik
yapılan bu çalışmanın doğruluğunu ve uygulanabilirliğini test etmek adına, Ankara’da karma kullanımlı bir yüksek bina, oluşturulan performans kriterleri bağlamında incelenmiştir.

2. FONKSIYONLARA GÖRE YANGIN ÇIKIŞ SEBEPLERİ

Yüksek binalarda fonksiyonlara göre yangın oranlarına bakıldığında Şekil 2-1’deki grafikten de anlaşılacağı üzere konut yangınları diğer kullanımlardaki yangınlara göre çok daha fazla meydana gelmektedir. [5]
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Şekil 2-1: Yüksek binalarda fonksiyonlara göre yangınlar [6]
Konutlardaki yangın sebepleri hakkında yapılan bir çalışmada, en çok mutfak yangınlarının yaşandığı ortaya konmuştur.Bu çalışmaya göre,Konut yangınlarının % 42’si mutfak da başlamaktadır. Mutfak yangınlarından % 43’ü pişirme ekipmanı, %16’sı ise
ısıtma cihazı kaynaklıdır. [7]
Diğer fonksiyonlara yönelik yangınların meydana geliş istatikleri incelendiğinde; ofis yangınlarının genellikle mekanın çok dolu
olmadığı saatlerde gerçekleştiği saptanmıştır. Ofis yangınların %19 u haftasonu gerçekleşmekte olup, her 4 yangından biri
mutfak hacminden başlamaktadır. Mutfak yangınları; ofis yangınlarının %22’sini oluşturmakta, elektrik kaynaklı yangınlar %12,
çalışma alanındaki yangınlar %24 oranına sahiptir.[8]
Değişik amaçlı kullanılan depolar, personel servis odaları, berber, kozmetik ve kuru temizleme dükkanları, araç tamircileri, kiralık
alanlar ve ev eşyası satan mağazalar ticari kullanıma dahil olmaktadır. Bu tür mekanlarda meydana gelen yangınlar; genellikle
bina kullanılmadığı saatlerde çıkmaktadır. [9]

3- BİR ÖRNEKLEM; ANKARA’DA KARMA KULLANIMLI BİR YÜKSEK BİNA

Proje, Ankara’da gökdelenlerin giderek arttığı ana arter üzerinde,73 m yüksekliğinde, 22.000 m2alana sahip,konut, büro ve ticaret fonksiyonlarını bir arada barındıran karma kullanımlı yüksek bir binadır.(Şekil 3.1)

Şekil 3-1. Fonksiyonların binadaki katlarda dağılımı
Zemin kat(Ticaret)
Zemin katta üst kattan gelen kullanıcıların tahliyesi için toplam 7 adet çıkış bulunmaktadır. Merdivenlerin hepsi korunumlu olup
yangın güvenlik holleri vardır. Ticari birimler zemin katta direk dışarı açılmaktadır. Kat yüksekliği 5 m ‘dir.
1.ve 2.kat planları (Büro)
1ve 2. katlar ofis olarak tasarlanmış olup çekirdek kısmında 2 adet, binanın dış cephelerinde 2 adet olmak üzere toplam 4 adet
, yangın güvenlik holüne sahip, korunumlu merdiven bulunmaktadır. Kat yüksekliği 4 m ‘dir
Tip Kat Planı (Konut)
İncelenen binanın çekirdeğinde 2 adet, yangın güvenlik holüne sahip, korunumlu merdiven tüm bina boyunca devam etmektedir.
Koridorun iki ucuna yerleştirilen bu merdivenler birbirlerine alternatif oluşturacak şekilde konumlandırılmıştır. Tüm tip katlarda10
adet apartman dairesi bulunmakta olup, kat yüksekliği 3.20m ‘dir.
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4.KARMA KULLANIMLI YÜKSEK BİNALARDA YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE YÖNELİK PERFORMANS
KRİTERLERİNİN OLUŞTULMASI VE ÖRNEKLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tablo 4.1: Örneklem Olarak Seçilen Binanın Kaçış Yolları ve Bina Tahliye Performansının Değerlendirmesi

ÖZELLİKLER
BİNA KULLANIM
SINIFI

GEREKLİLİKLER

UYGUNLUK

Karışık Amaçlı Kullanım: Kullanımların iç içe olduğu bir çok farklı kullanımdan oluşur. (NFPA 101,Madde 6.1.14.2.2)

UYGUN

Madde 6.1’e dayandırılarak her bir kullanım için ayrı ayrı kullanım sınıfı belirlenir. (NFPA 101, Madde 6.1.14.3.1)
Binadaki kullanımla ilgili en kısıtlayıcı olana uyulmalıdır. (NFPA 101, Madde
6.1.14.3.2)

İÇ BİTİRMELER

GENEL BİLGİLER

Bina yüksekliği 23 m den fazla olan binalar yüksek binalardır. (NFPA 101,
Madde 3.3.36.7)
KULLANICI YÜKÜ

Kullanım Alanı

KATSAYISI

Mağaza ve dükkan

NFPA 101(m2/kişi)

BYKHY(m2/kişi)

2.8

5

Büro

9.3

10

Apartman

18.6

20

Otel yatak odası

18.6

20

-

30

Otopark

UYGUN

Mutfak
9.3
10
NOT:Satırlarda yer alan kullanımlar için brüt alana göre hesaplanır. Kişi sayısı belirli olan mahallerde, yukarıdaki değerlere göre hesaplanan değerden az
olmamak üzere, belirtilen kişi sayısı esas alınır.(BYKHY, Ek-5/A)
BİNANIN YERLEŞİMİ

İtfaiye araçlarının yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesindeki
herhangi bir noktasına olan yatay uzaklık en çok 45 m olabilir. [BYKHY
Madde 22-(2)]

UYGUN

TAŞIYICI SİSTEM
STABİLİTESİ

Bina taşıyıcı sistem ve elemanlarının gerek bir bütün olarak ve gerekse her
bir elemanıyla yangın sırasında insanların tahliyesi ve söndürme süresinde
rijitliğini korumalıdır. Paspayı kolonlarda en az 35 mm , kirişlerde 25mm ve
döşemelerde en az 20 mm kalınlığında beton ile kaplanmış olması gerekir.
[BYKHY, Madde 23-(5)]

UYGUN

YANGIN DUVARLARI

Yangın duvarlarında delik ve boşluk bulunamaz. Duvarlarda kapı ve sabit
ışık penceresi gibi boşluklardan kaçınmak mümkün değil ise, bunların en az
yangın duvarının direncinin yarı süresi kadar yangına karşı dayanıklı olması
gerekir. Kapıların kendiliğinden kapanması ve duman sızdırmaz özellikte olması mecburidir. Bu tür yarı mukavemetli boşlukların çevresi her türlü yanıcı
maddeden arındırılır. 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. [BYKHY Madde 25-(2)]

UYGUN

ÇATILAR

Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden,olması
gerekir. [BYKHY Madde 28-(3)]

UYGUN

CEPHELER

Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m’den fazla olan binalarda zor yanıcı
malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması
gerekir. Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşluklar arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elemanıyla dolu yüzey oluşturulur veya
cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede
yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile
korunur.

UYGUN

[BYKHY Madde 27-(1)]
DÖŞEMELER
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Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut binalarında belirtilen yükseklikten daha
yukarıda olan katlarında en çok 3 kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenir.[BYKHY Madde 24-(4)]

UYGUN
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DUVAR VE TAVANLAR

Duvar ve tavan yüzeyine direkt uygulanan malzemelerin kalınlığı 0.9
mm’den az olamaz. (NFPA 101, Madde 10.2.1.2)
KULLANIM

MERDİVENLER

KORİDORLAR

NFPA

BYKHY

NFPA

-

A1

İÇ BİTİRMELER

101
Dükkan(sokak kotunda
ise)

A veya
B

Apartmanlar

A

NFPA

A veya
B

-

A veya B

A2-B-C

A veya
B

A1

A,B,C

A2-B-C

-

A,B,C

A2-B-C

BYKHY

101

I veya II
I veya II

Ofisler

DİĞER ALANLAR

B YKHY

101

UYGUN DEĞİL

A veya
B

I veya
II
A1

A veya
B

I veya
II
Tablo A.10.2.2 İç Bitiş Kaplamaları Malzeme Yanıcılık Sınıfları

DÜŞEY BOŞLUKLARIN KORUNMASI

YANGIN DAYANIMI

Yüksek binalarda, çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi, düşey tesisat şaft ve baca duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en
az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir. [BYKHY Madde
30-(3)]

UYGUN

Düşey açıklıklar döşemeden döşemeye veya döşemeden tavana kadar
kesintisiz korunmalıdır. (NFPA 101,Madde 8.6.2)

UYGUN

4 katlı veya daha yüksek yeni binalarda döşemelerdeki açıklıklar için minimum yangın dayanımı en az 2 saat yangın dayanımı olmalıdır. (NFPA 101,
Madde 8.6.5)

UYGUN

Yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda şaft içinde bus-bar sisteminin bulunması mecburidir. [BYKHY Madde 68-(2)]

UYGUN

Havalandırma ve duman tahliye kanallarının yangın kompartıman duvarlarını
delmemesi gerekir ve deldiği durumlarda yangın damperi ,şönt baca veya
özel kelepçe ile yangın geçişini önlemelidir. havalandırma kanalı, korunmuş
şaft içinden geçiyorsa şafta giriş ve çıkışta yangın damperi kullanılmalıdır.
[BYKHY Madde 87-(8)]

BELİRSİZ

YERLEŞİMİ

Kaçış merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç
ve benzeri cihaz konulamaz. [BYKHY Madde 41-(9)]

UYGUN

BOYUTLANDIRMA

Panik barlı yangın kaçış kapıları 865 mm’den az 1220 mm’den çok olamaz.
(NFPA 101,Madde 7.2.1.2.1.1 (5))

UYGUN DEĞİL

Kaçışlardaki kapı açıklığı temiz genişliği 810 mm’den az yüksekliği 200
cm’den az olamaz. (NFPA 101, Madde 7.2.1.2.3.2),[BYKHY Madde 47-(1)]

UYGUN

Kapıya takılan düzenek veya mandallar geçit, koridor, veya sahanlıklarda
sahanlığa açılan yüzeye yerleştirilir. (NFPA 101, Madde 7.2.1.4.3.2(1))

UYGUN

Manuel olarak açılan kaçış yollarının kapıları 67 N’dan az 133 N’dan fazla
bir kuvvet uygulanmadan açılmalıdır.Kapı kanatlarının açılması için özel bir
yetenek ve bilgi gerekmemelidir. (NFPA 101, Madde 7.2.1.4.5.1)

UYGUN

DÖNER KAPILAR
VE TURNİKELER

Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Döner kapılar ile turnikeler,
çıkış kapısı olarak kullanılamaz. [BYKHY, Madde 47- (1)]

UYGUN

AÇILIŞ YÖNÜ

Kapılar katlarda kaçış yönüne doğru açılmalıdır. Mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması
ve kilitli tutulmaması gerekir. Merdivenden tabii zemin seviyesinde güvenlikli
bir alana açılan bütün kaçış yolu kapıları ile bir kattaki kişi sayısının 100’ü
geçmesi hâlinde, kaçış merdiveni, kaçış koridoru ve yangın güvenlik holü kapıları, kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan açılabilecek şekilde düzenlenir.
[BYKHY, Madde 47- (2),(5)]

KAÇIŞ YOLLARI (KAPILAR)

KİLİTLER

UYGUN

Merdivenlerde kapı genişliği kaçış yolunun 2/3’nü kapatmayacak şekilde uygulanmalıdır. (NFPA 101, Madde 7.2.1.2.3.2(9))

UYGUN

Döşeme yüzeylerindeki kot faklılıkları kapı açıklığının her iki tarafında en
geniş kapı kanadının genişliğinin taradığı alandan az olamaz. (NFPA 101,
Madde 7.2.1.3.2)

UYGUN
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KAPILAR

YANGIN
DAYANIMI

Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha
az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata
hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması şarttır. Kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması gerekir. [BYKHY,
Madde 47- (3)]

BOYUTLANDIRMA

UYGUN

UYGUN DEĞİL

Karma kullanımlı yüksek binalar
için

NFPA 101

BYKHY

mm

mm

Minimum genişlik

Bkz 7.2.2.2.1.2

1200

Maksimum rıht yüksekliği

180

175

Minimum rıht yüksekliği

100

-

Minimum basamak genişliği

280

250

Minimum baş kurtarma yüksekliği

2030

2100

Sahanlıklar arası maksimum yükseklik

3660

3000

sahanlık

B
k
z
.
.
7.2.1.3,7.2.1.4.3.1
ve 7.2.2.3.2

En az 1200

Merdiveni kullanan toplam kullanıcı yükü

MERDİVEN GENİŞLİĞİ

KAÇIŞ YOLLAR I(MERDİVENLER)

mm

YERİ VE DÜZENLENMESİ

YANGIN
DAYANIMI

YAPI
MALZEMESİ

BASINÇLANDIRMA

250

<2000 kişi

1120

>2000 kişi

1420

En büyük ve en küçük rıht yüksekliği arasında ve en büyük ve küçük basamak derinliği
arasındaki değişim 9.5 mm’yi aşmamalıdır. (NFPA 101, Madde 7.2.2.3.6.2)

UYGUN

Kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması gerekir.[BYKHY, Madde 41- (1)]

UYGUN

Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir
kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez.[BYKHY, Madde 41- (3)]

UYGUN

Konut birimlerinden bütün çıkışların, kaçış merdivenlerine veya güvenli bir açık alana
doğrudan erişim imkânı sağlayacak şekilde olması gerekir.[BYKHY, Madde 48- (3)]

UYGUN

Her bir merdiven, platform ve sahanlık, mevcut merdivenler ve korkuluklar hariç, bu
koda göre Tip1 ve Tip2 konstrüksiyonlarda yanıcı olmayan malzeme kullanılması gerekmektedir. (NFPA 101, Madde 7.2.2.3.1.2)

UYGUN

Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve
bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı
duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.[BYKHY, Madde 38- (3)]

UYGUN

Merdiven ve sahanlıklarda genişlik kaçış yolu boyunca aynıdır. Basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır. [NFPA 101, Madde 7.2.2.3.2.2, BYKHY Madde
41(4)]

UYGUN

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.[BYKHY, Madde 86- (5)]

UYGUN

Merdiven ve sahanlıklar solid olmalıdır, perfore elemanlar olmamalıdır. (NFPA 101,
Madde .2.2.3.3.1)

UYGUN

Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, 21.50 m’den fazla bürolarda birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni
yapılması şarttır. [BYKHY, Madde 48- (5),(6), Madde 52]

UYGUN

Bütün korunmuş kaçış merdivenlerinin, doğal yolla veya mekanik yolla havalandırılması veya basınçlandırılması gerekir. Kaçış merdiveni ve kullanım alanları, aydınlatma
ve havalandırma amacı ile aynı aydınlığı veya baca boşluğunu paylaşamaz.[BYKHY,
Madde 45- (1)]

UYGUN DEĞİL
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Kaçış merdiveninin, zemin düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği
hol, koridor, fuaye, lobi gibi bir dolaşım alanına inmesi hâlinde, kaçış merdiveninin indiği
nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, kaçış merdiveni bir kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise 10 m’yi aşamaz. Yağmurlama sistemi olan yapılarda bu uzaklık en fazla
15 m olabilir. Dışa açık alanın, kaçış merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi
ve güvenlikli bir şekilde doğrudan erişilebilir olması gerekir. İç kaçış merdivenlerinden
boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı bulunması şarttır.
[BYKHY, Madde 41- (2)]

UYGUN

KÜPEŞTE VE KORKULUKLAR

Merdiven ve rampaların iki tarafında korkuluk olmalıdır. (NFPA 101, Madde 7.2.2.4.1.1)

UYGUN

Yeni merdivenler için, kaçış genişliklerinin tüm kısımlarında korkuluk 760 mm olmalıdır.
(NFPA 101,Madde 7.2.2.4.1.2-(1))

UYGUN

Korkuluk ve küpeşteler merdiven boyunca sürekli olmalıdır. Yeni merdivene dönüşlerde
sahanlıkta korkuluk iç kısımda devam etmelidir. (NFPA 101,Madde 7.2.2.4.2)

UYGUN

Korkuluk ve küpeşte tasarımında, korkuluk ve küpeşte için olan donanımlarda, korkuluk
çubuğu, veya duvara gevşek monte edilmemelidir. Korkuluklardaki açılmaları önlemek
için takozlarla sabitlenmelidir. (NFPA 101, Madde 7.2.2.4.3)

UYGUN

Merdivenlerdeki yeni küpeşteler 865 mm den az olamaz, ve 965mm ‘den fazla olamaz,
basamak yüzeylerinde korkuluğun üst noktasından basamağın kenarın üst noktasına
olan dikey mesafedir. (NFPA 101, Madde 7.2.2.4.4.1)

UYGUN

Gerekli küpeşte yüksekliği bazı kısımlarda 965 mm’yi aşar, fakat 1065 mm’yi aşamaz,
basamağın kenar bitiminden küpeştenin üst noktasına olan dikey ölçüdür. (NFPA 101,
Madde 7.2.2.4.4.3)

UYGUN

Yeni küpeşte duvar ve duvara tutturulan korkuluk arasındaki temiz genişlik 57 mm’den
az olamaz. (NFPA 101,Madde 7.2.2.4.4.5)

UYGUN DEĞİL

BODRUM KAT MERDİVENLERİ

Bir yapının bodrum katına hizmet veren herhangi bir kaçış merdiveninin, kaçış merdivenlerinde uyulması gereken bütün şartlara uygun olması gerekir.Merdiven, bodrum
katlar dâhil 4 kattan çok kata hizmet veriyor ise, konutlar için özel durumlar hariç olmak
üzere, bodrum katlarda merdivene giriş için yangın güvenlik holü düzenlenir.Herhangi
bir acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum kata inmelerini önlemek için,
merdivenin zemin düzeyindeki sahanlığının bodrum merdiveninden kapı veya benzeri
bir fiziki engel ile ayrılması veya görülebilir uygun yönlendirme yapılması gerekir. [BYKHY, Madde 46- (1)]

UYGUN

ÖZELLİKLERİ

Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan
devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır.Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez.

UYGUN

KAÇIŞ YOLLARI (MERDİVENLER)

ÇIKIŞA OLAN MESAFE

KAÇIŞ YOLLARI

b) Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında
olan odalardan veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir. [BYKHY, Madde 31- (1),(2),(3)]
Kaçış merdivenleri bodrum katlar dahil bütün katlara hizmet verebilir. [BYKHY, Madde
31- (4)]

UYGUN

Değişik bölümleri veya katları, değişik tipte kullanımlar için tasarlanan veya içinde aynı
zamanda değişik amaçlı kullanımların sürdürüldüğü yapılarda, yapı bütününe veya kat
bütününe ilişkin gerekler, en sıkı kaçış gerekleri olan kullanım tipi esas alınarak tespit
edilir veya her bir yapı bölümüne ilişkin gerekler ayrı ayrı belirlenir. [BYKHY, Madde
31- (5)]

UYGUN

Çıkışlar 4 katlı veya daha fazla olan katlarda kaçış yolları en az 2 saat yangın dayanımlı
olmalıdır. (NFPA 101,Madde 7.1.3.2)

UYGUN

Her katta düzenlenecek kaçış yolu sayısı hesaplanırken her katın kendi kullanıcı yükü
esas alınacak fakat kaçış doğrultusu boyunca zorunlu kaçış yolu sayısının azaltılmaması koşulu aranacaktır. (NFPA 101,Madde 7.4.1.4)

UYGUN

Kaçış yollarındaki kot değişiminin 6-53.3cm ‘yi aştığı yerlerde rampa ya da merdiven
düzenlenecektir. (NFPA 101,Madde 7.1.7.1)

UYGUN

Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında
olan odalardan veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir. (NFPA 101,Madde 7.3.4.1(b))

UYGUN
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KAÇIŞ
YOLLARI

BOYUTLARNDIRMA

Otellerde, apartmanlarda ve işyerlerinde koridor genişliği en az
1.2m olmalıdır. (NFPA 101,Madde 7.3.4.1)
Minimum tavan yüksekliği odanın tavan alanının 2/3’den az
olamaz, kalan tavan alanın tavan yüksekliği 2030 mm’den az
olamaz. (NFPA 101,Madde 7.1.5.2)

YAPI
MALZEMESİ

Y A N G I N YANGIN
G Ü V E N L İ K DAYANIMI
HOLLER

ÇIKIŞLAR

UYGUN

Yürüyüş yüzeylerinde yüzeylerin kaymaz malzeme olması UYGUN
öngörülmelidir.Kaçış yolu üzerindeki yüzeylerde her eleman
doğal kaçış güzergahında kaymaz malzeme olmalıdır. (NFPA
101,Madde 7.1.6.4)
Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir UYGUN
yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu hollerin, yangına en az 120
dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman
sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılması gerekir. (BYKHY,
Madde 34- (2))
Yangın güvenlik holleri merdivenle aynı yangın dayanımına sahip olmalıdır.(NFPA 101,Madde 7.2.6.3)

BOYUTLANDIRMA

Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, 3 m²’den az, 6 m2’den
fazla ve kaçış yönündeki boyutu ise 1.8 m’den az olamaz.Acil
durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6
m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den daha
az olamaz. [BYKHY, Madde 34- (3),(4)]

UYGUN

YERİ VE DÜZENLEMESİ

Aksi belirtilmedikçe kaçış merdivenlerine, bir yangın güvenlik
holünden veya kullanım alanlarından bir kapı ile ayrılan hol,
koridor veya lobiden geçilerek ulaşılır. [BYKHY, Madde 34- (6)]

UYGUN

ÖZELLİKLERİ

Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği 51.50 m’den fazlaolan
binalarda kaçış merdiveni önüne yangın güvenlik holü yapılması
zorunludur. Acil durum asansörünün yangın merdiveni önündeki
güvenlik holüne açılması gerekir. [BYKHY, Madde 34- (7)]

UYGUN

YANGIN
DAYANIMI

Rüzgarlık en az 90 dk yangına karşı dayanıklı ve duman geçirmez olmalıdır. Kapılar kendiliğinden kapanan düzeneğe sahip
olmalıdır(NFPA 101,Madde 7.2.3)

UYGUN

ÖZELLİKLERİ

Kaçışların en az %50’si dışarıya direk açılmalıdır. (NFPA UYGUN
101,Madde 7.2.3.5.2)

BOYUTLAR

Rüzgarlık genişliği koridor genişliğinden az olamaz. Eni en az U Y G U N
1120 mm, kaçış yönündeki uzunluğu en az 1830 mm olmalıdır. DEĞİL
(NFPA 101,Madde 7.2.3.7)

K A Ç I Ş YERİ VE DÜZENLENMESİ
YOLLARI
(İŞARETLEMELER)

Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa UYGUN
götüren yolun, sağlıklı her kullanıcının herhangi bir noktadan
kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür
olması gerekir. Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı veya
bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde
düzenlenir veya işaretlenir.[BYKHY, Madde 30- (5)]
Kapı açıklıklarının kaçış tarafında arkasıyla kontrast olarak
kolayca görülebilen ve dayanıklı yazı karakterlerinin yüksekliği 25 mm’den az olmayan yazı olmalıdır. (NFPA 101,Madde
7.2.1.9.1.3)

252

UYGUN

UYGUN

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

Tablo 4.1: Örneklem Olarak Seçilen Binanın Kaçış Yolları ve Bina Tahliye Performansının Değerlendirmesi (devam)
YERİ VE
DÜZENLENMESİ

Yeni kapalı merdivenler 3 veya daha fazla kata hizmet ediyorsa;

BELİRSİZ

*Merdivenlerin her kat sahanlığında özel tabelalar yapılmalıdır.
* Tabela kat seviyesini belirleyecektir.
*Tabela katlarda çıkış yönlerini ve çıkış tahliyelerini belirtecektir.
* Tabelalar yaklaşık olarak sahanlık döşemesinden 1525mm yukarda olacaktır kapı açıklığında ve kapandığında görülebilir pozisyonda olmalıdır.
* Tabela boyalı veya şablon olarak duvara veya güvenli bir bölücü duvar
üzerine yerleştirilir. (NFPA 101, Madde 7.2.2.5.4.1)

KAÇIŞ YOLLARI (İŞARETLEMELER)

İşaretlemeler, veya tamamlayıcı bir malzeme,her basamağın ön kenarının
tüm genişliği boyunca, sürekli bir bant gibi kaplanmalıdır.
İşaretlemeler her bir sahanlığın uç noktasının tam genişliği boyunca sürekli
bir bant olarak veya tamamlayıcı bir malzeme ile kaplanır.
İşaretleme bandı genişliği 25mm ve 51 mm aralığındadır. (NFPA 101, Madde 7.2.2.5.4.3)
Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla
ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde, bina
içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek
üzere, acil durum çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi şarttır.

BELİRSİZ

Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az
60 dakika süreyle sağlanması gerekir. Kullanıcı yükünün 200’den fazla olması hâlinde, acil durum yönlendirmesinin çalışma süresinin en az 120 dakika olması şarttır.Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak,
ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda
kullanılacak çıkışlar için «ÇIKIŞ», acil durumlarda kullanılacak çıkışlar
için ise, «ACİL ÇIKIŞ» yazısını ihtiva eder. Yönlendirme işaretlerinin her
noktadan görülebilecek şekilde ve işaret yüksekliği 15 cm›den az olmamak
üzere, azami görülebilirlik uzaklığı; dışarıdan veya kenarından aydınlatılan
yönlendirme işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 katına, içeriden ve
arkasından aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri
için işaret boyut yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olması gerekir.
Bu uzaklıktan daha uzak noktalardan erişim için gerektiği kadar yönlendirme işareti ilave edilir.[BYKHY, Madde 73- (1),(3),(4)]

ÖZELLİKLER

KAÇIŞ YOLLARI (ASANSÖRLER)

BELİRSİZ

YANGIN
DAYANIMI

Merdivende belirgin şablon veya renklerle, güvenli sarı olarak kabul edilen renkle, inen kullanıcıların basamak genişlikleri veya rıht yükseklikleri
değiştiğinde uyarılması içindir. (NFPA 101,Madde 7.2.2.3.6.5)

BELİRSİZ

Yapı yüksekliği 51.50 m’den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün
acil hâllerde kullanılmak üzere acil durum asansörü olarak düzenlenmesi
şarttır. [BYKHY, Madde 63- (2)]

UYGUN

Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m², hızının zemin kattan
en üst kata 1 dakikada erişecek hızda olması ve enerji kesilmesi hâlinde,
otomatik olarak devreye girecek özellikte ve 60 dakika çalışır durumda
kalmasını sağlayacak bir acil durum jeneratörüne bağlı bulunması gerekir.
[BYKHY, Madde 63- (4)]

UYGUN

Asansör kapıları duman detektöründen uyarı aldıktan sonra direk zemin
kata inmeli ve kapılarını açmalıdır. (NFPA 101,Madde 7.2.13.5)

UYGUN

Acil durum asansörünün makina dairesi ayrı olur ve asansör kuyusu
basınçlandırılır. [BYKHY, Madde 63- (6)]

UYGUN

Aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör kabini düzenlenemez. 4 asansör kabini düzenlendiği takdirde, ikişerli gruplar hâlinde araları yangına 60 dakika
dayanıklı bir malzeme ile ayrılır.Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına
açılamaz.Asansör kapılarının yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı ve
duman sızdırmaz olması, yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek binalarda
yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir. (BYKHY, Madde 62)

UYGUN
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KAÇIŞ YOLLARI (DEKORASYON)

KAÇIŞ YOLLARI (ASANSÖRLER)

YANGIN DAYANIMI

NFPA 101(dk)

BYKHY(dk)

Duvar

Kapı

Duvar

Kapı

Asansör boşluğu

120

90

60

60

Asansör holü

60

60

60

-

Düşey
120
90
120
90
şaftlar,merdivenler
Tablo.8.3.4.2 - açıkların korunması için gerekli min. yangın dayanım süreleri
YERLEŞİM VE DÜZENLENMESİ

Acil durum asansörlerinin elektrik tesisatının ve kablolarının yangına karşı
en az 60 dakika dayanıklı olması ve asansör boşluğu içindeki tesisatın
sudan etkilenmemesi gerekir. [BYKHY, Madde 63- (5)]

UYGUN

YERLEŞİMİ

Mobilya, dekorasyon veya diğer objeler çıkışı veya oraya varışı, oradan
çıkışı veya orayı görmeyi engellememelidir. Yasalar ve yönetmeliklere göre
mobilya ve diğer hareketli objeler kaçış yollarında bulunmaması gereken
noktalar ,yasaları izin verdiği bariyer ve korkuluklar gibi hareketsiz ögeler
kaçış yolunu engellemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Aynalar kaçış
yolu kapılarında yer alamaz.Aynalar kaçış yollarını şaşırtacak şekilde yerleştirilmemelidir. Hareketli paneller, bölücüler, akustik düzenlemeler, diğer
amaçla kullanılan tefriş veya hareketli mekan ayraçları mobilya ve dekorasyon olarak değerlendirilemez, kaplama malzemesi olarak değerlendirilir.

UYGUN

YAPI

Patlayıcı veya çabuk yanıcı nitelikte mobilya veya dekorasyonları konut
birimlerinin dışında kullanılmamalıdır. (NFPA 101,Madde 30.7.2.2)

(NFPA 101,Madde 7.1.10.2.1- 7.1.10.2.2-7.1.10.2.3-10.2.1.4)

MALZEMESİ

ÖZELLİKLER

KULLANIMLAR (KONUT-BÜRO)

UYGUN

Asansör makine daireleri ve kuyusu binanın diğer kısımlarından
ayıran duvarlar en az 2 saat yangına karşı dayanıklı olmalıdır. (NFPA
101,7.14.6)

UYGUN DEĞİL

Yangın geciktirici kaplamalar gerçek kullanımda karşılaşılan hizmet koşullarında davranışı etkinliğini korumak için muhafaza edilecektir. (NFPA
101,Madde 30.7.2.3)
Konut birimlerinden bütün çıkışların, kaçış merdivenlerine veya güvenli bir
açık alana doğrudan erişim imkânı sağlayacak şekilde olması gerekir. [BYKHY, Madde 48- (3)]

UYGUN

Apartmanlarda , bina yağmurlama sistemiyle korunuyorsa ve tek bir çıkışta konut birimlerine giriş veya çıkışlarda yüksek tehlikeli yerlerden geçilmiyorsa tek bir giriş çıkışa izin verilir. (NFPA 101,Madde 30.1.3.2.1)

UYGUN

50 kişinin aşıldığı koridorlarda bölüm 7.3’de tanımlanır ve kullanıcı
yükünün tahliyesi için gerekli genişlik 1120 mm›den az olamaz. (NFPA
101,Madde 30.2.3.3-38.2.3.2)

UYGUN

MESAFELER

UYGUN
Konut

NFPA 101(m)

BYKHY(m)

YSV

YSY

YSV

YSY

Ortak yürüme mesafesi

15

10.7

---

--

Çıkışa olan uzaklık

76

61

75

30

Çıkmaz koridor Uzunluğu

15

10.7

20

15

Koridor çıkış kapısına olan
uzaklık

38

23

30

20

Kaçış uzaklığı(çift yön)

61

30

75

30

NOT***UZAKLIKLAR KONUT BİRİMİNİN KAPISINDAN İTİBAREN ÖLÇÜLÜR. KONUTUN İÇİNDEKİ
KAÇIŞ MESAFESİ BU DEĞERLERE DAHİL EDİLMEZ.
NOT***YSV:YAĞMURLAMA SİSTEMİ VARDIR
NOT***YSY:YAĞMURLAMA SİSTEMİ YOKTUR
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MESAFELER

KULLANIMLAR (KONUT-BÜRO)

Büro

NFPA 101(m)

BYKHY(m)

YSV

YSY

YSV

YSY

Ortak yürüme mesafesi

30

23

---

--

Çıkışa olan uzaklık

---

---

75

45

Çıkmaz koridor mesafesi

15

6.1

20

15

Kaçış uzaklığı(çift yön)

91

61

75

45

NOT***UZAKLIKLAR KONUT BİRİMİNİN KAPISINDAN İTİBAREN ÖLÇÜLÜR. KONUTUN İÇİNDEKİ
KAÇIŞ MESAFESİ BU DEĞERLERE DAHİL EDİLMEZ.
NOT***YSV:YAĞMURLAMA SİSTEMİ VARDIR
NOT***YSY:YAĞMURLAMA SİSTEMİ YOKTUR
Kullanıcı yükünün 30’u aşmadığı kiralanan tek bir alanda ortak kaçış mesafesi 30m’yi aşamaz. (NFPA 101,Madde 38.2.5.3.2)

UYGUN

Konutlarda kaçış yollarına erişilen koridorlara açılan kapılar bölüm 8.3’e
göre en az 20 dk yangına karşı dayanıklı olmalıdır. (NFPA 101,Madde
30.3.6.2.1)

UYGUN

Çoklu konutlarda bir tane konut harici alan kullanımına izin verilmesi
için çıkışların en az 1 saat yangına karşı dayanıklı olmalıdır ve otomatik
yağmurlama sistemiyle korunmalıdır. (NFPA 101,Madde 30.1.3.3.)

UYGUN

Kaçış yollarına erişilen koridorlara açılan kapılar kendiliğinden kapanan ve
kilitlenen düzenekte olmalıdır. (NFPA 101,Madde 30.3.6.2.3)

UYGUN

Acil durum aydınlatması. acil durum aydınlatması Bölüm 7.9’a uygun olmalıdır.4 veya daha fazla kat yüksekliğinde olan mesafelerde veya 12’den
fazla konut birimi varsa acil durum aydınlatması gereklidir. Her konut birimi
bitmiş zemin kotundan dışarıya direk açılıyorsa acil durum aydınlatmasına
gerek yoktur. (NFPA 101, Madde 30.2)

UYGUN

OTOPARK

Yangın bariyerleri otopark alanını binanın diğer kısımlarından ayırır. En az
2 saat yangına karşı dayanımlı olmalıdır. [BYKHY, Madde 48- (7)], (NFPA
101,Madde 38.1.3.2.1,- 36.1.3.2.1)

UYGUN

YÜKSEK BİNALAR

Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az
olamaz. [BYKHY, Madde 33- (2)]

UYGUN

Yüksek binalarda bölüm 9.7’nin şartlarını sağlayacak şekilde her katta bir
otomatik yağmurlama sistemi kontrol vanası ve waterflow cihazı olmalıdır.
(NFPA 101, Madde 11.8.3.1)

UYGUN

Algılama ve uyarı sistemleri konutlar dahil tüm yüksek binalarda
kullanılmalıdır. Sesi yangın uyarı cihazları 51.50 nin üstündeki tüm yüksek
binalarda yapılması mecburidir. (BYKHY, Madde 75)

UYGUN

Yapı yüksekliği 51.50 m’nin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak
alanlarında duman kontrol sistemi yapılması mecburîdir. [BYKHY, Madde
87- (12)]

UYGUN

Yapı yüksekliği 51.50 yi geçen konut harici tüm binalarda otomatik yağmurlama sistemi gereklidir. (BYKHY, Madde 96)

UYGUN

Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m2’den büyük binalarda
veya cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan
su basabilmesi için, sulu yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması şarttır. İtfaiye su verme
bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor ve sistemde çek valf bulunur
ve çek valf ile itfaiye bağlantısı arasındaki borulardaki suyun otomatik olarak boşalmasını sağlayacak elemanlar konulur. İtfaiye araçlarının bağlantı
ağzına ulaşma mesafesi 18 m’den fazla olamaz. [BYKHY, Madde 97- (1)]

UYGUN

YANGIN DAYANIM

KAÇIŞLAR

YÜKSEK BİNALARDA SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

UYGUN

Asma kattaki büro kullanımında tek kaçışa izin verilmesi için, ortak kaçış
mesafesinin 23 m’yi geçmemesi veya madde 9.7.1.1(1) e uygun olarak
yağmurlama sistemi yapılırsa 30m’yi aşmaması durumunda izin verilir.
(NFPA 101,Madde 38.2.4.5)
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ÖZELLİKLER

UYGUN

Ticari kullanımlar aşağıdaki gibi alt sınıflara ayrılır:
(1) Sınıf A, tüm ticari kullanımın toplam brüt alanı 2800m ’den fazla veya 3’den fazla katta
satış yapılıyorsa
2

(2) Sınıf B, aşağıdaki gibidir:
(3) Sınıf C, tüm ticari kullanımların toplam brüt alanı 280 m2’ den fazla değilse ve satış için
sadece tek bir kat ise(NFPA 101,Madde 36.1.2.2.1)
Ticari kullanım bölümlere ayrıldığı yerlerde, yangın bölücüler ne olursa olsun, toplam brüt alan
satış için kullanılan tüm bölünmüş alanları içerir. (NFPA 101,Madde 36.1.2.2.2)
Satış için kullanılmayan döşeme alanı, depolama için kullanılan alan ve halka açık olmayan
sınıf dışında, fakat satış yapılamayan alanlar, belirtilen diğer kullanımlar kapsamında incelenmelidir. (NFPA 101,Madde 36.1.2.2.3)
Bina yağmurlama sistemiyle korunursa iki odalı veya bölünmüş alanların her birinde duman
kesici perdeler gerekli değildir. (NFPA 101,Madde 36.2.2.12.2)
Ticari kullanımlarda aşağıdakilerden herhangi birinde yağmurlama sistemi gereklidir:
(1) 3 veya daha fazla katlı ise
(2) Toplam ticari brüt alan 1115m2’yi geçiyorsa
(3) Çıkışın altındaki katlarda alan 232m2’yi geçiyorsa ve alan, yanıcı malzemelerin ve malların
depolanması, satışı için kullanılıyorsa
(4) Çoklu kullanımlarda madde 6.1.14 ve madde 36.3.5.1(1), (2), or (3) ye göre önlemler alınır.
(NFPA 101,Madde 36.3.5.1)

KULLANIMLAR (TİCARET)

YANGIN DAYANIMI

UYGUN

Aynı binada farklı yönetim altındaki bir kiralık alanda alt gruplardaki toplam brüt alan aşağıdaki şartlardan birini sağlamalıdır:
(2) Kişisel bir kiralık alana 2 saat yangın dayanımlı yangın bariyerleri ile
ayrılırsa her kiralık alan kişisel olarak sınıflandırılır.
(3) Otomatik yağmurlama sistemi olan binalarda kiralık alanlar 1 saat
yangın dayanımlı bariyerlerle bölünürse her kiralık alan kişisel olarak
sınıflandırılır. (NFPA 101, Madde 36.1.2.2.4)

MESAFELER

Ticaret

UYGUN
BYKHY(m)

NFPA 101(m)
YSV

YSY

YSV

YSY

Ortak yürüme mesafesi

30

23

---

--

Çıkışa olan uzaklık

---

---

75

45

Çıkmaz koridor mesafesi

15

6.1

20

15

Kaçış uzaklığı(çift yön)

76

46

60

45

NOT***UZAKLIKLAR KONUT BİRİMİNİN KAPISINDAN İTİBAREN ÖLÇÜLÜR. KONUTUN İÇİNDEKİ KAÇIŞ
MESAFESİ BU DEĞERLERE DAHİL EDİLMEZ.
NOT***YSV:YAĞMURLAMA SİSTEMİ VARDIR
NOT***YSY:YAĞMURLAMA SİSTEMİ YOKTUR
KAÇIŞLAR

Bölüm 6.2’de yüksek tehlike sınıfına dahil olan ticari kullanımlar aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir:
(2) Herhangi bir noktadan 2 den az olmamak üzere iki farklı kaçış yönü olmalıdır.
(ortak yürüme yolu olmamalıdır.)
(3) Tüm dikey açıklıklar çevrelenmelidir. (NFPA 101,Madde 36.1.5.2)
Yüksek tehlikeli ticari kullanımlarda ortak yürüme mesafesine izin verilmez.
(NFPA 101,Madde 36.2.4.4-3)
Her çıkışa giden koridorlar gereklidir ve toplam koridor genişliği çıkışların genişliğinden az olamaz. (NFPA 101,Madde 36.2.5.4)
Gerekli çıkışların 1 buçuğundan azı kaçış güzergahında kasadan geçilebilir.
(NFPA 101,Madde 36.2.5.8)

5.SONUÇ
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Karma kullanımlı yüksek binalar hakkındaki yangın güvenlik önlemleri ulusal ve uluslararası yangın mevzuatlarında ne yazık ki göz
ardı edilmiştir. Bu çalışmada; karma kullanımlı yüksek binalar ile ilgili performans kriterleri oluşturulmuş ve bu kriterlerin uygulanabilirliği,seçilen bir örneklem aracılığı ile ortaya konulmuştur.Ulusal yönetmeliğimiz olan; Binaların Yangından Korunması Hakkındaki
Yönetmelik (BYKHY)’deki fonksiyonlar ve yüksek binalar hakkındaki yangın güvenlik önlemleri; NFPA 101 ile karşılaştırılarak, her
iki yönetmelikteki en kısıtlayıcı hükümlere ulaşılmıştır. Daha sonra fonksiyonların kendi içlerinde değerlendirmesi yapılarak karma
kullanımlı yüksek binalardaki yangın güvenlik önlemleri hakkında kesin hükümlere ulaşılmıştır.
Yapılan bu çalışma ışığında; Örneklem olarak incelenen yüksek binanın; BYKHY’nin çoğu şartlarını sağlarken,kaçış yolları ve boyutları ile ilgili olan hükümlere uymadığı görülmüştür.
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konuda çeşitli komisyon ve kurullarda üyelik, kamu, sanayi Ar- Ge projeleri, hakemlik ve izleyicilik görevleri bulunmaktadır.20032005 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na “Binalarda Yangın Güvenliği” konusunda “Danışmanlık” yapmış olan Prof. Dr.
Demirel, 2004- 2009 yılları arasında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Değişikliği Komisyonu” üyeliği yapmıştır.
Halen Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesidir.
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BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA TÜRKİYE’DEKİ YÖNETMELİKLERİN, İLGİLİ
GENELGE ve TEBLİĞLERİN, TANIMLAR, CEPHELER, DÖŞEMELER VE YAPI MALZEMELERİ
BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Nuri ERTOKAT
Koray UĞURLU
Mustafa BEKER

ÖZET
Türkiye’de yılda 20.000 ila 100.000 arasında yangın afeti meydana gelmekte ve bu yangın afetlerinde yılda 200 ila 1.000 kişi hayatını
kaybetmektedir[1]. 1900–2012 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen deprem afetlerinde ise resmi verilere göre 86 bin 644 insanımız hayatını kaybetmiştir[2]. Bu istatistiki veriler değerlendirildiğinde deprem ve yangın afetlerinde ortaya çıkan can kaybı sayısı benzerlik göstermektedir. Ülkemizde deprem afetlerinin yönetim, koordinasyon ve mevzuat çalışmaları T.C. Başbakanlığı’na doğrudan
bağlı bir kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. Yangın afetlerinin de yönetim, koordinasyon ve mevzuat çalışmalarının benzer bir
kurum aracılığı ile yönetilmesi büyük önem arz edecektir.
Deprem yönetmeliği çalışmalarında olduğu gibi, yeni yayımlanan yönetmeliklerde rastlanan ve ortaya çıkan yeni tehditler karşısında
güvenlik unsurunun arttırılması hususunun, yangın yönetmeliği çalışmalarında da önem verilmesi gereken birincil kaidelerden biri
olmasını sağlamak gereklidir.
Bu çalışmada Türkiye’de 19 Aralık 2007’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği, 9 Eylül 2009’da
yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve 09 Temmuz 2015
tarihinde yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 06.04.2010 tarih 2010/7 sayılı genelgesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.07.2014 tarih 2014/17
sayılı genelgesi ve 25 Temmuz 2012 tarihli T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında “Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış
Yangın Performansına Dair Tebliğ” (Tebliğ No:MHG/2012-05) incelenmiş, özellikle binalarda yer alan duvarlar, döşemeler, cepheler
ve yapı malzemelerine ilişkin maddelerde yapılan değişiklikler yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yönetmelik, Yapı Malzemeleri, Döşemeler, Yangın Duvarı, Genelge, Tebliğ, Dış Cephe, Isı Yalıtım Malzemesi,
Yüksek Bina, Akademisyen, Can Kaybı.

COMPARISON OF TURKISH FIRE REGULATIONS, RELATED CIRCULARS AND COMMUNIQUES, WITH
RESPECT TO DEFINITIONS, FACADES, FLOORS AND CONSTRUCTION MATERIALS
ABSTRACT
In Turkey yearly between 20.000-100.000 fires are reported and between 200-1.000 people are lost their lives[1]. Between the years
of 1900-2012, reported deaths according to the offical data are 86.644[2]. When these two set of statistical data are evaluated, the
death tolls in these two data show similarities. The management coordination and regulation activities of earthquake hazards are
being executed by a body, which has a direct connection to prime ministry. Execution of management, coordination and regulation
activities of fire disasters by a similar body, will also have a huge importence.
As in earthquake regulation preparations, the following regulation reflect better safety factors then the previous regulation application
of the same safety approach of earthquake regulation preparations must be considered as essential also in fire regulation preparations.
In this study Turkish fire code published in 19th Dec 2007, the revised Turkish fire code published in 9th Sep 2009, the recently revised
Turkish fire code published in 9th July 2015, circulars published on 6th April 2010 and 16th July 2014 for the fire code published on
9th Sep 2009, and the statement [Statement Number:MHG/2012-05] published by ministry of environment and urbanisation, have
been reviewed. Especially revisions related to subjects as walls, floors, facade and construction materials were evaluated.
Key Words: Regulation, Construction Materials, Floors, Fire Wall, Circular, Statement, Facade, Thermal Insulation Material, High
Rise Building, Academist, Loss of Life.

1. GİRİŞ

2015 yılı Ocak-Haziran ayları arasında İstanbul’da 11.862 adet yangın meydan gelmiştir. Bu yangınların 7.851 adeti yapısal yangın
(konut, farbika/işyeri ve diğer bina yangınları) olarak hesaplanmıştır. İstanbul’da konut yangınlarında bir önceki yılın aynı dönemine
göre %15,85, fabrika ve işyerlerinde gerçekleşen yangınlarda, bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,15, diğer bina yangınlarında
ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,82 artış meydana gelmiştir. Bu artışın İstanbul’un sürekli gelişimi ve artan nüfusla ilişkili
olduğu da söylenebilir[3].

258

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

Türkiye’deki bina türü yapıların %20’si tek katlı, %31,4’ü 2-3 katlı, %25,5’i 4-5 katlı ve geriye kalan %23,1’i ise 6 kat ve üzerindeki
yapılardan oluşmaktadır[4]. Bina türü yapıların %23,1’inin 6 kat ve üzerinde tasarlanabileceği göz önünde bulundurulduğunda,
yüksek yapılarda yangın yönetmeliği kurallarına uygunluk büyük önem arz etmektedir[11].
Türkiye’de ilk Yangından Korunma Yönetmeliği, 1992 yılında yürürlüğe giren “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği”dir. Yönetmelik taslağı, Eylül 1991’de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilerek “İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği” adıyla yürürlüğe konulmuştur[6].
Türkiye’de 2002 yılına kadar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği” ile 1994 yılında “Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği” yürürlükteydi. Her iki yönetmelik de sınırlı bölgeler ve binalar için geçerliydi[6].
Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve 26 Temmuz 2002 tarihinde Resmi Gazete’nin 24827 nolu sayısında yayımlanan “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” Türkiye genelinde her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde
alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirleri, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeni ile oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını
kapsamaktaydı[6].
2002 yangın yönetmeliğinde karşılaşılan problemlerin azaltılması, yönetmeliğin Avrupa mevzuatına uyumlu hale getirilmesi,
mevcut yapılar ile ilgili hükümlerin eklenmesi, yönetmeliğin sadeleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, teknolojik gelişmelerin ilave edilmesi gibi sebeplerle yeniden yönetmelik hazırlanması çalışmalarına başlanılmış ve bu çalışmalar 19 Aralık 2007 tarihinde
Resmi Gazete’nin 26735 nolu sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mimarlar ve mühendisler tarafından bakanlığa yapılan
yazılı ve sözlü müracaatlar ve yönetmeliği hazırlama komisyonu tarafından yapılan incelemede, bazı tariflerin eksik olduğu görülerek 9 Eylül 2009 tarihinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlanmıştır[6].
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 06.04.2010 tarih 2010/7 sayılı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.07.2014 tarih
2014/17 sayılı genelgeleri ile 09 Eylül 2009 tarihli yönetmeliğin bazı konularına açıklıklar getirmiştir. 09 Temmuz 2015 tarihinde
ise Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
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2. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tablo 1.Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliklerin Karşılaştırılması[5],[6],[7]

DEĞİŞİKLİK MADDESİ

2007 YÖNETMELİĞİ
METİN

2009 YÖNETMELİĞİ METİN

ı) Bodrum katı:
Döşemesinin üst kotu,
yapının dış duvarına
bitişik zeminin en üst
kotuna göre 1.2 m’den
daha aşağıda olan
katı,

ı) Bodrum katı:
Döşemesinin üst
kotu, yapının dış
duvarına bitişik
zeminin en üst
kotuna göre 1.2
m’den daha aşağıda olan katı,

ifade eder.

ifade eder.

2015 YÖNETMELİĞİ METİN

ı) Bodrum katı: Döşemesinin üst kotu, yapının dış
duvarına bitişik zeminin en üst kotuna göre 1.2
m’den daha aşağıda olan katı, Bodrum Katı: Su
basman kotunun altında inşa edilen, kısmen tabii
veya tesviye edilmiş zemin altında kalan katı,
ggg) Geleneksel cephe kaplaması: Bir yapıda
taşıyıcı sistemi ve/veya dış duvarları oluşturan yapı
elemanlarının, arada havalandırma boşluğu teşkil
edilmeyecek şekilde çeşitli yapı malzemeleri kullanılarak kaplanmasını,
ğğğ) Giydirme cephe: Binanın taşıyıcı sistemine kendine ait bir konstrüksiyon yardımı ile asılı
olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü
almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden
oluşan dış duvarları,

MADDE 4
(Tanımlar)

hhh) Yapı malzemeleri: Bina ve diğer inşaat işleri de
dahil olmak üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı olarak
kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri,”
eee) Dış yüzey cephe kaplaması: Yapıyı dış etkenlere karşı koruyan yapının taşıyıcı sisteminin ve
duvarlarının malzeme veya farklı malzeme katmanlarından oluşan sistem ile kaplanmasını,
ifade eder.

MADDE 26
(Döşemeler)

(1) Bütün döşemelerin
yangın duvarı niteliğinde olması gerekir.
Döşemelerin yangına
dayanım sürelerine
Ek-3/B’de yer verilmiştir.

(1) Bütün döşemelerin yangın duvarı
niteliğinde olması
gerekir. Döşemelerin yangına
dayanım sürelerine Ek-3/B’de yer
verilmiştir.

(1) Bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde
olması
gerekir. Döşemelerin yangına dayanım sürelerine
Ek-3/B’de yer verilmiştir. Kat döşemelerinde ön dökümlü olmayan dişli döşeme kullanılan betonarme
binalarda, dişlerin arasına konulan dolgu malzemesi
en az zor alevlenici olmalıdır. Normal alevlenici sınıfına tabi dolgu malzemesi kullanılan durumlarda,
dolgu malzemesi ile tavan kaplama
malzemelerinin birlikte oluşturduğu sistemin en az
zor alevlenici ve yangına dayanım sınıfının Ek-3/
B’ye uygun olduğunun, ilgili standartlar kapsamında
akredite bir laboratuvar tarafından sertifıkalandırılması ve piyasaya arz dokümanında sistem detayının yer alması gerekir.
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DEĞİŞİKLİK MADDESİ

MADDE 27
(Cepheler)

2007 YÖNETMELİĞİ
METİN

2009 YÖNETMELİĞİ METİN

(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.

(1) Dış cephelerin, yüksek binalarda yanmaz
malzemeden zor yanıcı
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. Alevlerin bir
kattan diğer bir kata
geçmesini engellemek
için iki katın pencere
gibi korumasız
boşlukları arasında,
düşeyde en az 100
cm yüksekliğinde
yangına dayanıklı
cephe elamanıyla
dolu yüzey oluşturulur veya cephe iç
kısmına en çok 2 m
aralıklarla cepheye en
fazla 1.5 m mesafede
yağmurlama başlıkları
yerleştirilerek cephe
otomatik yağmurlama
sistemi ile korunur.

2015 YÖNETMELİĞİ METİN

(1) Dış cephelerin, yüksek binalarda bina yüksekliği 28.50 m’den
fazla olan binalarda zor yanıcı 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. Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına
dayanıklı cephe elamanıyla dolu yüzey oluşturulur veya
cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla
1.5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe
otomatik yağmurlama sistemi ile korunur.
(2) Geleneksel cephe sistemleri;
a) Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi,
sıva ve benzeri diğer teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım
sistemi uygulandığında, sistem, ilgili standartlar kapsamında
akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan sistem detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz
dokümanlarında yer alır.
b) Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan,
yüksekliği 28.50 m’den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme
ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6.50 m’den fazla olan binalarda
pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve
üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın
bariyerleri oluşturulmalıdır.
c) Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdaki yapılarda, alçak
binanın çatı hizasındaki yüksek bina katının dış cephe kaplaması
hiç yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalıdır.
(3) Giydirme cephe sistemleri;
a) Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara
atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını
sağlayacak süre kadar yalıtılır.
b) Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme cephe sistemli
binalarda kullanılan cephe ve yalıtım malzemeleri en az zor
yanıcı olmalıdır.
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DEĞİŞİKLİK MADDESİ

2007 YÖNETMELİĞİ
METİN

(1) Yapı malzemeleri; bina
ve diğer inşaat işleri de dâhil
olmak üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün
malzemeleri ifade eder.

MADDE 29
(Binalarda
Kullanılacak
Yapı Malzemeleri)

(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.

(4) Yüksek binalarda ıslak
hacimlerden geçen branşman boruları hariç olmak
üzere, 70 mm’den daha
büyük çaplı tesisat borularının en az zor alevlenici
malzemeden olması gerekir.
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2009 YÖNETMELİĞİ METİN
(1) Yapı malzemeleri;
bina ve diğer inşaat işleri de dâhil olmak üzere, bütün yapı işlerinde
kalıcı olarak kullanılmak
amacı ile üretilen bütün
malzemeleri ifade eder.

(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.

(4) Yüksek binalarda
ıslak hacimlerden geçen branşman boruları
hariç olmak üzere, 70
mm’den daha büyük
çaplı tesisat borularının
en az zor alevlenici
malzemeden olması
gerekir.

2015 YÖNETMELİĞİ METİN
(1) Yapı malzemeleri; bina ve diğer inşaat işleri de dâhil olmak
üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile
üretilen bütün malzemeleri ifade eder.

(3) Duvarlarda iç kaplamalar ile içte uygulanacak 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.

(4) Yüksek binalarda ıslak hacimlerden geçen branşman boruları
hariç olmak üzere, 70 mm’den daha büyük çaplı tesisat borularının en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Normal
alevlenici malzemeden pis su tesisat borusu kullanılması halinde, pis su borusu kat geçişlerinde yangın kompartıman duvarının
yangına dayanım süresi kadar yangına dayanım sağlayacak
yangın kesicileri kullanılır.
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3. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ GENELGELER ve YÖNETMELİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tablo 2.Binaların Yangından Korunması Genelge ve Yönetmeliklerin Karşılaştırılması[7],[8],[9]

DEĞİŞİKLİK
MADDESİ

06.04.2010 tarih 2010/7
sayılı GENELGE

Yönetmelik, dış cephe
ifadesi ile cephe boyunca
alev yayılımına maruz
kalan veya kalabilecek
yüzeyleri ifade etmektedir. Dış cephede yer
alan malzemelerin ve
kaplamaların, bir yangın
anında yanarak alev yayılımına katkıda bulunmaması gerekmektedir. Alt
tabakada yer alan yalıtım
malzemelerinin dış cephe
için istenen yangına
tepki özelliklerine sahip
malzemelerle kaplanması
durumunda yangın yönetmeliğine göre dış cephe
olarak değerlendirilmesine gerek kalmamaktadır.

MADDE 27-(1)
(Cepheler)

16.07.2014 tarih
2014/17 sayılı
GENELGE
01.01.2015 tarihinden itibaren,
bahse konu olan
ısı yalıtım sisteminin binalarda kullanılabilmesi için,
sistemin bir bütün
olarak ETAG 004
dokümanında
belirtilen esaslara göre akredite
bir laboratuvar
tarafından deneye tabi tutularak
yangına tepki
sınıfının belgelendirilmesi ve
bu şekilde kullanılacak sistemin;
yüksek binalarda
en az ‘zor yanıcı’, yüksek bina
sınıfına girmeyen
binalarda ise en
az ‘zor alevlenici’
olması gerekmektedir. Sistem
bileşenlerinden
ana ısı yalıtım
malzemesinin bu
şartları sağladığının belgelenmesi
halinde sistem
olarak deney yapılmasına ihtiyaç
bulunmamaktadır.

2015 YÖNETMELİĞİ METİN

(1) Dış cephelerin, yüksek binalarda bina
yüksekliği 28.50 m’den fazla olan binalarda
zor yanıcı 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. Alevlerin bir kattan diğer bir
kata geçmesini engellemek için iki katın
pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde
yangına dayanıklı cephe elamanıyla dolu
yüzey oluşturulur veya cephe iç kısmına
en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla
1.5 m mesafede yağmurlama başlıkları
yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur.

(2) Geleneksel cephe sistemleri;
a) Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva ve benzeri diğer
teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım
sistemi uygulandığında, sistem, ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar
tarafından sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan sistem detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır.
b) Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya
sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m’den
az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş
zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği
6.50 m’den
fazla olan binalarda pencere ve benzeri
boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve
üst kenarı en az 30 cm eninde hiç
yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.
c) Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdaki
yapılarda, alçak binanın çatı hizasındaki
yüksek bina katının dış cephe kaplaması hiç
yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalıdır.
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DEĞİŞİKLİK
MADDESİ

MADDE 29-(3)
(Binalarda Kullanılacak Yapı
Malzemeleri)
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06.04.2010 tarih 2010/7
sayılı GENELGE

Dış cephelere uygulanan
kompozit yalıtım sistemlerinde en dış kaplama
dikkate alınmaktadır.
Ancak, cephe kaplaması arasındaki derzlerin
ve kaplama ile yalıtım
arasında boşlukların
bulunması durumunda,
bir yangın anında alevler
ısı yalıtım tabakasına
hemen nüfuz edecek, ısı
yalıtım tabakaları tutuşarak yangının yayılmasına
sebep olacaktır. Bu tür
uygulamalarda, derzlerin
yangına dirençli malzeme ile kapatılması veya
dış cephe kaplamasının arkasında yer alan
yalıtım tabakalarının da
kaplamalar için istenen
yangına tepki özelliklerine
sahip olması gerekmektedir.

16.07.2014 tarih
2014/17 sayılı
GENELGE

2015 YÖNETMELİĞİ METİN

(3) Duvarlarda iç kaplamalar ile içte uygulanacak 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.

TÜYAK 2015 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
12 – 13 Kasım 2015, İstanbul

4. EK-3/B YAPI ELEMANLARININ YANGINA DAYANIM SÜRELERİ TABLOSUNUN
MHG 2012-05 NOLU TEBLİĞE UYGUNLUĞU
Tablo 3.Ek-3/B Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri[6]

Tablo 4.Sınıflandırmalar/4.Taşıyıcı Olmayan Elemanlarla İlgili Malzemeler[10]
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4. YÖNETMELİKLER, GENELGELER VE TEBLİĞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2015 yönetmeliği tanımlar başlıklı 4.madde incelendiğinde, “bodrum kat” tanımının sadeleştirilerek anlaşılır hale getirildiği gözükmektedir. Aynı maddede cephe kaplamaları ile ilgili tanımlar detaylandırılmış, geleneksel cephe kaplaması, dış yüzey cephe
kaplaması ve giydirme cephe tanımları 2015 yönetmeliğine ilave edilmiştir. 2007 ve 2009 yönetmeliklerinde binalarda kullanılacak yapı malzemeleri başlıklı 29.madde 1.fıkrasında yer alan yapı malzemeleri tanımı, 2015 yönetmeliğinde bu başlık altından
kaldırılarak, tanımlar başlıklı 4.madde içerisine yerleştirilmiştir.
2007 ve 2009 yönetmeliklerinde döşemeler başlıklı 26.madde 1.fıkra içerisinde, bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde
olması gerektiği belirtilmiştir. Yangın duvarlarının en önemli niteliğinden biri yangına en az 90 dakika dayanımlı olarak projelendirilmesi gerektiğidir. 2009 Yönetmeliği Ek-3/B 3 nolu satırda belirtilen döşemeler ve ilgili a, b, c, d bentleri [Tablo 3, turuncu
renklendirilmiş bölüm] incelendiğinde, 30 ve 60 dakika yangın dayanım süreleri ile karşılaşılmaktadır. 2015 yönetmeliğinde de
yangın dayanım süreleri ile ilgili bu çelişki devam etmiştir.
2007 ve 2009 yönetmeliği cepheler başlıklı 27.maddenin 1.fıkrasında yer alan “dış cephelerin yüksek binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir” cümlesi içerisinde geçen “yüksek binalar”
ifadesi 2015 yönetmeliği 27.madde 1.fıkra içerisinden çıkarılmış, yerine “bina yüksekliği 28,5 m’den fazla olan binalarda” ifadesi getirilmiştir. Aynı fıkra içerisinde 2009 yönetmeliğinde eklenmiş ve 2015 yönetmeliğinde değişikliğe uğramamış olan
“100cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elemanı ile dolu yüzey oluşturulur” ifadesi ise anlaşılır hale getirilmelidir. Bu ifade
içinde yer alan “yangına dayanıklı cephe elemanı” tanımlaması yerine “hiç yanmaz veya zor yanıcı cephe elemanı” tanımlaması
kullanılmalıdır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın MHG/2012-05 nolu tebliğinde, (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış
Yangın Performansına Dair Tebliğ) belirtildiği üzere, yangın yönetmeliği Ek-3/B tablosunda 5 nolu dış duvarlar satırında [Tablo
3, pembe renklendirilmiş bölüm] yer alan “dış duvarlar” tanımı, ilgili tebliğde belirtilen “dış cepheler ve dış duvarlar” tanımı ile
değiştirilmelidir. 5 nolu satırın a ve b bentlerinde yer alan yangın dayanım süresi sütununda belirtilen ‘REI’ yangına dayanım
sembolü, tebliğde tanımlanan ‘EI’ sembolü ile değiştirilmelidir[Tablo 3 ve Tablo 4, pembe renklendirilmiş bölüm]. 5 nolu satırın a
ve b bentleri kaldırılmalı ve yeni oluşturulacak 5 nolu satırın, etkilenen yüzey kolonuna “her iki yüzeyden” ifadesi metin olarak
eklenmelidir.
2015 yönetmeliği döşemeler başlıklı 26.madde 1.fıkrası içerisinde sistemin “Ek-3/B’ye uygun olduğunun ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılması” ifadesi yer almaktadır. 2015 yönetmeliği döşemeler başlıklı
26.madde 1.fıkrasının içerisinde belirtilen “yangın dayanım sınıfının Ek-3/B’ye uygun olduğunun” ifadesinin 27.maddenin 2.fıkrasının a bendinde de belirtilmesi gerektiği düşünülmektedir.
2015 yönetmeliğinde binalarda kullanılacak yapı malzemeleri başlıklı 29.madde 3.fıkrasında, “duvarda iç kaplamalar ile ısı ve
ses yalıtımları” ifadesi “duvarlarda iç kaplamalar ile içte uygulanacak ısı ve ses yalıtımları” ifadesi ile değiştirilmiş böylece madde
daha anlaşılır hale getirilmiştir.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yayımladığı genelgelerle, yönetmeliklerde anlaşılmasında güçlük çekilen konulara açıklık getirmiştir.
2009 yönetmeliğinin yayımlanması sonrası “dış cepheler” ve “binalarda kullanılacak yapı malzemeleri” başlıkları altında yer
alan ifadelerin anlaşılır hale getirilmesi için 06.04.2010 tarih 2010/7 sayılı ve 16.07.2014 tarih ve 2014/17 sayılı iki adet genelge
yayımlanmıştır. Genelgeler sonrası 2015 yılı içerisinde yayımlanan yönetmeliğin “dış cepheler” başlığı altında belirtilen ifadelerde genelgelerde yer alan açıklığın devamlılığı beklenirken, bazı hususların yönetmelik kapsamında değerlendirilmediği
görülmüştür. 2014/17 sayılı genelgede cepheler için ETAG 004 dökümanına atıf yapılırken, 2015 yönetmeliğinde bu atfa
rastlanılmamaktadır. 2014/17 sayılı genelgede ana ısı yalıtım malzemesinin yüksek binalarda zor yanıcı, yüksek bina sınıfına
girmeyen binalarda ise en az zor alevlenici olduğunun belgelenmesi halinde sistem olarak deney yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı belirtilirken, 2015 yönetmeliğinde bu ifadeye yer verilmemiştir. Ana ısı yalıtım malzemesi, hiç yanmaz ve zor yanıcı malzemeden oluşan ısı yalıtım sistemlerinde bu ifade eksikliği sebebiyle, sistem deneyi yapılması gerekecektir.

5. SONUÇ
Yangın yönetmeliği, deprem yönetmeliği revizyon çalışmalarında olduğu gibi akademisyenler ve konusunda uzman sektör temsilcilerinin oluşturacağı komisyonlar tarafından geliştirilmeli ve düzenlenmelidir. Can kaybı sayıları değerlendirildiğinde deprem
kadar önem arz eden yangın afetinin, T.C Başbakanlığı’na doğrudan bağlı bir kurum başkanlığında geliştirilmesi ve hazırlanması daha uygun olacaktır.
2009 yönetmeliğine 2014/17 sayılı genelge ile açıklık geliştirilmişken, 2015 yönetmeliğinde 2014/17 sayılı genelgede yer alan
bazı ifadelere yer verilmemiştir. Genelge ile açıklık getirilen 2009 yönetmeliği ile 2015 yönetmeliği karşılaştırıldığında anlaşılmayan noktaların varlığının devam ettiği gözlemlenmiştir.
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YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ (Tasarım - Kurulum – İşletim) HİZMETİNDE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU – KONAKLAMA TESİSLERİNDE
Memet GÜLTEK
A. Serdar GÜLTEK

ÖZET
Turizmi gelişmiş ülkelerde yer alan konaklama tesislerin yangın güvenliği değerlendirmesi yürütülürken izlenen yaklaşım ana
hatlarıyla şu şekildedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

İncelenen kısımdaki yanıcı malzemelerin tespit edilmesi
Görünür (alevli) ve görünmez yanmaya sebep olabilecek tutuşma kaynaklarının tespit edilmesi,
Yangının hızlı şekilde tespit edilmesini, fark edilmesini, algılanmasını sağlayacak sistemin incelenmesi
Tespit edilen/algılanan yangının hızlı bir şekilde duyurulması, gerekirse alarm verilmesi,
Yangını tespit edenlerin ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi
İlk müdahaleye rağmen gelişen yangının bina içindeki hareketi ve bu gazların tahliye yollarının incelenmesi, durumun
tesisat üzerinden tespit edilmesi
Bina yapı malzemelerinin, tesis/makine ve teçhizatlarının yangını ilerletme durumunun belirlenmesi,
Yangın alevi, dumanı ve sıcak gazların yaydığı ısı ile yapısal ve yapısal olmayan elemanların dayanımının tespit edilmesi
Gelişmekte olan bir yangın esnasında, çalışan personelin ve ziyaretçilerin bina dışında güvenli bir bölgeye tahliyesini
sağlayacak kapı, koridor, geçit, merdiven ve aydınlatma sistemlerinin mevzuatta belirtilen esaslara uygunluğunun belirlenmesi,
Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirecek personelin organizasyonunun incelenmesi ve değerlendirmesi.

Bildiri yazarları bu esaslar çerçevesinde ülkemizde farklı coğrafi bölgelerinde bulunan başta İstanbul ili turizm hizmetlerinde yer
alan otellerin yangın güvenliği risk değerlendirme raporlarını hazırlamışlardır. Gerçek konaklama tesislerinde hazırlanan ve resmi makamlara sunulacak şekilde yapılan bu çalışmalardan elde edilen bulgular turizm sektörü özelinde değerlendirilmiştir. 2002
yılından bu yana yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik maddelerinde yıllar içinde yenilenme
olmuştur. Konaklama tesislerinin durumunun yönetmelik maddelerinde gerçekleşen revizyon ile birlikte değişimi, yangın olayları
sonucu yaşanan kayıplar ve turizm tesislerinde yangın kazalarına zemin hazırlayan durumlar (yangın algılama/ ihbar/ söndürme
sistemi) çalışanların ve işverenlerin davranışlarının bir yansıması olduğu bakış açısıyla irdelenecektir. Yaşanan gerçek olaylara
ait haberler gerçek ortamlardan edinilmiş görseller eşliğinde sunulacaktır. 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2009
tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İSGK’na göre çıkarılan Yönetmeliklerde yer alan hükümlerin
çalışma yaşamındaki yanlış tutumları ve eksik davranışları nasıl pozitif yönde etkileyebileceği katılımcılara aktarılacaktır.

DISORDER IN CONDUCTING FIRE SAFETY SYSTEM (Design - Installation - Operation) SERVICE - IN SPECIALIZATION OF ACCOMMODATION FACILITIES
ABSTRACT
Fire safety assessment of accommodation facilities in developed countries is conducted as outlined below.
• Defining combustibles in premises
• Defining ignition sources that will lead to both visible combustion and smoldering combustion and also oxidation reactions.
• Examining fire detection system
• Examining fire alarm system along with announcement system
• Examining ability of first responders and necessary equipment that will be used by first responders located in the premises
• Defining internal pathways that will lead fire smoke to propagate along building spaces and shafts
• Examining construction materials and possible fire propagation along equipment and machinery in the building
• Examining fire resistance of structural and non-structural elements of the building
• Defining and examining means of egress that will be used by occupants of the building
• Assessing organization of first responders
Authors has written fire safety assessment reports for tourism facilities used for boarding and hospitality in different geographical
regions in Turkey but those reports involve facilities that are located primarily in Istanbul region. Possible evolution of conditions
in these facilities is examined as Fire Safety Code has been revised in years to present date. Actual fire event losses and conditions that lead to fire losses such as malfunctions and deficiencies of detection, alarm and suppression systems are evaluated
as a reflection of misbehavior of both employers and employees.
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1. GİRİŞ
Yangın güvenliği çalışmalarında mimari proje aşamasından itibaren göz önünde bulundurulması gereken kriterleri üç başlığa
indirgemek mümkündür.
1. Yangının çıkma olasılığının en aza indirilmesi ve yangının çıktığı noktada tutulması
2. Can güvenliğinin azami oranda sağlanması ve sürdürülmesi
3. Mal varlığı kayıplarının en aza indirilmesi
Bu mantıkla kurulan bir işletmenin yangın açısından taşıdığı riskler elbette ki diğerlerine nazaran çok daha az olacaktır. Ancak
üretim ve işletme faaliyetleri devam ettiği sürece yangın riski de varlığını koruyan bir unsurdur ve sürekli bir takibi gerektirmektedir. Bu nedenle yangın güvenliği ve yangınla mücadele konularında bir çalışmaya başlamadan önce o işletmenin taşıdığı
yangın riskinin çıkarılması gerekmektedir. Bu amaçla yangın risk analizi yapılırken dikkat edilmesi gereken kriterler özet halinde
aşağıda şu şekildedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

İncelenen kısımdaki yanıcı malzemelerin tespit edilmesi
Görünür (alevli) ve görünmez yanmaya sebep olabilecek tutuşma kaynaklarının tespit edilmesi,
Yangını hızlı şekilde tespit edilmesini, fark edilmesin, algılanmasını sağlayacak sistemin incelenmesi
Tespit edilen/algılanan yangının hızlı bir şekilde duyurulması, gerekirse alarm verilmesi,
Yangın algılama, alarm verme ve bina personelinin iletişimini sağlayacak sistemlerin tespit edilmesi,
Yangını tespit edenlerin ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi
Yangına müdahale etmeyi sağlayan taşınabilir ve sabit yangın söndürme sistemleri yeterliğinin -en az- Binaların Yangından
Korunması Yönetmeliği esasları çerçevesinde olduğunun belirlenmesi,
Yangın söndürme araç, gereç, makine ve teçhizatının sürekliliği, dayanıklılığının incelenmesi,
İlk müdahaleye rağmen gelişen yangının bina içindeki hareketi ve bu gazların tahliye yollarının incelenmesi, durumun
Kat planları,
Havalandırma tesisatı (duman tahliye kapakları, duman ve yangın damperleri)
Sıhhi su tesisatı
Yangın suyu tesisatı
Elektrik tesisatı üzerinden tespit edilmesi,
Bina yapı malzemelerinin, tesis/makine ve teçhizatlarının yangını ilerletme durumunun belirlenmesi,
Yangın alevi, dumanı ve sıcak gazların yaydığı ısı ile yapısal ve yapısal olmayan elemanların dayanımının tespit edilmesi
(örneğin iç döşeme ve dekorasyon malzemeleri),
Gelişmekte olan bir yangın esnasında, çalışan personelin ve ziyaretçilerin bina dışında güvenli bir bölgeye tahliyesini
sağlayacak kapı, koridor, geçit, merdiven ve aydınlatma sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygunluğunun belirlenmesi,
Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirecek personelin organizasyonunun incelenmesi ve değerlendirmesi.

2. BULGULAR
Tesisteki yanıcı malzemeler ile tutuşma kaynaklarının incelenmesi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kısım 8’de tehlikeli kimyasal maddelerin hangi koşulda ve ne miktarda
depolanacağı ve kullanılması ile ilgili hükümler yer almaktadır. Yönetmeliğin 102. Maddesi tehlike maddeleri aşağıdaki şekilde
sınıflandırmaktadır.
a) Patlayıcı maddeler,
b) Parlayıcı ve patlayıcı gazlar,
c) Yanıcı sıvılar,
ç) Yanıcı katı maddeler,
d) Oksitleyici maddeler,
e) Zehirli ve iğrendirici maddeler,
f) Radyoaktif maddeler,
g) Dağlayıcı maddeler,
ğ) Diğer tehlikeli maddeler
Listede görüldüğü üzere zehirli ve iğrendirici maddeler ile radyoaktif maddeler doğrudan yanma ve tutuşma kaynağı olarak
değerlendirilmeyebilir ancak listedeki diğer tüm kimyasallar yanıcı madde olarak veya dağlayıcı maddelerde olduğu gibi tutuşma
kaynağı olarak değerlendirilebilir. Zehirli ve iğrendirici maddeler ile radyoaktif maddeler ise bir yangın ortamında bulunmaları
halinde yangına müdahale eden personelin zarar görmesine neden olacak şekilde ortama yayılabilirler. Ancak konaklama tesislerinde normal koşullarda bu tür kimyasalların bulunması beklenmemelidir.
Dolayısıyla bir konaklama tesisindeki kimyasal maddeler yangın güvenliği çerçevesinde değerlendirilirken ilgili maddelerin hangi
koşulda depolandığı, hangi şekilde kullanıma alındığı belirlenmeli ve bu maddelerin sıcak yüzey, açık alev, rezistanslı ısıtıcı,
mekanik sürtünme, statik elektrik, kimyasal tepkime gibi tutuşma kaynakları ile ilişkisi belirlenmelidir. Yanıcı madde ile tutuşma
kaynağı arasında bir önlem bariyeri oluşturularak bu iki unsurun kontrolsüz bir şekilde buluşmaları engellenmeli, yangın oluşumu
sağlanmamalıdır.
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Mevcutta görevli tesis personelinin konu hakkındaki bilgi eksikliği gözetildiğinde mevcut iş düzeni ile yangın oluşumunu engellemek her zaman mümkün olmayacaktır. Tesislerde yürütülen tadilat işlerinde çatı ve cephe elemanlarında bulunan polimer esaslı
yanıcı özellikteki izolasyon malzemesi ile kaynak kıvılcımının buluşmasının engellenmesi için sıcak iş izin sisteminin tesiste işler
halde olması gerekir. Ancak bu olgu hakkında tesisi yöneticilerinde bir farkındalık bulunmadığı tespit edilmiştir.
Ayrıca ısıtma ve sıcak su elde etme amaçlı kazan dairesi bulunan tesislerde kazan dairesinin çoğunlukla bodrum katlarda bulunmaktadır. Bütün tesislerde doğalgaz kullanılmasına rağmen ve yönetmeliğin 55. Maddesinde belirtilen havalandırma hususlara
uyum sağlaması açısından bu durum çelişki oluşturmaktadır ve kazanın bu şekilde izin verilmemesi gerekir.
Olası elektrik enerjisi kesintilerinde elektrik elde etmek için tesislerde kurulu bulunan jeneratör cihazları dizel yakıt ile çalışmaktadır. Binaların çatısında veya bodrum katında bulundurulan bu cihazların yakıt depoları hemen yakınında monte edildiği
için yönetmeliğin 56. Maddesine göre uygunsuzluk oluşturmaktadır. Olası bir yangında çatıda bulunan yakıt deposu yangının
öngörülemeyen şekilde yayılmasına neden olabilir.
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 74. Maddesi yangın uyarı sistemini; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistem olarak tanımlamakta; yangın algılama sisteminin ve parçalarının
TS EN 54’e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şartına hükmetmektedir.
İncelenen tesislerin hepsinde yangın algılama cihazları mevcuttur. Ancak bu cihazlar bir sistem özelliği göstermemektedir.
Yanlış prensiple çalışan dedektör kullanımı, sinyal iletmeyen dedektörler, üstü örtülen/önü kapatılan dedektörler, uyarı veren
cihaz bulunmaması, çalışmayan uyarı cihazları, çok uzun süre bekledikten sonra uyarı verme gibi uygunsuzluklar genel olarak
tespit edilen durumlardır. Bazı tesislerde ise farklı sistemler yer almakta ve aralarında entegrasyon bulunmamaktadır. Örneğin
otomatik gazlı söndürme sistemi ile korunan bir hacmi takip eden algılama sistemi tesis genel yangın algılama sistemine sinyal
iletmemektedir. Kimi tesislerde ise yangın güvenlik panelinin takip ettiği yağmurlama sistemi akış anahtarı, duman kontrol
sistemi gibi bileşenler sisteme bağlanmadığı için sinyal iletilmemektedir. Bazı tesisler diğerlerine göre küçük ölçekli olduğu için
yangın güvenlik paneli yedek enerjisi batarya ile sağlanmaktadır. Ancak 24 volt batarya ile enerji yedeklemesi yapılan yangın
algılama sistemlerinin hiçbirinde düzenli olarak batarya kontrolü ve değişimi yapılmamaktadır.
İncelenen 40 tesisin hiçbirinde yönetmeliğin referans verdiği TS EN 54 yangın algılama ve yangın alarm sistemleri standardına
komple uyum gösteren sistem yer almamaktadır. Ayrıca mevcut ekipmanın periyodik test, kontrol ve bakım işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bakım sözleşmesi olmadığı halde aksini iddia eden tesis yöneticilerine sorulduğunda söz konusu hizmeti
aldıklarına dair bir fatura veya makbuz ibraz edememişlerdir.
Yangının Gelişmesi, İlerlemesinin İncelenmesi
İncelenen tesislerin hiçbirinde “yangın duvarı” niteliğinde duvar bulunmamaktadır. Ayrıca hem yatay hem dikey yönde elektrik,
, gaz, su, pis su, gibi tesisatlar yangın etkilerine karşı izole edilmemektedir. Şaftlarda kat aralarında bölme bulunmamaktadır.
Şafta açılan kat kapaklarında sızdırmazlık önlemi yoktur.
İncelenen tesislerin hiçbirinde duman tahliye sistemi bulunmamaktadır. İncelenen tesislerin çoğunda split tabir edilen klima
sistemi bulunduğundan mekanik havalandırma sisteminin algılama sistemi ile entegre “duman damperi” gibi dumanın yayılmasını kontrol eden sistem değerlendirmesi yapılmamıştır.
Binalarda bulunan elektrik tesisatının ve elektrik panolarının periyodik kontrolü yapılmamaktadır. Katlarda bulunan elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmaktadır. Ancak işlev görmemektedir, devreyi kesmemektedir. Ayrıca elektrik panolarının bina
topraklama hattına bağlanmadığı çünkü binaların çoğunda bina toprak hattı ve yer bağlantısının bulunmadığı tespit edilmiştir.
Yangına Müdahale Sistemlerinin İncelenmesi
İncelenen tesislerin hepsinde taşınabilir yangın söndürme cihazları mevcuttur. Ancak cihazlarda kullanılan söndürücü maddenin
mahiyeti ve niteliği belli olmamakla birlikte cihazlara periyodik kontrol ve bakım hizmetinin uygulandığını gösteren rapor ve belge
bulunmamaktadır. Tesislerde bu konuda genel olarak bir eksiklik olduğu tespit edilmiştir.
İncelenen tesislerin çoğunda yanıcı madde miktarı değerlendirildiğinde anlamlı kapasitede yangın suyu deposu bulunmamaktadır. Söz konusu tesislerde 50 metreküp veya altında su hacmi depolanmaktadır ve bu hacim kullanım suyu ile birlikte tesisata
verilmektedir.
İncelenen tesislerin hiçbirinde Binaların Yangından Korunması Yönetmelik 93. maddesinde ifade edilen performans ile alakası
olmayan pompalar yangın suyu tesisatını basınçlandırmak için kullanılmaktadır. Bir tesiste sprinkler sistemi ve bina içi yangın
suyu tesisatı bütünüyle bulunmasına rağmen pompa odası olarak gösterilen yerde pompa bulunmamaktadır. Ayrıca yangın suyu
deposu da bulunmamaktadır. Tesisat gösterilen odanın içine kadar girmekte ve ucu boş olarak durmaktadır.
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İncelenen tesislerin bazılarında otomatik yağmurlama sistemi bulunmamaktadır. Ancak sistemi basınçlandıran pompalar maksadına uygun değildir. Yağmurlama sistemi bulunan binalarda tesisat içindeki suyun hareketi vana izleme anahtarları ve akış
anahtarları vasıtasıyla yangın güvenlik paneli tarafından izlenememektedir. Yağmurlama sistemi bulunan tesislerin hiçbiri hidrolik hesap raporunu beyan edememiştir.
Yönetmeliğin 90. Maddesi gereğince yangın söndürme sistemlerine yaptırılması gereken periyodik bakım ve test çalışmalarında
hangi işlemlerin yürütüleceğini dair bir prosedür hiçbir tesis tarafından beyan edilememiştir, hatta bu konuda teknik şartname
oluşturulmadığı birçok tesis yöneticisi tarafından ifade edilmiştir. Ayrıca incelenen 40 tesisin 16’sında bu sistemlerin periyodik
bakım ve kontrolü için herhangi bir çalışma yapılmadığı gözlemlenmiştir.
Tahliye Sisteminin İncelenmesi
Yönetmeliğin 72. Maddesi gereğince “birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, kaçış koridorları ve merdivenlerindeki acil
aydınlatmanın, kendi başlarına çalışabilen bataryalı acil aydınlatma armatürleri ile sağlanması gerekir” hükmüne bağlı olarak
tesislerin çoğunda bu şekilde armatür kullanıldığı görülmüştür. Ancak elektrik panosunda enerjiyi kesmek suretiyle deneme
yapıldığında bazı binalarda bataryalı acil durum aydınlatmalı ünitelerinin devreye girmediği ve kaçış yolunu aydınlatmadığı belirlenmiştir. Akü kontrolü ve değişimi yapılmaktadır.
İncelenen bütün tesislerde acil yönlendirme eksikleriyle birlikte mevcuttur ancak kullanılan ekipman hiçbir tesiste yönetmeliğin
73. Maddesinde tanımlandığı şekilde değildir. Yönlendirme levhalarında ebat yetersizliği, yanlış konumlandırma, sadece yabancı dilde ibareler yer alması, kırmızı/mavi/siyah/sarı gibi farklı renkler kullanımı, yetersiz levha aydınlatması gibi durumlar
gözlenen uygunsuzluklardır. Ayrıca binaların koridorlarında yeterli yönlendirme sağlayan üniteler kaçış merdivenleri hizasında
hangi yöne kaçış gerçekleştirileceği noktasında yönlendirme yapmadığı görülmüştür.
Yönetmeliğin 32. ve 33. maddesi gereğince oluşturulması gereken acil kaçış kapılarının birçok tesiste mevcut olduğu görülmüştür. Ancak bu kapıların duman sızdırmazlık sağlayacak contaları ya bulunmamaktadır veya temassızlık olduğundan maksadına
uygun değildir. Kaçış merdivenlerinde sahanlık ve merdiven basamaklarının özellikle temizlik malzemelerinin istiflenmesi amacıyla kullanıldığı görülmüştür. Bina dışı kaçış merdivenlerine oda içinden erişilebildiği, merdivenin yönetmeliğin 42. Maddesinde
hükmedilen dış açıklıklara 3 metreden yakın olmama hususuna aykırı olarak monte edildiği, merdivenin güvenli bölge olarak
tanımlanamayacak bina arkasında bulunan çıkmaz noktalara erişim verdiği tespit edilmiştir.
Rastgele seçilen personele yapılan görüşmeler ile çalışanların acil durumda nasıl tahliye olacaklarını, nasıl hareket edeceklerini,
nereye gideceklerini, kimin talimatı ile çalışmalara destek vereceklerini bilmedikleri gözlenmiştir.

3. SONUÇ
Bildirinin giriş kısmında belirtilen kriterlere göre yapılan bir değerlendirme sonucu tespit edilecek uygunsuzluklar geniş bir skalada yer almaktadır. Bildiri yazarlarının değinmediği yangın suyu dolaplarının önünün kapanması, taşınabilir yangın söndürme
cihazlarının askılanmaması, yağmurlama sistemi test/drenaj hattının olmaması gibi çok sayıda çoğaltılabilecek husus vardır.
Yapılacak ilave çalışmalar ile daha geniş kapsamda unsurları belirtir yayınlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır, bilgilendirilmelidir.
Ülke turizmine Hizmet eden bu binalarda can ve mal güvenliği bulunmamaktadır. Emniyetli olarak görünen otellerde birçok
eksiklikler bulunmaktadır. Yaşanabilecek olaylarda gerçekleşecek kayıplar ülkemizin geleceğe yönelik görünümünü olumsuz
etkileyecek, sosyal ve ekonomik kayıplara yol açabilecektir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yer alan hükümlerin geçen
sürede revize edilmesi ihtiyacı doğmuş ve 2007 yılında yeni yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 2009 yılında yapılan kapsamlı revizyon ve 2012 yılında yapılan kısıtlı revizyon ile yangın güvenliği konusunda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
ülkemizdeki en etkili yasal düzenlemedir.
İncelenen çoğunluğunun güncel sayılabilecek esaslar çerçevesinde değerlendirilmesine ve geçen 7 yıllık sürede yönetmelik
esaslarının ülkemiz yöneticilerince benimsenmiş olabileceği düşüncesine rağmen yönetmeliğin 6. maddesinde görevli, yetkili ve
sorumlu kılınan paydaşların ve sigorta şirketlerinin işbirliği halinde çalışmadığı açıktır.
KAYNAKLAR
1.
2.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 19.12.2007 tarih ve26735 sayılı Resmi Gazete
Bildiri yazarlarının hazırlamış olduğu yangın güvenliği değerlendirme raporları
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ YEMEK KATLARININ YANGIN RİSKİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Muammer AKGÜN

ÖZET

Ülkemizdeki alışveriş merkezlerindeki yemek katlarında bulunan mutfak davlumbazları ve sonrasındaki yağlı kanalların temizliği,
periyodik kontrol ve bakımları çok sıkı bir şekilde yapılmalıdır. Oysa günümüzde sayıları 250-300 olarak ifade edilmekte olan
alışveriş merkezleri büyük şehirlerden ziyade Anadolu’da da hızla yayılmaktadır. Yemek katlarında bulunan mutfak davlumbazları ve sonrasındaki yağlı kanalların olası yangınlara karşı yeterince güvenli olduğu söylenemez. Gerek yapılan denetimlerin
yetersizliği gerekse yapılmış olan kanalların temizlik açısından uygun olmaması olası yangın risklerini daha da arttırmaktadır. Bu
çalışmada ülkemizdeki alışveriş merkezlerindeki yemek katlarının mevcut durumları analiz edilerek mevcut şartlar için çözüm
önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alışveriş merkezleri, yangın riski, mutfak davlumbazları, yağlı kanal

THE FIRE RISK ANALYSIS OF THE FOOD FLOORS IN SHOPPING MALLS
ABSTRACT

In our country the cleaning in oily ducts , periodic controls and the attendance of the fume hoods are done and checked frequently. The number of shopping malls, which we consider as 250-300, increase faster in Anatolia instead of big cities. And it cannot
be said that the fume hoods and oily ducts in these malls are confidential in case of a fire. The risk of fire increases because of
the controls’ inadequacy and the structure of the canals which are not suitable for cleaning. In this paper, the current situation of
the food floors in the shopping malls are analyzed and some solution suggestions are given.
Keywords: shopping malls, risk of fire, fume hoods, oily duct.

1. GİRİŞ

Alışveriş merkezleri kent yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Eski kapalı çarşılara benzerlikleri olsa da sistemsel olarak farklı
yapılara sahip olan alışveriş merkezleri, ilk açılmaya başladıkları dönemlerde daha elit mekanlar iken günümüzde her kesimden insanın girip çıktığı, zaman geçirdiği kapalı alanlar haline gelmiştir. Üretimin toplumsallaşması pazarların her kesime hitap
eden anlayışla şekillenmesi sonucunda alışveriş merkezleri gidilmesi gereken cazibe merkezleri haline dönüştürülmüştür. Bugün
sayıları 250-300 arasında olduğu ifade edilen alışveriş merkezlerinin yemek katlarında 4000-4500 arasında değişen restaurant
bulunmaktadır. Genellikle mimari olarak bakıldığında yemek katları alışveriş merkezlerinin üst katlarında bulunmalarına karşın
bazılarında ise alt katlarda bulunmaktadır.

2. MEVCUT DURUM

Genel olarak üç büyük ilimizde konumlanmış olan alışveriş merkezlerini sayıları ülkemiz genelinde hızla artış göstermektedir.
Ülkemiz genelinde bulunan alışveriş merkezlerinin illere göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

Şekil 1. İllerde bulunan AVM sayıları.
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Alıveriş merkezlerinin sayılarının her geçen gün artış trendinde olması nedeniyle özellikle büyükşehir belediye sınırları içerisindeki her ilçede birden fazla alışveriş merkezi bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerinin sayısı ile birlikte bünyelerinde bulunan restaurantların sayısı da doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu da yangın riskini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Aşağıda mevcut
alışveriş merkezlerinde bulunan restaurant sayıları görülmektedir.

Şekil 2. Ülkemizdeki illere göre alışveriş merkezlerindeki restaurant sayıları

3. RESTAURANTLARDA BULUNAN YAĞI KANALLAR VE TEMİZLİĞİ
Alışveriş merkezlerinde bulunan restaurantlarda bulunan yağlı kanalların belirli aralıklarla temizlenmesi, kontrollerinin yapılarak
hangi sıklıklarla temizlenmesi gerekliliğini belirlenmesi ile her restaurantta yapılan işleme göre farklılık gösterecek şekilde bir
plan oluşturulması gerekmektedir.
Yağlı kanal sisteminde sistem temizliği;
•
Davlumbazlar
•
Yağ tutucu filtreler
•
Emiş ağızları
•
Yatay ve dikey kanallar
•
Fan, Fan hücresi ve kaset filtresi
•
Atış ağzı
kısımlarında olmak üzere yapılmalıdır.
3.1. DAVLUMBAZ TEMİZLİĞİ
Davlumbazlar yemek buharıyla ilk karşılaşan bölümdür. Mutfak personelinin temizleme disiplini ile paralel olarak, genelde mutfağa bakan bölümleri temizlenmiş ve parlatılmıştır. Yağ tutucu filtrelerin arkasında bulunan bölüm ise artık yağları görmeye
başladığımız yerdir. Davlumbazlarda yağ temizliği ek ve köşe bölgelerdeki birikintinin yoğunluğuna göre değişebilmekte, malzemenin çizilebilir olmasından dolayı sert cisimlerle yapılmamaktadır. Köpük Makinası ile uygulanacak doğru konsantrasyondaki
köpük, yeterli bekleme süresi, yumuşak tellerle telleme, kalem spatulalar yardımıyla köşelerdeki ve filtre yataklarındaki yağların
ortamdan uzaklaştırılmasına yeterli olacaktır. Davlumbaz daha sonra parlatıcılar yardımıyla parlatılıp temiz halde teslim edilebilir.
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Şekil 3. Temizlenmesi gereken bir davlumbaz örneği

Şekil 4. Davlumbaz temizliği uygulaması (Köpükle yıkama)

Şekil 5. Temizliği tamamlanmış davlumbaz uygulaması
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3.2 YAĞ TUTUCU FİLTRE TEMİZLİĞİ
Yağ tutucu filtreler yapım amacına uygun olarak alt taraftan aldığı buhara karşı geçirgen olup yukarıdan damlayacak yağlara
karşı bir engel oluşturmaktadır. Temizliğine başlanırken yerlerinden çıkarılacak filtreler ıslak zeminde kirlilik yoğunluğuna göre
uygun olarak hazırlanan kimyasal madde, köpükleme yöntemiyle yıkanıp, diğer alanlardaki temizlik bittiğinde vakumlu sıcak
su ile durulanacak, aralarda çıkmayan yağlar var ise tekrar kimyasal uygulanarak tellenecek ve durulanıp kurutulduktan sonra
yerlerine takılacaktır.

Şekil 6. Temizlenmesi gereken yağ tutucu filtre

Şekil 7. Temizliği yapılmış yağ yağ tutucu filtre

3.3. EMİŞ AĞZI TEMİZLİĞİ
Emiş ağızları; sistemin aspirasyon işlemini yatay kanallara taşıyan bölümüdür. Çok nadir olarak yatay olmakla beraber genelde
dikey sistemlerdir. Dikey sistem çok yağ tutmamakla beraber, kanal içerisinde emiş ağzına yapışarak yüksek oranda birikinti
oluşturan yağlar, en ufak bir kıvılcımda yanabilmekte, emiş ağızları temizliği bu nedenle çok önem taşımaktadır. Bu bölümün
temizliği ve temiz tutulmasının bir başka nedeni de yataylarda bulunan ve emiş ağzından geri inebilecek yağların, doğru filtre
kullanmayan mutfaklarda yemeklere damlama ihtimali sonucu oluşacak hijyen riski ve gıda zehirlenmelerine neden olabilmesi
ihtimalidir.
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Temizleme kirlilik yoğunluğuna göre gerek önce kazıyarak gerek direk kimyasal köpük yöntemiyle yapılıp yağların kabası alındıktan sonra çok ince detaylarına kadar tellenerek bitirilir.

Şekil 8. Temizlenmesi gereken emiş ağzı

Şekil 9. Temizlenmiş olan emiş ağzı uygulaması

3.4. KANAL TEMİZLİĞİ
3.4.1. YATAY KANAL TEMİZLİĞİ
Yatay kanallar yağın en çok biriktiği yerlerdir. Bu bölge temizlik açısından da zor noktaların başında gelir. Ulaşım zorlukları, dekorasyon engelleri, kanal çaplarının darlığı ve üretim-montaj aşamalarında temizliğin düşünülmemiş olması, yağları temizlemekten
daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Şekil 10. Temizleme öncesi ve temizlenmiş yatay kanal (Çok yağlı kanal)

Şekil 11. Temizleme öncesi ve temizlenmiş yatay kanal
(Hafif yağlı kanal – kazıma yöntemi – kimyasal temizlik)
Yatay kanallarda temizlik için çok farklı yöntemler vardır. Kanal ebatlarının uygun olduğu yerlerde temizlik, kanal içinden yapılmalıdır. Uygun olmayan sistemlerde ise kanallarda kontrol kapakları açarak yapılır. Bu tür temizlik işleminde karşılaşılan temel
problemler, kanal gidiş istikametinde engel olabilecek dekorasyon, duvar geçişleri, kanala ulaşım zorluğu vb.dir. Genelde kanal
içinde biriken riskin ne anlam ifade ettiğini bilen kuruluşlar, bu problemleri çözerek kanalın temizliğini sağlamaktadırlar. Herhangi
bir problemin, yatay kanal temizliğine engel olması, kabul edilebilir bir durum değildir.
Kanal içinde biriken riski kontrol etmek mümkün değildir.

3.4.2. DİKEY KANAL TEMİZLİĞİ
Dikey kanallar içinde biriken yağlar yatay kanallardaki kadar yoğun olmamakla birlikte temizlik sürecinde göz ardı edilebilecek
yerler değildir.
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Şekil 12. Temizlik öncesi ve kimyasal köpük uygulaması ile temizlenmiş dikey kanal
Dikey ve uzun kanallarda uygulanacak temizlik yöntemi, sadece kimyasal köpük yöntemidir. Uygulamanın düzenli ve sürekli
olması, bir süre sonra riskin ortadan tamamen kalkmasını sağlamaktadır.
İşlemin sonucunu kanal içindeki yağların direnci ile kullanılan kimyasalın gücü arasındaki ilişki belirlemektedir.

3.5. FAN. FAN HÜCRESİ VE KASET FİLTRE TEMİZLİĞİ

Fan ve fan hücresi temiz sistemlerde en hızlı kirlenen bölümdür. Çekişin kuvvetli olması yağların kanal içerisinde tutunmasını engelleyip fana ulaştırmaktadır. Ortamdaki hava sirkülasyonu da bu yağların çok çabuk kuruyarak katılaşmasını sağlar. Bu yüzden
fan ve fan hücresi sistemde karşılaşabileceğimiz en sert ve çok yağa sahip bölümlerdendir.
Fan, fan hücresi temizliği kimyasal köpük yöntemiyle yapılmalı ardından durulanmalı ve kurutulmalıdır. Bu arada sistemin elektrik motoruna elektrik aksam temizliğine uygun kimyasallar ile müdahale edilmeli elektrik motorlarına su girmemesi için ardından
koruma altına alınmalıdır.
Fan hücresi girişlerinde bulunan kaset filtreler yağ tutucu filtreler ile aynı yöntemle temizlenmelidir.

Şekil 13. Temizlemesi gereken ve kimyasal köpükle temizlenmiş fan.
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Şekil 14. Temizlenmesi gereken kaset filtreler

Şekil 15. Kimyasal köpükle temizlenmiş olan kaset filtreler.

3.6. ATIŞ AĞZI TEMİZLİĞİ
Atış ağzı sistemin fandan sonraki bölümüdür. Genelde dikey olmakla beraber yatay sistemler de vardır.
Atış ağızları genelde ulaşım zorlukları ile karşımıza çıkmaktadır. Baca uygulama kanunları gereği yanında bulunan binalardan
yüksek olma zorunluluğu sürekli binaların, komşu binaların duvarlarında – dış cephelerinde çok dar ve uzun kanallar görmemizi
sağlamaktadır. Tabii ki bu bir bakıma güvenlik problemlerini bireysel olmaktan çıkartıp çoğunluğa dönüştürmektedir ve yangın
riskini minimize etmek adına temizlik sıklıkları kesinlikle atlanmamalıdır.
Dikey ve uzun atış ağızlarında yapılacak temizlik sadece kimyasal köpük yöntemidir.
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Şekil 16. Atış ağzı temizliği yapılmış bir kanal.

3.7. YANGIN RİSKİ AÇISINDAN YAPILMAMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Şekil 17. Eksik yapılmış temizlik örnekleri
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Şekil 18. Eksik yapılmış temizlik örnekleri

Şekil 19. Eksik yapılmış temizlik örnekleri.
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Şekil 20. Eksik yapılmış temizlik örnekleri.

Şekil 21. Eksik yapılmış temizlik örnekleri.
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3.8. YANGIN RİSKİ AÇISINDAN YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Şekil 22. Olması gereken temizlik örneği

Şekil 23. Olması gereken temizlik örneği
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Şekil 24. Olması gereken temizlik örneği

Şekil 25. Olması gereken temizlik örneği
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Şekil 26. Olması gereken temizlik örneği

Şekil 27. Olması gereken temizlik örneği

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Binaların yangından Korunması Yönetmeliği gereğince tüm yangın riski olan mahallerin sorumluluğu itfaiye kuruluşlarındadır. Özellikle ciddi yangın riski oluşturmakta olan yağlı kanallar ile ilgili mevzuatlarda herhangi bir ibare ile karşılaşılmamaktadır. Ülkemizde
bulunan 81 ilinde bulunan ve bunlarda 30 tanesi büyükşehir belediyeleri bünyesinde olan itfaiyelerce denetlenmek ve karşılaşılan
risklere göre önlem alınmak zorundadır. Ancak özellikle büyükşehir belediyeleri bünyesinde bulunan denetim ve kontrol birimlerinin
bacalar konusunda çalışmaları olmasına rağmen yağlı kanal konusunda çalışma çok az veya yetersizdir. Bazı büyükşehir belediyelerine bağlı itfaiye birimleri baca ve yağlı kanal temizliği konusunda faaliyet gösteren özel firmaları yetkilendirilerek bu boşluk
doldurulmaya çalışılmaktadır. Bunun dışında kalan itfaiyelerde yetkilendirme konusunda hiçbir çalışma yapılmamaktadır. İtfaiyelerce
baca-yağlı kanal temizlik yetkisi verilen özel firma sayısı yaklaşık 50 civarında olup ülkemiz genelinde faaliyet vermektedirler. Bu
sayının yetersiz olduğu aşikardır.
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Her geçen gün alışveriş merkezlerinin sayısı ile birlikte bünyelerindeki restaurant sayısı da artmaktadır. Bu denetim ve kontrol
sayılarını arttırmakta ve potansiyel yangın için risk potansiyeli oluşturmaktadır. İtfaiyelerce yayınlanan istatistiklerde denetim birimlerinde istihdam edilen personel sayısı yetersizdir. Bu nedenle baca ve yağlı kanalların mesleki yeterlilik belgesi olan yetkin personeller tarafından temizlenmeli, kontrol edilmeli ve yapılan işe ait formları doldurarak kayıt altına almalıdır. Temizliği yapılarak kayıt
altına alınan işlerin bilgileri, yetki alınan itfaiyelerle paylaşılmalıdır. Ayrıca yapılan işlere ait temizlik periyotlarının çok iyi belirlenmesi
ve en azından yılda bir kez ülke genelinde yapılan işlerin denetiminin yapılması, yapılan denetimler sonucunda uygunsuz iş yapan
firma ve/veya personelin yetki belgelerinin iptal edilmesi sonucunda potansiyel yangın riski en aza indirilebilir.
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YANGIN VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ
Özlem EMGEN
ÖZET

İş sürekliliği bir olayın sebeplerine karşılık verebilme ve olayın etkilerinden kurtulabilme yeteneğidir. İş durması ya da iş kesintisi
yaşamamak için önceden hazırlıklı olmaktır. Bu noktada olayı tanımlamak önemlidir. Olay; yıkım, kayıp, acil durum veya krize
yol açabilecek durumlar olarak tanımlanabileceği gibi olayı koşul ve/veya durumdaki değişiklik olarak tanımlayabiliriz. Koşul ve/
veya durumdaki değişikliğe neden olabilecek hususlardan bir tanesi de yangındır. Global üretim pazarında tedarik zincirinin
önemi göz önüne alındığında güvenilir tedarikçi olmak önemlidir. Yaşanılan yangınlar sonucu işletmelerin gördükleri zararlar ilk
etapta bina, makina ve stok hasarı gibi gözükse de yangın sonrasında piyasadan çekilmek zorunda kalan ya da pazar payını
kaybeden şirket sayısı hiç de az değildir. Dünya devlerinden Ericsson buna en güzel örneklerden biridir. Faaliyet alanı ne olursa
olsun yangın çıkmasına neden olabilecek tehlikelerin doğru tespit edilmesi, riskin gerçekleşmesine engel olmak için tedbirlerin
alınması, risk gerçekleştiği noktada etkisini en aza indirebilmek için yangın algılama ve söndürme sistemi ile birlikte eğitimli
çalışanların olması gereklidir. Endüstrimiz hassas bir denge içinde büyümeye çalışırken iç ve/veya dış kaynaklı yaşanılabilecek
iş durmalarına karşı hazırlıklı olmak, doğru sigortaları almak ve iş sürekliliği yönetim sistemi kurup yaşatırken yangın riskini
yönetmek zorundadır.
Anahtar Kelimeler: Yangın, İş Sürekliliği Yönetimi, Tedarik Zinciri, Doğal Afetler, İş Durması

FIRE AND BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
ABSTRACT
Business continuity is the ability to respond to the causes of an event and recovery from its impacts. It is to prepare in advance
in order not to face business interruption. It is important to define event at this point. Event can be defined as condition, which
can lead to disaster, loss, emergency or crisis as well as change in the situation or condition. Change in the situation or condition
can be caused by fire. Considering the importance of supply chain the global production market, it is important to be a reliable
supplier. Even though the losses companies faced as a result of fires can be recognized as building, machinery and stock loss;
the number of companies who lost their market share or stop their operations are not less. On of the largest global players Ericsson is a good example. It is important to identify the hazards, which can lead to fire, take measures to prevent fires, minimize
its impact with fire detection and extinguishing system when fires occur and have trained staff. Trying to grow with a delicate
balance our industry is obliged to be prepared for internal and/or external sourced business interruption, get the right insurance
scheme, and establish and sustain business continuity management system as well as managing its fire risk.
Key Words: Fire, Business Continuity Management, Supply Chain, Natural Hazards, Business Interruption.

1. GİRİŞ

Risk yönetim programları şirketler için büyük önem taşımaktadır. Bu programların amacı
•
•
•
•
•
•

İnsan/can güvenliğini sağlamak
Çevreyi korumak
Sabit kıymeti korumak
İş sürekliliğini sağlamak
İmajı korumak
Finansalları korumak

olarak özetlenebilir.
Bu altı husustan herhangi bir tanesini sağlamak için yapılan çalışmalar aslında diğerlerini de sağlamaya yarayacaktır. Örneğin;
binaları yangından korumak için alınan tedbirler aynı zamanda insan hayatını koruyacak ve işin sürekliliğini sağlayacaktır. Kimyasallar için alınan tedbirler çevre kirliliğini önleyecek, insan sağlığını koruyacak ve yangınları önleyecek ve/veya yayılmasına
engel olacaktır. Tüm bu çalışmalarda şirketlerin imaj ve finansallarının korunması sağlayacaktır.
Ancak, ne kadar tedbir alınırsa alınsın riskin gerçekleşmesine her zaman engel olunamamaktadır. Dolayısıyla risk gerçekleşip
hasar oluştuğunda, hasarın etkilerini en aza indirip kontrol etmek için tedbir almak diğer önemli bir adımdır.
İzlanda’da patlayan yanardağ, Japonya depremi ve akabinde yaşanılan tsunami tedarik zincirini olumsuz etkilenmiştir. Tedarik
zincirinde yaşanılan sorunlar pek çok şirkette iş durmalarına yol açmıştır. Japonya’daki şirketler dışında Japon tedarikçilerle
çalışan pek çok şirket sorun yaşamıştır. Önde gelen otomotiv üreticileri deprem ve tsunamiden kilometrelerce uzakta, Kuzey
Amerika’da faaliyet gösteren fabrikalarında uzun süreli iş durmaları yaşanmıştır. Avrupa semalarını kaplayan toz bulutları
yüzünden iptal edilen uçak seferlerini, hava sahalarının ne zaman tekrar uçuşa açılabileceğindeki belirsizlik yüzünden farklı
seyahat yollarını kullanarak günlerce seyahat etmek zorunda kalan yolcuları çoğumuz hatırlıyoruzdur.
Cep telefonları hayatımıza girdiğinde çoğu kişinin almak istediği telefonları üreten ve o zamanlar pazar lideri olan Ericsson’u,
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Nokia ve Ericsson arasındaki kıyasıya rekabeti şu an kaçımız hatırlıyoruz? Günümüzün teknoloji harikası olan çocuk ve gençlerle sorduğumuzda Ericsson’u kaçı biliyor? Ericsson’un pazardaki yerini kaybetmesinin altında yatan neden yine bir tedarik zinciri
sorunu, doğa olayı sonucu çıkan yangın olayıdır. New Mexico, ABD’de 17 Mart 2000 tarihinde yüksek gerilim elektrik hattına
düşen yıldırımla başlayan elektrik dalgalanmasıyla Philips’e ait çip üretim fabrikasında yangın çıkmıştır. Tesis ve personeli olası
bir yangına müdahaleye hazırlıklı olduğu için yangın on dakika içinde söndürülmüştür. Yapılan ilk incelemelerde yangının sadece bir hat üzerindeki malzemeye hasar verdiği görülmüş, daha sonra bunların cep telefonlarında kullanılan çiplerin üretiminde
kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu noktaya kadar ucuz atlatılmış bir yangın gibi gözükebilecek olaylar Nokia ve Ericsson açısından
incelendiğinde tamamen farklı sonuçlara sahiptir. Bu yangın olayının şirketlerden birinin yaşayacağı uzun süreli iş durmasına
ve pazar payı kaybına neden olunduğu görülmektedir. Nasıl mı? Yapılan detaylı incelemelerde depolarda sevk edilmek üzere
bekleyen çiplerin çıkan yangın nedeniyle değil su ve duman hasarı nedeniyle kullanılmaz hale geldiği görülmüştür. Her iki şirketin
tedarik zinciri kontrol mekanizmaları ve olası iş durmalarına karşı hazırlıkları birbirinden farklıdır. Nokia, tedarik zincirini izlemekte, alternatif tedarikçileri bilmekte ve alternatif tedarikçilerle çalışmaya hazırdır. Dolayısıyla erken aksiyon alma fırsatına sahiptir.
Nokia, yangının etkilerinin ilk etapta göründüğünden çok daha fazla olabileceğini fark ederek; ihtiyaç duydukları çip üretimlerini
hem Philips’in hem de alternatif diğer tedarikçilerin fabrikalarına kaydırabilmiştir. Ericsson, olayın gerçek boyutlarını fark ettiğinde yaşanılan yangın ve iş durmasının etkilerinden kurtulmak için maalesef çok fazla seçeneği kalmamıştır. Piyasadaki alternatif
tedarikçilerin üretim kapasiteleri Nokia tarafından doldurulmuştur. Nokia finansal tablolarında olayın etkilerini yaşamazken Ericsson’un finansal tabloları tedarikçisindeki yangının etkilerini ciddi şekilde yansıtmıştır.
Tayland’da yaşanılan sel sonrası otomotiv ve elektronik şirketleri başta olmak üzere bölgede bulunan yerel ve uluslararası
şirketler uzun süreli iş durması yaşamıştır. Adım adım yaklaşan felaket aralarında dünya devlerinin de bulunduğu pek çok firmayı
maalesef ki hazırlıksız yakalamıştır.
Doğal afetlerde yaşanılan artışlar ve bunların iş durmalarına etkileri her geçen gün artmaktadır. MunichRe Doğal Afet Servisi
tarafından hazırlanan 1980-2013 yılları arasındaki sigortalanmış kayıplar ve toplam kayıpları gösteren Şekil 1, yaşanılan doğal
afetler sonucu ortaya çıkan hasarların büyük bir kısmının sigorta kapsamında olmadığını ve şirketlere çok ciddi maddi yük getirdiğini göstermektedir. Christchurch, Yeni Zelanda depremi, Tayland seli ve Japonya depremi ve tsunamisinin yaşandığı 2011
yılındaki maddi kayıp olayların insanı yönüyle birlikte hafızalarımızdaki yerini almaktadır.

Şekil 1: 1980-2013 Yılları Arasında MunichRe Kayıtlarına Göre Yaşanılan Hasarlar
Avrupa’da yaşanılan yoğun yağışlar sonucu nehirler taşmış fabrikalar, tarım ve ulaşım etkilenmiş iş durmaları yaşanmıştır.
Yaşanılan salgın hastalıklar, politik belirsizlikler, halk hareketleri, iç savaşlar, vb. olaylarda şirketler için kısa veya uzun iş durmasına sebebiyet vermektedir.
Ülkemizde de yaşanılan yoğun yağışlar, seller, fırtına ve dolu sonucu tarım alanları, yollar, binalar, tesisler ve üretimler zarar
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görmektedir. Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye’de hortum olmaz diye bilirken Akdeniz bölgesinde yaşanılan hortumların yanı sıra
2012’de Elazığ’da yaşanılan hortumla doğal afetlerin etkisi bir kez daha acı bir şekilde hissedilmiştir.
Ülkemizin deprem ülkesi olması karşı karşıya olduğumuz doğal afet risklerinin tartışmasız en büyüğüdür. Beklenen büyük
İstanbul depremi akabinde yaşanılabilecek yangınlar ve bu yangınların nasıl kontrol altına alınabileceği, şirketlerin depremin
ve deprem akabinde yaşanılacak yangınların etkilerinden nasıl kurtulacağı olayın insanı yanını bir tarafa bırakmaya çalışırsak
büyük ve korkutucu bir soru işaretidir.
Globalleşen pazarda dünyanın herhangi bir yerinde üretilen mallar dünyanın herhangi bir yerinde ara ürün olarak kullanılabilmekte ya da satılabilmektedir. Yukarıda bahsedilen olaylar ve yaşanılan benzer olaylar, iş sürekliliği planlarının olmasının ve
yangında dahil olmak üzere olası kötü olaylara hazırlıklı olunmasının önemini şirketlere bir kere daha hatırlatmaktadır. Dolayısıyla, ister hizmet sektöründe ister üretim sektöründe faaliyet gösterilsin iş sürekliliği yönetimi tüm şirketler için önemli bir konudur.

2. İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ NEDİR?

İş sürekliliği bir olayın sebeplerine karşılık verebilme ve olayın etkilerinden kurtulabilme yeteneğidir. İş durması ya da kesintisi
yaşamamak için hazırlıklı olmaktır.
Bu noktada olayı tanımlamak önemlidir. Olay; yıkım, kayıp, acil durum veya krize yol açabilecek durumlar olarak tanımlanabileceği gibi olayı koşul ve/veya durumdaki değişiklik olarak tanımlayabiliriz. Koşul ve/veya durumdaki değişikliğe ne/nelerin neden
olabileceğine aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere uzun bir liste oluşturulabilir:
•
Personelin işten ayrılması (hele ki bu kritik personelse ya da toplu işten ayrılmalar söz konusuysa)
•
Grev / lokavt
•
Terör olayları
•
Doğal afetler
•
Yangın
•
Makina kırılması
•
Tedarik zinciri sorunları
•
Mevzuat değişiklikleri
•
Bilgi işlem sistemleri
Başarılı bir iş sürekliği yönetimi için sadece kağıt üstünde bir çalışma yeterli değildir. Şirket içinde yapılan görüşmeler, benzer
şirketlerde yaşanılan olaylar, fiziki ve sistemsel incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar temel alınarak planların oluşturulmasının yanı sıra organizasyon, planlama, değerlendirme, gözden geçirme, eğitim, test ve egzersiz gerektirmektedir.
Bu nedenle iş süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerden kritik olanların tespit edilmesi ve bunlardaki herhangi bir kesintiye şirketin
ne kadar dayanabileceğinin tespit edilmesi gereklidir. Bu süreçte kritik bağımlılıkların belirlenmesi diğer önemli bir husustur.
İş sürekliliği yönetimi üç temel plandan (bakınız Şekil 2) oluşmaktadır:
1.
Acil Durum Müdahale Planı: insanlar, varlık ve çevrenin korunmasına odaklanır ve olaydan hemen sonra devreye (ilk
devreye girmesi gereken plandır) girer. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı tarafında zorunlu olarak talep edilen acil durum planları
iş sürekliliği adına da yaşatılması gereken bir dokümandır.
2.
Kriz Yönetimi ve İletişim Planı: şirketin imaj ve itibarını korumaya yönelik faaliyetleri ve bilgi akışını içerir. Müdahale ve
iş kurtarmalarla ilgili kritik kararların alınma sürecine kılavuzluk etmek amacıyla oluşturulur. Ne kadar sağlıklı bilgi ne kadar kısa
sürede sağlanabilirse olay o kadar etkin yönetilebilir. Unutulmaması gereken ilk baştan kriz gibi değerlendirilmeyen olayların bile
süreç zarfında krize dönebileceğidir. İletişim çağında bilginin uzun süre gizli kalmayacağı göz önüne alınarak iç ve dış iletişim
etkin sağlanmalıdır.
3.
İş Kurtarma Planı: şirketin gelirlerini ve pazar payını korumayı odaklanır. Dolayısıyla faaliyetlerin hangi sırayla ve ne
zaman geri döndürülmesi (tekrar faaliyete geçmesi) gerektiğinin ve bu geri dönüşün sağlanması için ne gibi kaynaklara ihtiyaç
duyulacağının belirlenmesi önem taşımaktadır.

Şekil 2: İş Sürekliliği Adımları
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Tüm bu planlar kapsamında doğru ve yetkin ekiplerin kurulması gereklidir. Ekiplerin rol ve sorumlulukları olay öncesi, sırası ve
sonrası için net tanımlanmış olmalıdır.
Faaliyeti, karşı karşıya olduğu riskleri (fiziksel, operasyonel, finansal, hukuki, vb.), dolayısıyla nelerin iş kesintisine neden olabileceğini biliyor olmak; iş kesintisine neden olabilecek olay gerçekleştiğinde; hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilme fırsatına
sahip olmak için şirketlerin hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Bunun içinde iş sürekliliği yönetim planlarının yanı sıra etkin bir
risk yönetim sistemine sahip olunması gereklidir.
İş sürekliliği yönetimi çalışmasında, tüm yönetim sistemlerinin temelinde olan ‘Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al’ döngüsü (bakınız Şekil 3) uygulanarak başarılı bir sistem kurulabilir. İş sürekliliğine yönelik yapılan tüm faaliyetleri mevcut yönetim sistemine
entegre etmek mümkün olduğu gibi bağımsız olarak da sertifika (TS EN ISO 22301: 2012 Toplumsal Güvenlik – İş Sürekliliği
Yönetim Sistemleri - Şartlar) almak mümkündür.

Şekil 3: PUKÖ Döngüsü
Tüm bu faaliyetlerin hayata geçirilmesini takip eden adım belki de sürecin en önemli adımıdır. Bu adım, verilen eğitimler, oluşturulan senaryolarla yapılan tatbikatlarla çalışmaların şirkete ve çalışanlarına devredilmesidir. Bu devir ne kadar başarılı olursa sürecin yaşaması ve sürdürülebilir olması sağlanabilir.
Tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi üst yönetimin süreci sahiplenmesi ve taahhüdü, sürece destek olması ve gerekli kaynakları (zaman, insan kaynağı, bütçe) ayırması başarılı bir sistemin temel şartıdır.

3. YANGIN VE İŞ SÜREKLİLİĞİ
Yangını teknik tanımlara ve formüllere girmeden tanımlamak istersek zarara yol açan, dost olmayan ve kontrolsüz yanma demek
yanlış olmayacaktır.
Yangının çıkma sebeplerini genelleyerek sıralamak istersek aşağıdaki hususlar ön plana çıkmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•

Korunma tedbirlerinin alınmaması,
Bilgisizlik,
İhmal ve dikkatsizlik,
Kazalar,
Sıçrama,
Sabotaj,
Tabiat olayları.
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Tabiat olayları hariç yukarıda sayılan sebeplerin hepsi doğru ve etkin risk yönetimi sayesinde engellenebilir ve/veya etkisi en
aza indirilebilir. Olası bir yangın durumunda yangının etkilerinden kurtulmak için yapılan hazırlıkların tümü iş sürekliliği çalışması
kapsamında da ele alınmalıdır.
Yangına karşı nasıl hazırlıklı olunur sorusuna cevap arayacak olursak ilk başta değerlendirdiğimiz alanın neresi olduğu, alanın ne gibi yapısal özellikleri olduğunu, alanın hangi amaçla kullanıldığı, bu alanda ne gibi yangın tehlikeleri bulunduğunu, bu
tehlikelerin nasıl riske dönüşebileceğini, yangın çıktığında faaliyetlerimize olabilecek etkilerini çok iyi tespit etmemiz gerekir.
Bunu yapabilmek için senaryolar oluşturmamız ve bu senaryolar gerçekleştiğinde hızlı ve etkin bir şekilde yangını nasıl algılar
ve müdahale edebiliriz hususunu belirlememiz gerekir. Yangının etkilerden kurtulabilmemiz için gereken zaman, şirketimiz için
geri dönülmez noktaya gelmemize sebep olabilir mi sorusunun cevabı kritiktir. Bu noktada karar vermemiz gereken önemli bir
hususta hangi standartları takip edeceğimizdir. Yerel şartlar bizim için yeterli midir? Yoksa uluslararası standartları takip etmemiz bizim için daha mı faydalıdır? Yangın ile ilgili yatırımların tek seferde ve doğru olarak yapılması gerekliliği ile maliyetleri göz
önüne alındığında bu değerlendirmenin iyi yapılması gereklidir. Tesislerde yapmamız gereken yangın yatırımlarını bu sayede
gerçek ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek biçimde hayata geçirebilme fırsatına sahip olabiliriz. Yapmış olduğumuz yangın önleme
ve korunma sistemleri yatırımlarının doğru olup olmadığını gerçekten görmek için tek fırsatımızın yangın anı olduğunu da unutmamalıyız. Bu nedenle yapılmış olan sistemlerin ve alınmış olan tedbirlerin kontrol, periyodik test ve bakımlarla sürekli çalışır
durumda tutulması gereklidir.
Yangını önlemek için gerekli her türlü tedbiri alsak da bazen yangının oluşmasına maalesef ki engel olamıyoruz. Bu noktada iş
sürekliliği sisteminin kurulmuş olması ve doğru planların hazırlanmış olmasının önemi ortaya çıkmaktadır.
Çoğu tesisin yasal zorunluluk olması nedeniyle en azından kağıt üzerinde yangına müdahale etmek için acil durum planları
vardır. Bu planların kağıt üzerinde kalmayıp tesisin gerçek ihtiyaçlarıyla örtüşmesi gerekmektedir. Bunların tesislerde bulunması
gereken aktif ve pasif yangın koruma sistemlerine göre güncellenmesi, bulundurulacak doğru ve bakımlı müdahale ekipmanları,
eğitimli, tatbikatlı ve donanımlı ekiplerle aktif olarak uygulanabilmesi gereklidir. Acil durum planlarının mutlaka eğitim plan ve
programlarıyla paralel yürümesi gereklidir. Şirketlerin acil durum çalışmalarına kaynak ayırması gereklidir. Kaç şirket habersiz
olarak tahliye tatbikatı düzenleyerek binalarındaki acil çıkışların, aydınlatmaların, vb. yeterliliğini kontrol etmektedir. Malesef ki
çok az. Plazaların sayıları belli bölgelerde her geçen gün artarken bunların aynı anda nasıl güvenli şekilde tahliye edilebileceği,
plazalarda çalışan binlerce kişinin aynı anda nerede güvenli biçimde toplanabileceği sorusu diğer cevap bulunması gereken
önemli bir sorudur.
Acil durum planlarımızı da ihtiyaçlarımız ve ilgili tarafların beklentilerini karşılayabilecek düzeye getirdikten sonra şirketimizin faaliyetlerinin devamlılığı için önemli olan faaliyetleri ne sırayla, hangi kaynakları kullanarak ve nasıl kurtaracağımızı içeren iş kurtarma planlarımızı oluşturmamız gereklidir. Oluşturulan bu planlarında işleyip işlemediğinin senaryolu masa başı tatbikatlarıyla
test edilmesi aynı zamanda iş sürekliliği ekiplerinde rol ve sorumlulukları olan çalışanların sürece hakim olması adına önemlidir.
Hafızalarımızı yokladığımız zaman hatırladığımız son 5 yıl içinde yaşanılan büyük yangın olaylarını bir düşünelim. Bunların
kimisi yapılan etkili ve başarılı kriz yönetimiyle basının gündeminden düşerken kimi olay günlerce gündemde kalabilmektedir.
Yazılı ve görsel basınla ilişkilerin yönetimi iş sürekliliği kapsamında yapılması gereken kriz yönetimin sadece bir parçasıdır. Bu
nedenle şirketlerin medya yüzlerinin eğitilmesi, yangınla ilgili belirlenen olası senaryolar göz önüne alınarak hazırlıkların yapılması gereklidir. Kriz yönetim ekip üyelerinin iş durmasına neden olabilecek olayları şirketin en az zararla atlatabilmeleri için hızlı
ve doğru kararları alarak yönetebilmeleri için kendi içlerindeki etkili bir iletişim planları (bir olay anından birbirleriyle nasıl iletişim
kuracaklarından başlayıp rol ve sorumlulukları kapsamında görevlerini yerine getirmelerine kadar) olması kadar onlarla diğer
ekipler arasındaki iletişimde önemlidir. Bir yangın anında sahaya müdahale eden ekiplerden gelen bilgiler doğrultusunda nereye
müdahale edileceği, nereye müdahalelerin durdurulması gerektiği gibi stratejik kararları verecek ekip kriz yönetim ekibidir.

4. İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ YAPARAK NELER KAZANIRIZ?
İş sürekliliği ile ilgili çalışmaları başarıyla hayata geçiren şirketlerin kazançlı çıktığı tartışmasızdır. Bu kazanımlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Şirket itibarın ve imajının korunması
Şirket gelirinin, karlılığın ve pazar payının korunması
Müşteri kaybının önlenmesi
Rekabette avantaj sağlanması
Düzenleyici kurumların mevzuatına uyum sağlanması (Türkiye’de en gelişmiş iş sürekliliği yönetim sistemleri bankacılık ve
finans sektöründedir. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi iş sürekliliği hazırlıkları yapılmasının yasal zorunluluk olmasıdır)
Paydaşların haklarının korunması
Sigorta pazarında avantaj sağlaması
Şirketin güçlü ve zayıf noktalarının anlaşılmasıyla etkin risk yönetimi sistemi kurulmasına ve/veya yönetilmesine katkıda
bulunulması
Tedarik zinciri esnekliği (yukarı veya aşağı yönde) sağlanılması
Tedarik zincirinin aksamaması
ISO 22301 standardı belgesini almak için sistem kurulması ve mevcut yönetim sistemlerine entegre edilmesi.
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5. SONUÇ

Örneklerimiz daha ziyade tedarik zinciri ve doğal afetlerde yoğunlaşmakla beraber istenmeyen olaylara neden olabilecek pek
çok risk işletmeleri beklemektedir. İstenmeyen olaylara hazırlıklı olmak ve etkilerini en aza indirebilmek için gerekli altyapıyı
kurmuş olmak gerekmektedir.
Endüstrimiz hassas bir denge içinde büyümeye çalışırken iç ve/veya dış kaynaklı yaşanılabilecek iş durmalarına karşı farkında
olmak, hazırlık olmak ve iş sürekliliği yapılanmasını kurmak zorundadır.
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AVMLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ VE UYGULAMALARI
Mustafa Kemal KORKMAZ
ÖZET

Son yıllarda Türkiye’de tüketici tercihleri farklı sebeplerden dolayı AVM’lerden alış veriş yapmak doğrultusunda değişmektedir.
Türkiye’de de son yıllarda artan bir AVM sayısı ve buna bağlı artan bir ziyaretçi sayısı gözlemlenmektedir. 2010 yılında AVM’lerin aylık ortalama ziyaretçi sayısı 137 milyon 586 bin 497 ve metrekareye düşen ziyaretçi sayısı 22,1 iken; oran 2013 yılında
aylık 182 milyon 905 bin 393 ziyaretçiye yükseliyor, metrekare başına düşen ziyaretçi ise 19,5’e düşüyor. Bu miktarlarda insan
sirkülasyonunun olduğu bir yapıda akla gelen ilk tehlikelerden biri yangın olmaktadır. AVM’lerin yangın tehlikesine karşı alacakları önlemler, sonrasındaki uygulamalar genel bina tahammüllerinden farklı olması gerekmektedir. Farklı mimari ve konseptlerde geliştirilen AVM projelerinde yangın güvenliği öncelikli olmalı ve tedbirleri alınmalıdır. Bina yangın güvenliği esas olmasına
rağmen herhangi bir bina ile AVM’ler temel olarak benzer özellikler taşısa da AVM’lere has bazı bölümler footcourd, depolar,
sinema ve eğlence alanları bulunmaktadır. Bu yazıda genel olarak bina perspektifinde yangın güvenliği incelenmekte, örnek
bazı yangın olayları irdelenmekte ve AVM’lere özgü tedbirler tartışılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yangın güvenliği, AVM’lerde yangın, Yangın algılama sistemleri, Yangın söndürme sistemleri, AVM’lerde
tahliye

FIRE SAFETY AND APPLICATIONS IN SHOPPING CENTERS
ABSTRACT
Recently, in Turkey, consumer preferences have been changing through shopping at malls because of different reasons. It is
observed that the number of shopping malls has increased recently and depending on that the number of visitors has increased
in Turkey. While monthly average number of visitors was 137 million and the number of visitors per square was 22.1 in 2010,
monthly average number of visitors increased to 182 million and the number of visitors per square was 19.5 in 2013. One of
the primary hazards in such buildings which have great people circulation is fire. Precautions shopping malls take towards fire,
and implementations after fire have to be different from general construction principles. Fire safety should be of top priority in
shopping mall projects which are developed in various architectural design and concept. Although fire safety is the primary factor
and malls and other types of buildings have similar characteristics, malls have specific sections such as foodcourt, warehouse,
cinema and leisure centers. In this article, safety in perspective of buildings will be generally examined, some events related to
fire will be examined as case studies and precautions which are peculiar to malls will be discussed.
Keywords: Fire safety, fire in malls, fire detection system, fire extinguisher system, evacuation in malls.

1. GİRİŞ

Ülkemizde 2000 ‘li yıllardan sonra özellikle son 5 yılda AVM sayısı artmış paralelinde tüketicilerin de tercihi bu yönden gelişmiştir.
İstatistiklere bakıldığında ortalama hafta içi günde 15-20 bin hafta sonları ise 30-40 bin kişinin ziyaret ettiği bu binalarda yangın
önemli bir tehlike ve önlem alınması gereken önemli konu haline gelmektedir. Normal bina veya iş merkezlerinin dışında gerek
mimari gerekse işlevsel olarak farklılık bulunan AVM’lerde özgün ve uygun çözümler üretmek gerekmektedir. Normal binalardan
farklı olarak yüksek kapasiteli otoparklar, foot court katı, sinema, oyun alanı, atrium, teras gibi bölümler bulunmaktadır. İnsan
yoğunluğu ve yangın yükü oldukça yüksek yapılar olan AVM’lerde en büyük sorunlardan biri dumanın çok hızlı yayılması, insan
yoğunluğunun fazla olması ve buna bağlı binanın tahliyesindeki zorluklardır. Özellikle Atriumlar AVM’lerde duman yönetimi ve
tahliyesini zorlaştırmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında AVM’lerde yangın konusunun bütüncül bir yapı ve düşünce ile
ele alınması gerekmektedir. Bütüncül ile kastedilen daha tasarım aşamasında iken mimari önlemlerin alınması, uygulama aşamasında seçilen sistemler, kullanılan malzemeler, yangın algılama, söndürme, duman yönetimi ve tahliyesi, yönetimsel(işletme)
önlemler temel parametrelerden oluşmaktadır.

2. TASARIM, PROJELENDİRME VE MİMARİ ÖNLEMLER

Pasif önlemler olarak da nitelendirebileceğimiz bu başlıkta AVM proje aşamasında iken bazı öngörülerin yapılması ve uygulamaya aktarılması beklenmektedir. Pasif önlemler ne kadar etkili ve iyi ise yangının genişlemesi yavaş ve AVM’de bulunan insanların
tahliyesi kolay olur böylelikle zarar minimize edilir. Binanın fonksiyonelliği kadar güvenliği de proje aşamasında düşünülmelidir.
Özellikle kaçış koridorları ve tahliye yolları yaşlıların, çocukların kolaylıkla binayı tahliye edebilecekleri nitelikte olmalıdır. Bina
tasarlanırken kaçış yolları, yangın merdivenleri, asansör kuyularının yerleri uygun düzenlenmeli; dumandan arındırma, yangının yayılımının yavaşlatılması için kompartımanlar oluşturulmalı AVM’ler için özel önlemler alınmalıdır. İtfaiye araçlarının
müdahalesi için bina derinliği cepheden itibaren 35m ‘yi aşmamalıdır ve iç ulaşım yolları en az 5 m olmalıdır. AVM’de yangının
genişlemesini önlemek için yangın bölmeleri oluşturulmalı ve iyi tasarlanmalıdır birçok AVM ‘de bulunan atrium alanları bu noktada bir dezavantaj oluşturmaktadır. Yangın bölmeleri 2000 m2 ‘yi aşmayacak şekilde oluşturulmalıdır. Cephe, çatı ve düşey,
yatay bölmeler yönetmeliklere uygun şekilde tasarlanmalıdır. Düşey bölmeler 90 dk. , yatay bölmeler 60 dk. yangına dayanıklı
olmalıdır.
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Genel itibariyle AVM’lerde betonarme karkas kullanılır fakat üst katlarda footcourt, sinema, eğlence alanlarında çelik yapılar
kullanılmaktadır, çelik yapılarda yalıtım yapılmaz ise ısı transfer yoluyla hızlı bir şekilde yayılmakta ve buna bağlı yangın yayılım
hızı artmaktadır. Çelik yapılar 540 dereceden sonra yapısal ve taşıma özelliklerini kaybeder bu sıcaklığa ulaşmaları ise çok kısa
sürelerde gerçekleşebilir dolayısıyla mutlaka yalıtım yapılmalıdır.
Yapılarda yaşayan insan ve hayvanların can güvenliği ve eşyanın kurtarılabilmesi bakımından, yapı malzemeleri seçilirken, bunların yanıp yanmadığı veya yangına ne kadar süre direnç gösterdiği hesaba katılmalıdır. Buna karar verirken AVM’nin büyüklüğü
ve yüksekliği de göz önünde bulundurulur, çünkü yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarında en önemli faktörlerden biri de
yapının boyutlarıdır
AVM’lerde genel olarak çatılarda B1 sınıfında yanmaz PVC kaplı polyester membran yada sandviç panel kullanılmaktadır. B1
sınıfının yanmaz özelliğe sahip olmadığı unutulmamalıdır A1 Sınıfı malzeme kullanılması yerinde olacaktır. Genel olarak maliyetten kaçmak için sandviç panel dolgu malzemesi olarak yangın dayanımı düşük malzemeler seçilmektedir AVM’lerde çıkan
yangınlar incelendiğinde çatı bölümlerinden diğer kısımlara sirayet etmektedir. Özetle A1 membran ve sandiviç panellerde A1
sınıfı malzeme kullanılması gerekmektedir.
Yangın olayında en önemli konu insanların tahliyesidir ve yapılacak ilk işlemdir. Alınacak olan önlemlerin bu perspektifte değerlendirilmesi gerekmektedir. İtfaiyenin yangına müdahalesi ve de binada bulunan kişilerin binayı güvenli bir şekilde terk etmeleri
için yeterli sayıda çıkış sayısı ve koridoru tesis edilmeli ve proje aşamasında düşünülmelidir aynı zamanda kaçış yollarının da
yangına karşı korunumlu olması gerekmektedir. Kaçış yolu AVM’nin herhangi bir yerinden, yer seviyesindeki bir alana kadar
devamlı ve engellenmemiş yol olarak tarif edilebilir. AVM açısından en sıkıntılı durum kaçış koridorlarının mağazalar tarafından
genel olarak yükleme için kullanılması, mal ve karton konulmasıdır burada ise yönetimsel önlemler ön plana çıkmaktadır.
AVM’lerde her bir ayrı alan yada mağaza koridora en az bir kapı ile bağlanmalıdır ve en az 180 cm genişliğinde olmalıdır. Kaçış
yollarını belirlerken önemli olan ilgili kattaki kullanıcı yoğunluklarını hesaba katmaktır, AVM’ lerde footcourt katı, oyun parkı, sinema gibi insan sirkülasyonunun ve kullanıcı yoğunluğunun fazla olduğu katlarda kaçış, çıkış sayıları bu etken göz önüne alınarak
tasarlanmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus kaçış koridor ve merdivenlerinin aydınlatılması elektrik kesintisi halinde
en az 1,5 saat 10 lux aydınlatılma sağlanması ve acil çıkış kitinin kullanılmasıdır. Sinema, oyun parkı gibi insan yoğunluğu fazla
olan salonlarda en az 2 çıkış yapılacağı unutulmamalıdır ve çıkışlar için 45 derece kuralı yine tasarım esansında göz önüne
alınmalıdır. Özetle AVM tasarlanırken ve proje esnasında yönetmelik gereksinimleri incelenip proje yapılmalıdır, kullanılacak olan
malzemelerin ise gerekli yangın dayanımı standartlarını mutlaka sağlaması, yanıcılık sınıfı belgelenmiş olması gerekmektedir.

3. YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Yangın söndürme sistemi yada tesisatı, yangın konusundaki en önemli konulardan biridir. Öncelikle yapının özellikleri belirlenip
sonrasında yönetmeliklere uygun şekilde tesisatın dizayn edilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Sprinkler sistemi AVM’lerde
yangın söndürmede kullanılan sistemdir yapılan araştırmalara göre AVM’lerdeki yangınların %90 ‘ı sprinkler sistemi ile daha başlangıç aşamasında önlenmektedir. Bilindiği üzere otomatik sprinkler sistemi yangın çıktığında kendiliğinden çalışan ve alevlerin
üzerine su ile müdahale ederek söndüren, yayılmasını ve büyümesini engelleyen sistemlerdir. Sprinkler sistemi dizayn edilirken
AVM’nin farklı alanlarının ve niteliklerinin bulunduğu göz ardı edilmemelidir. AVM’ler hem depo olarak kullanılan alanlar, hem
sirkülasyon alanları, yemek katı ve teknik mahallerin bulunduğu dikkate alınmalıdır. Örneğin kapalı otopark orta tehlike 2. büyük
mağazalar orta tehlike 3 sınıfında değerlendirilirken hipermarket deposu yüksek tehlike sınıfında ele alınır.
Yangın söndürme sistemlerinde hidrolik hesaplara uygun olarak 3’lü sistemin kurulması gerekmektedir. Dizel pompa elektrikli
pompanın enerjisinin kesilmesi halinde devreye girmesi gerekiyor gibi bir yanlış algılama vardır, pompa gruplarının temel işlevi
sistem için gerekli olan debi ve basıncı sağlamaktır bundan dolayı elektrikli pompanın enerji beslemesinin mutlaka AVM’nin
ana hattından bağımsız olması. Suyu basınçlandırma sistemi kurulduktan sonra su depolarının yangın yönetmeliğinde belirtilmiş olan bina tehlike sınıfına göre tesisi en az 90 dakika destekleyecek kapasitede olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Su depolarının seviyesinin elektronik olarak kontrol edilmesi ve periyodik olarak teknik servis tarafından kontrollerin yapılması
önemlidir. Kullanma su deposu aynı zamanda yangın suyu deposu olarak da kullanılabilir debi ve kapasite gereksinimlerini
karşılaması koşuluyla fakat şuna dikkat etmek gereklidir yangın suyu durağan olduğundan dolayı bakteri oluşumu olabilir ayrıca
çek valf kullanılması gereklidir. AVM’lerde gözlemlenen yanlışlıklardan birisi de yangın pompası emişinde pislik tutucu kesinlikle
bağlanmaması gereklidir, birçok yerde bilinmediğinden dolayı yada şantiye zamanı koyulmakta sonradan unutulabilmektedir.
Donma riski bulunan yerlerde kuru söndürme sistemi kullanılmaktadır fakat uygulamada karşılaşılan hatalardan biri de kuru sistemin şebeke dizaynının grid olarak yapılmasıdır, havanın sıkışma ihtimali ve suyun erişim zamanının bilinememesinden dolayı
grid şebeke kullanılmamalıdır. Islak borulu sistemde de grid kullanılacaksa sıkışmayı engellemek için relief valf kullanılmalıdır.
Birçok AVM genelde hızlı ve eksik açılır, açıldıktan yıllar sonra bile koruma başlıkları çıkmamış mahaller görüldüğü olmuştur.
Özellikle tavan aralarında ve depolarda buna rastlamak mümkündür, dolayısıyla kontrollerinin yapılması ve koruma başlıklı
sprink olmamasına özen gösterilmelidir.
Sprinkler sistemi elemanları alarm vanaları, valfler, boşaltım kolektörleri… vb. kolay ulaşılabilecek, müdahale edilebilecek ve
bakımı yapılacak yerlere tesis edilmelidir. AVM tasarlanırken mümkün olduğu kadar teknik galerilerin mağazalardan bağımsız
mahallerde olmasına dikkat edilmelidir.
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Yangın pompa grubunun haftalık testlerinin mutlaka yapılması ve periyodik kontrolleri önemlidir. Bu konularda nitelikli ve uzman
teknik personelinin AVM teknik ekibinde olmasına özen gösterilmelidir. Sprinkler sistemi borularının her 5 yılda yıkanması gereklidir, sistemin basıncı günlük ve haftalık olarak kontrol edilmelidir, her 3 ayda bir drenajlar kullanılarak akış testi yapılmalıdır,
hidrant, siyam ikizi ve itfaiye su ağızları ayda bir defa kontrol edilmeli, flow switchler ve vanalar ayda bir kontrol edilmeli, yıllık
olarak da bakımları yapılmalıdır.
AVM’lerde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de mağazaların asma tavanlarına malzeme depolamalarıdır buna izin verilmemelidir. Bazı AVM’lerde mağaza girişlerine vana koyulmaktadır bu da yanlış kullanım ve hatalara yol açacağından tavsiye
edilmemektedir. Yine sık karşılaşılan durumlardan biri sprinkler başlıklarına ip yada misina ile reklam, indirim materyalleri asılmasıdır, hem astıktan sonra hem de asarken sprink patlama ihtimali yüksektir. Sık karşılaşılan durumlardan biri de mağazaların
yada temizlik görevlilerinin yangın dolaplarından su almalarıdır, gerekli uyarılar yapılıp izin verilmemelidir.
Ülkemizde genel olarak TS EN 12845 kullanılsa da pek çok yapı ve uygulama türüne cevap verir nitelikte olmadığını görmekteyiz, standardın kapsadığı tüm noktalarda TS EN 12845’i kullanmamız gerektiğini ancak kapsamının darlığı nedeniyle NFPA13
ve diğer NFPA dokümanlarını da kullanabiliriz.

4. DUMAN KONTROLÜ
Yangın durumunda duman tabakası yapıda bulunan maddelerin miktarına, madde türüne, yapının havalandırma koşullarına
bağlı olarak oluşur. Birkaç dakika içinde duman tabakası önemli boyutlara ulaşır ve yangın yönündeki hava akışına karışır kaçış
koşulları ve yangını söndürme çalışmaları oldukça güçleşir.
AVM’lerde büyük miktarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve elektromekanik sistemler bulunmaktadır, bu sistemlerin montajı
yapılırken duvar ve döşemelerde boşluklar oluşmaktadır, özellikle havalandırma kanalları geniş ölçüde yer kaplamaktadır böylelikle aslında ayrı ve bağımsız gibi görünen mahaller birbiri ile bağlantılıdır. Yangın esnasında oluşan duman ve zehirli gazlar
kanallar içinden yayılabilir be sebeple uygun yerlere yangın damperleri mimarı proje ve zonlar göz önüne alınarak yerleştirilmelidir. Damperlerin montajında koruyucu çerçeve kullanılmalıdır ki yangın esansındaki genleşmeler engellenebilsin ve sızdırmazlık
tam olarak sağlanabilsin. Özellikle AVM tesisatında otomasyondan damperlerin izlenebilir olması avantaj sağlayacaktır. Yangın
durumunda ilgili mahaldeki taze hava kanallarındaki yangın damperleri kapatılır, egzoz kanallarındaki duman damperleri açılır
ve ortamda negatif basınç oluşturulur. Fan devreye girerek mahaldeki duman uzaklaştırılır komşu mahaldeki besleme havası ve
egzoz sistemi çalışmaya devam ederek pozitif basınç oluşturulur ve zonlar arası basınç farkı sağlanır.
AVM’lerde yangın yükü büyük, insan sayısı fazladır, mimari ve fonksiyonel alanlardan dolayı duman çok hızlı bir şekilde yayılabilmekte bu da hasarı ve yangın yayılım hızını artırmaktadır. Duman kontrolünün iyi yapılamaması hem yangına müdahaleyi zorlaştırmakta hem de tahliyeyi güçleştirmektedir. AVM’nin geometrisi ve yapısı bu noktada oldukça önemlidir ve alınacak önlemler,
kontrol yöntemleri mimari ve geometri göz önünde bulundurularak AVM ‘ye özgü alınmalıdır. Ziyaretçilerin dolaşım alanları ve
atriumlar doğal tahliye yollarıdır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte iki yada daha çok katın içine açıldığı,
asansör kuyusu, merdiven kovası, yürüyen merdiven ve bantların boşluğu veya su, elektrik, iklimlendirme, havalandırma, haberleşme gibi tesisatın içinde yer aldığı, tesisat bacaları ve şaftlar hariç olmak üzere üstü kapalı geniş ve yüksek yapılar atrium
olarak tanımlanmıştır ve atrium alanının hiçbir noktada 90 m2 ‘ den ve karşılıklı iki kenarı arasındaki mesafenin 5 m ‘den az
olamayacağı, atriumlarda doğal veya mekanik olarak duman kontrolü yapılacağı yazılmıştır.
AVM’lerde genel olarak Acil Kaçış Koridorlarına atriumlardan geçilmektedir ve doğal olarak ziyaretçiler herhangi bir tehlike
anında buralarda birikmektedirler. Atriumların yarattığı en büyük tehlike ise baca etkisi ile dumanın katlar arasında yayınımını
çabuklaştırmasıdır, yayınım dikeyde ve yatayda olabilmektedir. Teorik olarak birkaç yöntem olsa da pratikte bunları uygulamak
AVM’lerde oldukça zordur örneğin atrium ile komşu mahallerin sınırının duman sızdırmaz ve yangına dayanıklı yapılmasıdır
fakat uygulaması zordur yada atirum etrafındaki mahallerden egzoz yapılması veya basınçlandırma yapılmasıdır. Atriumlardaki
boşlukların çok fazla olması ve buralardaki dumanın tamamen tahliyesi genelde duman egzoz fanlarının kapasitelerini aşmaktadır. Duman kontrol sistemi sadece ziyaretçilerin mahali güvenli bir şekilde boşaltmaları için değil itfaiyenin de hızlı bir şekilde
müdahale edebilmesi için oldukça önemlidir. Genel olarak duman tahliyesi için saatte 6 defa hava değişimi yada daha büyük
mahaller için 4 defa hava değişimi esas alınır fakat AVM’lerde en doğru yol mahalin mimarisi ve hacmine göre hesaplanmalıdır.
Yüksekliği 17m veya daha küçük yüksekliklerde 17000 m³’den daha küçük hacimlerde, duman egzoz sistemi atriumun tavanından doğal olarak yapılabilir. Atriumların yüksekliği 17 m’yi aşarsa üfleme ve emişler mekanik sistemlerle yapılmalı egzoz
kapasitesi en az 18.9 m³/s (68.000 m³/saat) olmalıdır. Pratikteki kısıtlamalara istinaden, bir duman havalandırma sisteminde,
maksimum kütle akışı 175 kg/s’yi aşmamalı ve duman tabakasının sıcaklığı çevre sıcaklığından en az 18°C daha yüksek
olmalıdır. Genellikle, 175kg/s aşan çok büyük egzoz değerleri devasa ve çok ağır fanlar ya da havalandırma sistemleri gerektirmektedir. Bu devasa ve çok ağır fanlar ya da havalandırma sistemleri, devreye girdiklerinde bina yapısına zarar verebilecek
titreşim problemleri yaratmaktadırlar. Egzozun oluşması için, egzozun bir yüzdesi kadar taze hava verilir. Tipik olarak taze hava
egzozun %50’si olarak alınır. Oysa taze hava ile yanma ürünleri toplamı kadar egzoz olmalıdır. Üretilen duman miktarı yanıcı
madde miktarına ve özelliklerine bağlıdır. Diğer taraftan gönderilen havanın pluma yaklaştığı zamanki hızı kontrol edilemez ve
1 m/s değerinin üzerinde tutulamazsa, gönderilen taze hava fazla işe yaramaz. Ortama taze hava verilmesi durumunda tahliye
edilen insanların hava akışından etkilenmemesi için taze havanın giriş tasarım hızı 5.0 m/s’den fazla olmamalıdır. Keza, taze
hava girişi herhangi bir egzoz çıkışından en az 5 metre mesafede bulunmalıdır. (Abdurrahman Kılıç, Alışveriş Merkezleri Duman
Kontrol Sistemleri, 2009 )
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Sprinkler sistemi olması da dumanın kontrol altına alınmasında, etkilerinin azaltılmasında oldukça etkilidir. Duman kontrolü için
duman zonu oluşturulması gerekmektedir ki dumanın yayılması engellenebilsin, duman zonu, perdeleri duman geçirmez ve
yüksek sıcaklığa dayanabilecek nitelikte olmalıdır. Eğer duman kütlesi soğur yani sıcaklığı azalır ve çatı menfezinin altındaki
duman kütlesi ile bir basınç farkı oluşturulamasa tahliye zorlaşır. Duman tabakasının zeminden yüksekliği en az 2,5 m olmalıdır
ki mahaldeki insanlar etkilenmesinler. Duman tabakasının sıcaklığı mahal sıcaklığından en az 18 derece yüksek olmalıdır ki
çökelme yaşanmasın diğer yandan 200 derecenin üzerinde olursa da mahalde bulunan insanlar için tehlike oluşturacaktır.
Duman zonu boyutu 1300 m2 ‘yi aşmamalıdır. Mekanik duman tahliye sistemleri ilgili mahaldeki duman detektörleri ile tetiklenir
yangın durumunda egzoz kanalı ve temiz hava kanalları açık olmalı, damperin atrium duman kontrol kanalına yerleştirilmesine
izin verilmemeli ve fanlar çalışır durumda olmalıdır. Bunun yanında diğer katlardaki egzoz kanalları kapatılmalıdır ki dumanın
yayılması engellensin. Yangının çıktığı kattaki egzoz kanalına giden damper açık konumda olmalı fakat diğer katlarda yangın
damperleri kapalı olmalıdır. Çatı fanların doğru konumlandırılması ve dumanı doğru yöne egzoz etmesine önem gösterilmelidir.

5. YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ
Yangın algılama ve alarm sistemleri AVM’de çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit etmek, AVM’de gerekli
kişileri bu durumdan haberdar etmek, gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan hem can hem
de mal korumaya yönelik sistemlerdir. Bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangının bir AVM’ye ve ziyaretçilere
verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın ne kadar gerekli olduğunu anlayabiliriz. Yangın algılama sistemleri
diğer sistemler ile ne kadar entegre bir şekilde çalışırsa o derecede etkili ve faydalı olmaktadır. Bu sistemler acil anons, cctv,
bina otomasyonu, kayar kapılar, asansörler… vb sistemler ile haberleşebilmeli ve gerekli aksiyonları aldırabilmelidir. Yangın
algılama sistemleri temel olarak detektörlerden oluşmaktadır, uygun detektörlerin uygun yerlerde kullanılması ve yönetmeliklere
uyulması önemlidir. AVM’lerde bu yönde karşılaşılabilecek sorunlardan biri şudur genelde depo ihtiyaçları hızlı ve plansız bir
şekilde karşılanır ve otoparklarda oluşturulur, sonradan yapıldığı için de detektör montajları ya ihmal edilir yada unutulur, özellikle
yangın riski büyük olduğu için buna önem verilmelidir. Başka bir konu mağaza çalışanları genelde depolarda sigara içmektedirler
ve detektörleri poşet içine almakta yada iptal edebilmektedirler. Diğer bir tavan arasındaki detektörler genel olarak malzeme de
depolandığı, istiflendiği için bakımı atlanılabilmektedir. Tavan arasında kalan detektörler indikatörler aracılığıyla desteklenmelidir.
Detektörlerin mutlaka bakımlarının ve testlerinin uzman ve yetkili personeller tarafından yapılması gerekmektedir aynı şekilde en
az 3 ayda bir loplar taranmalı hatalar giderilmeli kısa devre ve açık devreler tespit edilmeli, yangın algılama ve ihbar sisteminin
tüm olarak bakımının yapılması gerekmektedir. Yangın algılama ve ihbar santrali başında 24 saat personel bulundurulmalıdır.
Pek çok defa tastik sürelerinin ve işlemlerinin personel tarafından bilinmemesinden dolayı acil anons sistemi devreye girmekte
ve paniğe sebep olabilmektedir. Sistemin ilgili olduğu yangın senaryosunun da periyodik olarak testi ve denemesi yapılmalıdır.
Senaryo testi aynı zamanda yangın algılama ve ihbar sisteminin diğer sistemler ile haberleşmesini ve etkileşimini de test etmektedir. Özellikle mağaza tadilatlarında içeride çalışma yapılırken çoğu zaman detektörler çıkarılmakta ve köprüleme işlemi
yapılmaktadır bu kesinlikle yapılamamalı sistem çalışır bir şekilde olmalı içeride kaynak işlemi olsa dahi yangın paneli başındaki
personel bilgilendirilip köprüleme işlemi yapılmamalıdır. Diğer bir husus kendi paneli olan anchor mağazaların paneli ile haberleşme mutlaka sağlanmalıdır.

6. RİSK ANALİZİ VE ACİL EYLEM DURUM PLANLARI
Gerek yasa ve yönetmeliklerin getirdiği zorunluluklar gerekse işletmede yangın konusunda olması gereken bir kavram olduğundan dolayı risk analizi ve acil eylem durum planları oldukça önemlidir. Risk analizi genel olarak yapılabileceği gibi sadece yangın
tehlikelerine ilişkin olarak yapılabilir. AVM’de mevcut yangın riskleri belirlenip alınacak önlemler planlanıp bir aksiyon olanı çerçevesinde hayata geçirilmeli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmalıdır.
Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması
gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına “Acil Eylem Planı” diyoruz. Bu gibi durumlarda malesef trajik bir o kadarda ders alınması gereken olaylar gerçekleşmektedir. Acil eylem planlamaları
AVM’de yaşanabilecek olası risklere karşı AVM çalışanlarını, mağaza çalışanlarını hazırlıklı tutma amacını güden bir dizi planı,
iş bölümünü ve tatbikatları içerir. Afet ve acil durum yönetiminin dört aşamasına (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme)
uygun olarak kurulması gereken Acil Durum Yönetim Sistemi, esnek planlama anlayışı ile hazırlanması gereken planlar, kontrol
listeleri, formlar, talimatlardan ve senaryolardan oluşmalıdır. Acil durum planlamalarını, yangın söndürme, ilkyardım ve tahliye
tatbikatlarını AVM yönetimi gerçekleştirmelidir. Bir yangın, deprem yada diğer beklenmedik acil felaket durumunda saniyelerin ve
en küçük kritik bilginin servet değerinde olduğu unutulmamalıdır. Yapılan bu uygulamalar sayesinde hem AVM’nin acil durumlar
karşısındaki ‘refleks’ süre ve biçimlerini geliştirmek, hem de çalışan ve yöneticilerin bilinç düzeylerini artırmak hedeflenmelidir.
Bu planda olması gerekenler;
•
Acil durum planı genel esasları
•
Acil durum organizasyonu ve görevi
•
Acil durum ekipleri ve görevleri
•
Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı
•
Acil durum prosedürleri
•
Gerekli araç, gereç ve malzemeler
•
Acil durum iletişim listesi
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•
•
•

Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği
Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması.
Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı vb. hususların belirtildiği bir plandır.

7. YANGIN SENARYOSU
Gerek yangın algılama gerek söndürme ve mekanik havalandırma, duman tahliye sistemlerinin bir yangın senaryosu içinde etkin bir şekilde çalışması ile yangın ile mücadele edilmelidir. Esasında tüm bu sistemler iyi bir yangın senaryosunun parçalarıdır.
AVM’nin yapısı, mimarisi ve mahalleri iyi incelenip buna göre bir yangın senaryosunun tasarlanması gerekmektedir. Bir yangın
senaryosunda çeşitli bilgiler izlenmeli ve işlenmelidir bunlar akış anahtarları, sprinkler servis vanaları, duman, havalandırma
damperlerin durumları, MCC panel üzerindeki havalandırma durum yükleri ve arıza bilgileri, mağazalardaki ihbar butonları,
yangın pompaları çalışma durumları ve arızalarıdır.
AVM’lerde uygulanan yangın senaryolarında genel olarak aynı yöntemler uygulanır. Sadece bir detektörden alarm geldiğinde
senaryo devreye girmez, ikinci bir detektör veya ihbar butonlarından alarm gelirse senaryo tetiklenir. Alarm geldiği andan itibaren AVM’de bulunan otomasyon görevlilerinin alarmı tasdiklemesi için 1 dakika süresi vardır, tasdik işlemi yapılmaz ise senaryo
devreye girer, tasdik işleminden sonra yaklaşık 10 dakika inceleme ve arama süresi başlar ilgili güvenlik personeli ve teknik
personel alarmın geldiği bölgeye gidip alarmın kaynağını bulmaya çalışır. Bu sürede ikinci bir alarm gelirse senaryo bekleme
süresi olmadan devreye girer. Bu süre sonunda sistem resetlenmez ise senaryo başlar. Asansörler tahliye katına iner, kapılarını
açar ve bekler, acil çıkış koridor ve merdivenlerindeki basınçlandırma fanları çalışır, seslendirme sistemi tahliye anonsu yapar,
kartlı geçiş kontrollü kapılar açılır, ilgili havalandırma bölgelerindeki damperler kapanır, bölgeye göre havalandırma fanları kapanır yada açılır, flaşörler yanıp söner ve görsel uyarıya başlar, anonsun olmadığı mekanik alanlarda kornalar sesli uyarıya başlar.
Karşılaşılabilecek en büyük sorunlardan biri alarmın gece gelmesidir, çünkü mağazalar kapalı olmaktadır ve tam olarak alarmın
geldiği mağaza incelenememektedir, bu tür durumlarda zaman kaybetmeden mağaza yetkilisi aranmalı ve inceleme için mağaza açtırılmalıdır. Yangın senaryosunun testi AVM açılmadan önce mutlaka ayda 1 defa yapılmalı ve ilgili formlarla kayıt altına
alınmalıdır.

8. ENERJİ SİSTEMİ
Yangın sistemi bileşenlerinin tümü enerji ile çalışmaktadır, yangın esnasında yaşanabilecek başlıca sorunlardan birisi de enerjinin kesilebilmesidir. İtfaiye de müdahale etmeden önce enerjiyi kesmektedir. Yangın sisteminin önemli bileşenleri yangın pompaları, duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri, acil durum asansörleridir bunların dışında acil anons sistemi, acil aydınlatma
sistemi, yönlendirme levhaları, kapılar… vb sistemlerdir. Düşük enerji gerektiren ekipmanlar genel olarak UPS ile beslenmektedirler dolayısıyla UPS ‘in periyodik kontrollerinin ve bakımlarının yaptırılması önemlidir. Tatbikatlarda genel olarak enerji kesilmediği için gerçek bir yangında enerji ile ilgili çıkabilecek aksaklıklar öngörülememektedir. Yangın durumundaki acil durum enerji
ihtiyacı iyi hesaplanmalı ve buna göre acil durum jeneratörü ve Acil durum enerji sistemi tesis edilmelidir. Mevcut jeneratörler
ikinci bir hat çekilerek yangın sistemini besleyecek şekilde kurulduğunda acil durum jeneratörü olarak kullanılabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri bu ikinci hattın yangına karşı dayanıklı şekilde teşhis edilmesidir. Yangın pompalarından biri dizel seçilerek de şebekedeki su basıncı ihtiyacı karşılanabilmektedir.

9. FOOTCOURT BACA VE DAVLUMBAZ SİSTEMLERİ
AVM’lerde en çok yangın yaşanan mahaller yemek katında bulunan davlumbaz ve baca sistemleridir. Footcourt katında bulunan restoranların baca, kanal temizlikleri takip edilmeli, temizlik ve bakımlar yetkili firmalara yaptırılmalıdır, yapılan temizlikler
sonrası teknik ekip tarafından denetlenmeli ve uygunluğu kayıt altına alınmalıdır. Davlumbaz söndürme sistemleri de mutlaka
tesis edilmeli ve kontrolleri yapılmalıdır. Kanal temizlikleri yaptırılırken davlumbaz temizlenmeli, tavan arasındaki kanallara conta
silikon yapılmalı, fan yağ tutucu filtreler temizlenmeli, yatay kanallar temizlenmeli, fan, fan hücresi, atış ağzı temizlenmelidir.

10. YÖNETİMSEL ÖNLEMLER
Yangın ile mücadelede en önemli etkenlerden biri de AVM yönetiminin bu konudaki yaptırımları ve konuya verdikleri önemdir.
Yangın Sisteminin periyodik kontrolleri ve bakımlarının yaptırılması oldukça önemlidir. Kiracıların yangın ile mücadelede
uyması gerekli kurallarda taviz verilmemeli, yasa ve yönetmeliklerin getirdiği zorunluluklar takip edilmeli, mağazalarla sürekli
bu konularda iletişim içinde olunmalı ve belirli aralıklarla mağazalar ve depolar bu perspektifte denetlenmelidir. AVM’de çalışan
personellerin yangın ile ilgili eğitimleri almasına özen gösterilmeli ve özellikle teknik ekip bu konuda desteklenmelidir.
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11. ÖRNEK BİR AVM YANGINI VE TESPİTLER
Yaşanmış ve ağır hasara sebep olmuş bir AVM yangınında aşağıdaki tespitler bilirkişiler tarafından yapılmıştır. Bu örnek olaydaki
eksiklikler alınması gereken ve üzerinde durulması gereken önlemler açısından yol gösterici niteliktedir.
Olay yeri incelendiğinde binanın herhangi bir yangın algılama sistemi ile donatılmadığı ve yangının gelişme evresinde bina bekçisi tarafından fark edildiği görülmüştür. Binanın yangın söndürme sistemi sprinkler ile donatıldığı ancak binanın başta sinema
salonu olmak üzere bazı bölümlerinde yangın tesisatının bulunmadığı anlaşılmıştır. Bina içinde bulunan yangın dolaplarının
önünde çeşitli stant ve makinaların bulunduğu ve bu makinaların yangın dolaplarına erişimi engellediği görülmüştür. Yangın
dolaplarına yangın tesisatından vanalar açıldığında su gelmediği tespit edilmiştir. Sıcaklığın yükselmesi ile sprinklerlerin patladığı ancak sistemde su bulunmaması veya yangın pompasının işlevini yerine getirmemesi nedeni ile işlevini yerine getirmediği
anlaşılmıştır. İki adet elektrikli yangın pompası mevcut; ancak bunlar bir adet pompa kontrol paneline (kumanda panosu) bağlıdır. Binanın içerisinde yeterli sayıda acil durum aydınlatma sistemi ve klavuzlama ikaz ışıklarının bulunmadığı görülmüştür.
Bina içerisinde ve dışında bulunan elektik panolarının yangın neticesinde kavrulduğunu, ancak var olan panellerin bazılarında
“Elektrik İç Tesisler Yönetmeliğine” aykırı bağlantıların yapıldığı tespit edilmiştir. Binanın mimari yapısının, acil kaçış yollarının,
kaçış kapılarının ve merdivenlerinin acil durumlarda binanın tahliyesi için uygun özelliklerde olmadığı, güney bölümü zemin ve
1. Kat arasında iniş merdivenin bulunmadığı, bulunan tek merdivenin yukarı yönlü çalışan yürüyen merdiven olduğu, yürüyen
merdivenlerin aleve dayanıklı olmadığı görülmüştür. Sinema salonları çıkış kapılarının binanın yine iç kısmına açıldığı, bazı
salonlarında tek çıkış kapısı olduğu görülmüştür. Binanın doğu cephesinde bulunan iki acil kaçış merdiveninin yalnızca en üst
kata açılan bir kapısı olduğu ve diğer katlarda yangın acil kaçış kapıları olmadığı görülmüştür. Yangın kaçış merdivenlerinin
zemin kattaki dışarıya açılan kapılarının asma kilit ile kilitlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Bina dış kapıları acil kaçış açısından
uygun olmadığı anlaşılmıştır. Sinema salonu yer ve duvar kaplamaları ile seyirci koltuklarının tamamen yandığı, dolayısı ile aleve
dayanıklı olmadığı anlaşılmıştır. Havalandırma tesisatında yangının ve dumanın yayılmasını engelleyecek yangın damperinin
bulunmadığı görülmüştür. Binanın dış cephesinde yangın hidrantı bulunmadığı görülmüştür. Acil kaçış merdivenlerinin zemin
kattaki dışarıya açılan kapılarının asma kilit ile kilitlenmiş olduğu tespit edilmiştir. (TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Yangın İncelemesi, 2012)

12. SONUÇ
Son yıllarda ülkemizde AVM sayısı hızla artmaktadır. AVM’ler kendine özgü alanlardan ve fonksiyonlardan oluşmaktadır. AVM’lerde alınacak tedbirlerin bir bütün olarak değerlendirmesi gereklidir ve AVM işleyişine uygun olarak tasarlanmalıdır. Yangın ile
mücadelenin birçok parametresi ve kısmı vardır bunlar bütünsel bir yaklaşım ve perspektifte ele alınmalıdır. Proje ve tasarım
aşamasındayken birçok önlem düşünülmeli ve öngörülmelidir.
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GEMİADAMLARININ YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMLERİ
Yalçın DURMUŞOĞLU
Gazi KOÇAK
ÖZET

Gemi yangınları denizde can ve mal güvenliği açısından en büyük risk grubuna girmektedir. Bu bakımdan gemi adamlarının
denizde güvenlik eğitimleri alması ve sertifikalandırılması denizcilik sektöründe önem arz etmektedir. Bu eğitimlerin nitelikleri
ve nicelikleri Türkiye’nin de taraf olduğu gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma esasları adı ile anılan uluslar
arası STCW (Seafarer Training Certification and Watchkeeping) sözleşmesinde kapsamlı olarak ele alınmış ve bir standart
oluşturulmuştur. Bu bildiride STCW sözleşmesinin gemilerde yangınla mücadele eğitimlerinin içerikleri ile ilgili bilgi verilmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Denizcilik, Gemiadamları STCW, SOLAS, Yangın

FIRE FIGHTING TRAINING OF SEAFARERS
ABSTRACT

The shipboard fires are in huge risk group in terms of safety of life and goods at sea. Therefore seafarers participation in “safety at sea” training and certification of these trainings are very important in marine industry. The content and duration of these
trainings are standardized and comprehensively covered in the maritime convention of STCW (Seafarer Training, Certification
and Watchkeeping) to which Turkey also adhere. The purpose of this paper is giving information about the content of fire fighting
training of STCW.
Keywords: Maritime, Seafarers, STCW, SOLAS, Fire

1. GİRİŞ

Topluluğun yoğun olduğu yerlerde yangın riskleri de fazladır. Her birey yangının tehlikesi hakkında çok şey bilmektedir ancak
yangınla ilgili alınması gereken tedbirlerin ne olacağını bilen sayısı ne yazık ki çok azdır. Yangın ve yangına benzer tüm tehditlere karşı önceden bilgi sahibi olmak ya da olası bir yangın tehlikesi karşısında ne yapabileceğini biliyor olmak eğitim işidir.
Gemiler insan, hayvan ve tehlikeli yük taşımacılığı yaparak, taşımacılık sektöründe dünya ticaretinin hiç kuşkusuz ki en büyük
payına sahip birer yüzer vasıtalardır. Diğer taraftan gemiler yangın risklerini de beraberlerinde taşımaktadırlar. Ham petrol
tankerleri, kimyasal tankerler, Ro-Ro gemileri, yolcu gemileri, kuru yük ve dökme yük taşıyan gemiler her zaman yangın risklerine sahiptirler. Bu bakımdan gemilerde can ve mal güvenliğinin sağlanması ve gereken tedbirlerin önceden alınması gerek
donanım açısından ve gerekse personellerin eğitimleri açısından yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Denizlerde sefer yapan
ve belirli bir tonajın üstendeki tüm gemiler uluslar arası sözleşmelere uymakla mükelleftirler.
Gemide görev alan insanların tümüne birden gemi adamları denmektedir. Yani geminin en üst yetkilisi olan gemi kaptanı (süvari bey) ve baş mühendisinden tutunda geminin en alt düzeydeki yeterliliğine sahip miço ve silicisinin hepsinin ortak adıdır.
Gemi tipine ve seyir yapılan bölgelere bağlı olarak gemilerde görev alacak olan gemiadamlarının sayısı ulusal ve uluslar arası
mevzuatlarla belirlenmiştir. Ancak gemiadamının ehliyet yeterliliği (kaptan, mühendis, gemici, yağcı, silici vs.) ne olursa olsun,
gemide yer alan gemiadamı sayısı ne kadar olursa olsun, bunların denizdeki tecrübesi ne olursa olsun, gemi hangi sularda sefer
yaparsa yapsın, gemilerde can ve mal emniyetinin sağlanması için yangınla mücadele esastır.
Yangınla mücadele bir kültürdür. Şirket politikaları, gemi yönetimi, personelin bakış açıları vs. herkesin ilgili olduğu, gereken
önemi verdiği ve sorumluluk sahibi olması gerektiği bir meseledir. Bu bakış açısı ile mutlaka her bireyde bir yangın güvenliği ve
eğitimleri ile ilgili farkındalık oluşturmak önem arz etmektedir. Yangın hususunda farkındalık oluşturmanın en önemli yöntemlerinden biri de sürekli eğitim. Aslında denizcilik sektörü bu amaca hizmet eden uygulamalara çoktan beridir sahiptir. Herhangi
bir insanın gemi adamı olabilmesi için denizde güvenlik eğitimlerini alması ve yeterli bilgi, donanım ve yeteneğe sahip olduğunu
ispat etmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede sertifika alarak gemilerde çalışabilecek minimum düzeye ulaşmış sayılırlar. Ayrıca
bir gemi adamı her beş yılda bir de bu sertifikalarını ve dolayısıyla eğitimlerini yenilemek zorundadırlar. Yangın temel eğitimi de
denizde güvenlik eğitimlerinin başında gelmektedir.
Bu bildiride gemi adamlarının yangınla mücadele eğitimleri, bu eğitimlerin içerikleri ile ilgili bilgiler, uluslararası STCW sözleşmesi kapsamında ele alınarak bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

2. ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO) VE YAPISI

Uluslararası denizlerde sefer yapan tüm gemilerin tabi olduğu birçok uluslar arası sözleşmeler vardır. Denizcilikle ilgili bütün
sözleşmeler IMO (International Maritime Organization) adı verilen bir örgütün alt komiteleri tarafından çıkarılmakta ve gerekli
denetim, uygulama ve yaptırımlar yine bu örgüt tarafından sağlanmaktadır [1]. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 1948 yılında Birleşmiş Milletler denizcilik konferansında kurulması öngörülen ve on yıl sonra Hükümetler Arası Deniz Danışma Örgütü
(Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)) adıyla kurulan ve 1982 yılına kadar bu isimle [2], Birleşmiş
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Milletler bünyesinde bir “danışmanlık” birimi olarak faaliyet gösteren ajanstır. IMO, teknik bir örgüttür ve çalışmalarının pek çoğu
bir takım komiteler ve alt komiteler tarafından yürütülmektedir [3] (Resim 1).

Resim 1: Uluslar arası Denizcilik Örgütünün (IMO) organizasyon şeması.
Yangın, can ve mal kayıplarına neden olarak gösterilen bir felakettir. Bu amaçla IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) bu tür olayların önüne geçilmesi için yangından korunma alt komitesini (FP, Fire Protection Sub-comitte) kurmuştur. FP ( Fire Protection)
gemilerde yangından korunma amacıyla çalışma ve düzenlemeler geliştirmektedir.. Uluslar arası Denizcilik Örgütünün (IMO)
ana Komitelerden biri olan Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) altında çalışmalarını yürüten Yangından Korunma (FP) Alt Komitesi
çalışmalarını senede bir kez toplanarak yürütmektedir. Yangından Korunma Alt Komitesi son çalışmalarını, Yangın güvenlik
sistemleri için performans testleri ve onay standartları, düşük parlama noktasına sahip yük taşıyan petrol ve kimyasal tankerlerde patlamaları önleme tedbirleri, liman gerekliliklerine güvenli dönüş uygulamaları, çift cidarlı petrol tankerlerinde sabit hidrokarbon gaz algılama sistemleri üzerine yürütmektedir. Özellikle yangın güvenlik sistemlerinin test ve onay prosedürlerinde yapılan
çalışmalar neticesinde alınan kararların bir üst Komite olan Deniz Emniyeti Komitesine (MSC) aktarılması ve bu değişiklerin
takibi ülkemiz denizcilik sektörünü de yakından ilgilendirmektedir [5].
Yangından korunma, yangın güvenliğini arttırma, can ve mal kayıplarını minimize etmek hiç kuşkusuz eğitim işidir. IMO’ nun
eğitim işlerinden sorumlu alt komitesi STW (Deniz Eğitimleri ve Vardiya Tutma) alt komitesi amacı tamamen denizde emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğine karşı eğitin standartlarını belirlemek, uygulatmak ve denetlemektir. Özellikle gemiadamlarının
eğitimleri konusu dikkate alındığında bu amaçla uluslar arası bir sözleşme niteliğinde olan STCW yürürlüğe girmiştir. Yangından
korunma ve yangın eğitimlerini direkt ilgilendiren sözleşmeler sırasıyla:
STCW (Gemi Adamlarının Eğitimi, Belgelendirilmesi ve Vardiya Standartları Sözleşmesi),
SOLAS (Denizde Can Güvenliği sözleşmesi) ve,
MARPOL (Gemilerden Denizlerin Kirlenmesi ve kirliliğin Önlenmesi Sözleşmesi).
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemiz karasularında da yangınla sonuçlanan gemi kazaları meydana gelmiş ve gelmektedir. Bunun için uluslararası sözleşmelere uygun olarak gemileri donatmak ve gemiadamlarının eğitimini sağlamak için ulusal
mevzuatlar da geliştirilmiştir. Ülkemizde halen yürürlükte olan ulusal mevzuat olarak,
Gemiadamları Yönetmeliği ve,
Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi çıkarılmıştır.
Uluslararası kurallar, denizlerde meydana gelen ve sonunda büyük sayılarda can ve mal kayıplarının oluştuğu vahim ve üzücü
kazalardan sonra ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir. Uluslar arası sözleşmelerle denizlerde can ve mal kayıplarını minimize etmek
amaçlanmıştır.

3. GEMİADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE VARDİYA TUTMA STANDARTLARI
ULUSLARARASI SÖZLEŞME (STCW)

STCW gemiadamlarının eğitimi, belgelendirilmesi ve vardiya tutma esaslarının çerçevesini belirleyen asgari kuralları kapsamaktadır. Kısaca içeriği eğitimdir. Acil durumlar karşısında teknik bilgi yetersizliği, kaynak yetersizliği ve güvenlik ve çevre kültürünün
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yerleşmemesi tamamen eğitim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu amaçla uluslararası mevzuatlardan biri olan STCW’ nin iyi
bilinmesi ve gemiadamı eğitimlerinin bu sözleşmeye uygun olarak yapılması gerekmektedir. Sözleşme yalnızca gemiadamlarını
değil aynı zamanda gemiadamı yetiştiren resmi ve/veya özel her türlü eğitim kurumlarının da sahip olması gereken minimum
standartları da içermektedir [6].
STCW sözleşmesi üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım genel kurallardır ve uyulması kesinlikle zorunlu olan hükümlere yer
vermektedir. Bu kısımda eğitim kurumlarının sahip olması gereken bir kalite yönetim sisteminden de söz edilmektedir. Diğer
kısımlar ise A ve B kısımlara ayrılmaktadır. Kısım A’da, birinci kısımda sözü edilen kuralların detayları verilmiş ve eğitimlerin
içerikleri için tablolar kullanılmıştır (Resim 2). Kısım B’ de yer alan ifadeler tamamen tavsiye niteliği taşımaktadır. Yani ilgili
eğitimler için önerilere yer verilmiştir. Kısacası eğitim kurumlarının müfredatları, STCW sözleşmesinde bulunan bu tabloların
içerikleri ile uyumlu olmak zorundadır.
Bu tablolar ile hangi yeterlilik düzeyi için eğitim konuları nedir ve bu eğitimler de ölçme ve değerlendirme kriterleri ne olmalıdır
bunlardan bahsedilir. Örneğin, STCW Kısım A-VI/1-2’de temel yangınla mücadele ve Kısım A-VI/3’te İleri yangınla mücadelede
zorunlu minimum eğitim esaslarından bahsedilir ve Tablo A-VI/1-2 ve Tablo A-VI/3’e atıfta bulunur.

Resim 2: STCW sözleşmesi kısım A tablo A-VI/1-2.
İlgili tablolar dört adet sütundan oluşturulmuştur. Birinci sütunda kazanılması istenen yeterliliğin ne olduğundan bahsedilir. İkinci
sütun bu yeterlilik için gerekli olan bilgi, anlama ve uzmanlık konularına değinilmektedir. Üçüncü ve dördüncü sütunlarda bu
yeterlilik düzeyinin gemiadamı tarafından başarılı olarak ulaştığını kanıtlaması için sırasıyla, ölçme yöntemi ve değerlendirme
şeklinden söz edilmektedir. Yangın eğitimlerinin içerikleri ve detayları da bu şekilde tablolar halinde verilmiştir. STCW sözleşmesine göre gemi adamlarının yangın eğitimleri iki kısma ayrılmıştır. Bunlar:
Temel yangın eğitimi
İleri yangın eğitimi
Bir gemiadamı temel yangın eğitimi almadan veya temel yangım eğitimi aldığına dair sertifikaya sahip olmadan, ileri yangın
eğitimi sertifikasına sahip olamaz. Her iki yangın eğitimleri teorik ve uygulamalı olacak şekilde verilmektedir. IMO, almış olduğu
Karar A.437(XI) ile bu yangın eğitimlerinin nasıl yapılacağını belirlemiş ve bunlara ilave olarak eğitim kurumlarının programlarını
hazırlamasında yardımcı bir rehber niteliği taşıyan “IMO model kurslar” geliştirmiştir [5]. Temel yangın eğitim için gerekli süre
IMO model kurs 1.20’de 18 saat; ileri yangın eğitimleri IMO model kurs 2.03’de 36 saatlik eğitim olarak verilmektedir. Bu süreler
asgari sürelerdir ve hem teorik hem de uygulama eğitimlerinin toplam süreleridir. Eğitimler kesinlikle bu sürelerden daha kısa bir
zaman diliminde verilemez (Tablo 1). Her iki eğitimlerle ilgili geniş bilgi sonraki bölümlerde verilmiştir.
Tablo 1. STCW’ ye göre yangın eğitimlerinin asgari süresi

Yangın Eğitimleri Süresi
(Saat)

Temel Yangın Eğitimi (IMO Model Kurs 1.20)

18

İlerİleri Yangın Eğitimi (IMO Model Kurs 2.03)

36

Temel Yangın Eğitimleri

Temel yangın eğitimleri gemiadamı olmaya aday herkes için alınması gereken zorunlu bir eğitimdir ve içerikleri Tablo A-VI/12’ de verildiği şekildedir. Bu eğitim temel eğitimdir ve operasyon düzeyi yeterliliğine (gemi kaptanı ve ikinci kaptanı ile gemi
baş mühendisi ve ikinci mühendisi ehliyetlerinin altında yer alan tüm yeterlilikler) sahip her gemiadamı sınıfı için uygulanmak
zorundadır. Her eğitimin sonunda gemiadamları sınavla başarılı olduğunu kanıtlamak zorundadır. Sınavda başarılı olan gemi
adamları uluslar arası geçerliliği olan bir sertifika alırlar. Tablo A-VI/1-2 ye göre temel yangın eğitiminde gemiadamlarına kazandırılması gereken yeterlilikler ile bu yeterlilikler kapsayan bilgi, anlayış ve uzmanlık konu başlıkları şunlardır:
Yangın içeren acil durumlarda müdahale etmek için yangın riskini asgariye indirme ve hazır olma durumunu sürdürme yeterliliği
kazanması gereken bir gemiadamı aşağıdaki içerikleri öğrenmiş ve kavramış olmalıdır:
Gemide yangınla mücadele organizasyonu bilgisine sahip olacak,
Yangınla mücadele araçlarını bilecek ve gemilerde acil kaçış yolların konumlarını öğrenecek,
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Yangın üçgeni kavramı öğretilecek,
Tutuşma şekilleri ve kaynakları bilinecek,
Yangın yeri tehlikeleri, yanıcı maddeleri ve yangının yayılması konuları anlaşılacak,
Acil durumlara karşı devamlı hazırlıklı olma ihtiyacının kavranması,
Gemide hareket tarzları,
Yangın ve duman tespiti ile otomatik alarm sistemlerinin öğretilmesi,
Yangın sınıflarının öğretilmesi,
Yangın söndürme maddelerinin bilinmesi.
Yangınla mücadele ve yangın söndürmede yeterliliği kazanması gereken bir bir gemiadamı aşağıdaki içerikleri öğrenmiş ve
kavramış olmalıdır:
Yangınla mücadele ekipmanlarını tanıyor olacak,
Yangınla mücadele ekipmanlarının gemideki yerlerini biliyor olacak,
Gemide yangınla mücadele için tasarlanmış sabit sistemler hakkında bilgiye sahip olacak,
Yangınla mücadele için kullanılan itfaiyeci kıyafetlerini tanıyacak,
Kişisel ekipmanları öğrenecek,
Yangınla mücadelede kullanılan araç-gereçleri biliyor olacak,
Yangınla mücadele yöntemlerini öğrenmiş olacak,
Yangınla mücadelede, arama-kurtarma operasyonlarında kullanılacak olan solunum cihazını tanıyor ve kullanabiliyor olacak.

İleri Yangın Eğitimleri

Uluslar arası STCW sözleşmesinde yer alan ikinci tip yangın eğitimleri “İleri Yangın Eğitimleri” konunu kapsamaktadır. Bundan
önceki bölümde yer alan “Temel Yangın Eğitimi” nin içeriklerinden farklı olarak, ileri yangın eğitiminin içerikleri sözleşmenin
kısım 2, tablo A-VI/3’ ünde detaylandırılmıştır. Buna göre yangınla mücadele faaliyetlerini kontrol etmekle görevli gemi adamları
(yönetim düzeyi ehliyetlerine sahip gemi adamları: Kaptan ve ikinci kaptanı ile gemi baş mühendisi ve ikinci mühendisi), özellikle
organizasyon, taktik ve komuta alanında olmak üzere yangınla mücadele tekniklerine yönelik ileri eğitim konularını kapsamaktadır. Tablo A-VI/3 ye göre ileri yangın eğitiminde yer alan yeterlilikler ile bu yeterlilikler kapsayan bilgi, anlayış ve uzmanlık konu
başlıkları şunlardır:
Gemilerde yangınla mücadele faaliyetlerinin kontrolü:
•
Organizasyon, taktik ve komuta alanlarında denizde ve limanda yangınla mücadele yöntemlerini bilgisine sahip olacak,
•
Yangın söndürmede kullanılan suyun, gemi stabilitesi üzerindeki olumsuz etkisini bilecek ve gereken tedbirleri alarak, düzeltici yöntemleri uygulayabilir olacak,
•
Yangınla mücadele sırasında etkin bir şekilde iletişim ve koordinasyon sağlayabiliyor olacak,
•
Duman tahliyesi ve havalandırma kontrolü yapabiliyor olacak,
•
Yakıt ve elektriksel sistemlerin kontrolünü sağlayabiliyor olacak,
•
Yangınla mücadelede kuru damıtma, kimyasal reaksiyonlar gibi tehlikeleri biliyor olacak,
•
Yanıcı ve parlayıcı özellikte olan malzemelerin depolanması ve idare edilmesiyle ilgili yangın önlemleri ve tehlikelerini biliyor
olacak,
•
Yaralı yönetimi ve kontrolü yeteneği kazanacak,
•
Yangınla mücadelede kıyı ekipleri ile koordinasyona yönelik yöntemleri bilecek.
•
Yangın ekiplerinin organizasyonu ve bunların eğitimleri:
•
Gemide çıkabilecek yangınlar için planlar hazırlayabilmek,
•
Gemi personelinin yangın ekiplerine tahsis etmek ve ekiplerin oluşmasını sağlamak,
•
Geminin farklı kısımlarında yangın kontrolü için strateji ve taktikler hazırlayabilmek.
•
Yangın tespit (algılama) ve yangın söndürme sistemlerinin ve ekipmanlarının kontrol edilmesi:
•
Sabit yangın söndürme sistemlerinin kontrolünü yapabilmek,
•
Taşınabilir yangın söndürme techizatının uygulamalı eğitimleri verebilmek,
•
Yangın tespit sistemlerini ile ilgili uygulamalar yapabilmek,
•
Yangın pompaları, kurtarma yaşam desteği, personel koruyucu ekipmanları, iletişim araç-gereçlerin kontrolü konusunda
eğitimler verebilmek.
•
Yangını içeren olaylarla ilgili araştırma yapma ve rapor düzenlenmesi:
•
Yangını içeren olayların nedenlerini değerlendirmek,
•
Yangın hakkında raporlama yapabilmek.

4. GEMİADAMLARI İÇİN TEORİK VE UYGULAMALI YANGIN EĞİTİMLERİNİN KAPSAMLARI

STCW sözleşmesi adı geçen yangın eğitimlerinin teorik ve uygulamalı olacak şekilde verilmesinden söz etmektedir. Teorik ve
uygulamalı eğitimlerin kapsamları maddeler halinde açıklanmaktadır.
Teorik Eğitimlerin Kapsamları:
•
Yanma üçgeni ve bileşenleri (yanıcı madde, hava ve ısı kaynağı) nelerdir?
•
Kimyasal, biyolojik ve fiziksel ısı kaynakları nelerdir?
•
Yanıcı maddeler: Yanıcılık, tutuşma noktası, yanma sıcaklığı, parlama noktası, kendi kendine tutuşma sıcaklığı, yanma hızı,
alt tutuşma sıcaklığı (LFL), üst tutuşma sınırı (UFL), korlaşma, statik elektrik konuları izah edilmelidir.
•
Isı transfer şekilleri: İletim, taşınım ve ışınım yöntemleri nedir? Yangı yerindeki tehlikeler nelerdir? Ve yangın nasıl yayılı?
•
Yangın tanımı, sınıflandırılması ve yangın söndürme maddeleri izah edilmelidir.
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Gemilerde yangının ana nedenleri başlığı altında: Makine dairesinde yakıt sızıntısı, sigara, aşırı ısınma, mutfak araçları (ocaklar, bacalar, kızartıcılar, ısıtıcılar vs.), kendiliğinden başlayan yangınlar (atıkların, çöplerin, yüklerin kendiliğinden yanması
vs.), sıcak işlemler (kaynak yapma, kesme vs.), elektrik ekipmanları, sabotaj, statik elektrik konuları işlenmelidir.
•
Yangın önleme yöntemleri izah edilmelidir.
•
Yangın algılama sistemleri ve çeşitleri,
Yangınla mücadele ekipmanları başlı altında:
•
Gemideki sabit yangın söndürme sistemleri ve yerleri, ana yangın vanaları, uluslar arası sahil bağlantısı, CO2 ve köpüklü
boğma sistemleri, sprinkler sistemleri, emercensi yangın pompası, emercensi jeneratör, kimyasal tozlu sistemler, taşınabilir
söndürücülerin tanıtımı amaçlı genel bilgiler, pulvarize su sistemleri, yüksek genleşmeli köpükler;
•
Yangınla mücadelede kullanılan itfaiyeci donanımler, kişisel ekipmanlar, solunum cihazı, yanmaya dayanaklı can kurtarma
halatı ve bu ekipmanların gemideki yerleri;
•
Yangın hortumları, nozullar, bağlantılar, yangın baltaları dahil olmak üzere genel ekipmanlar, yangın battaniyeleri;
•
Kaçış yolları dahil olmak üzere yapı ve düzenlemeler: Tank gazsızlaştırma araçları, A,B ve C tipi gemi bölme sacları, inert
gaz sistemleri;
•
Gemide yangınla mücadele organizasyonu: Yangın kontrol planları, toplanma istasyonları ve bireysel görevler; limanda
iken gemi-sahil iletişimi dahil olmak üzere tüm iletişimler, personel emniyet yöntemleri, periyodik gemi eğitimleri, devriye
sistemleri;
•
Suni teneffüs yöntemleri hakkında pratik bilgi;
•
Su, su jeti, su spreyi suyla dolma dahil olmak üzere yangınla mücadele maddeleri, yüksek,orta ve alçak genleşmeli köpük,
CO2, AFFF köpüğü, kuru kimyasal toz, yeni gelişmeler ve ekipmanlar;
•
Yangınla mücadele teknikleri ve yangın söndürme yöntemleri: Soğutma, boğma, yükü denize atma; yeniden parlama gözetimi, duman tahliyesi,
konuları işlenmelidir.
Bununla birlikte uygulamalı eğitim için verilen içerikler bir sonraki kısımda ele alınmıştır.
•

Uygulamalı Eğitimlerin Kapsamları:
Uygulamalı eğitim, gerçek gemi koşullarının simüle edilmiş olduğu alanlarda hem gündüz koşullarında hem de karanlık koşullarda mümkün olduğunca yapılmalı ve öğrencilere aşağıdaki beceriler kazandırılmalıdır:
•
Farklı tipteki taşınabilir yangın söndürücüleri kullanabilme,
•
Solunum cihazlarını kullanabilme,
•
Küçük ölçekli yangınların söndürülebilmesi,
•
Jet ve sprey su kullanarak büyük ölçekli yangınların söndürülebilmesi,
•
Köpük, kimyasal toz ya da uygun kimyasal söndürücülerle yangın söndürme,
•
Solunum cihazı olmaksızın, can halatıyla yüksek genleşmeli köpüğün uygulandığı bir bölmeye girebilme ve buradan geçebilme,
•
Duman ortamında ve etrafı kapalı bir ortamda solunum cihazı kullanarak yangınla mücadele etmek,
•
Su sisi veya başka bir uygun yangın söndürücü maddesi kullanarak yoğun duman ve yangın bulunan bir yaşam mahallinde
veya simüle edilmiş bir makine dairesinde yangın söndürme,
•
Akaryakıt yangınını sis aplikatörü, su püskürtme nozulları, kuru kimyasal toz veya köpük nozulları kullanarak söndürme,
•
Solunum cihazı takarak duman dolu bir alanda kurtarma gerçekleştirebilme.

5. SONUÇ

Bu bildiride gemilerde yangınla mücadelede önemli rol üstlenen gemi adamlarının yangın eğitimleri ile ilgili STCW gereklilikleri
ele alınmış ve bir şablona oturtulmaya çalışılmıştır. Gemiadamlarının yangın eğitimleri ilgili tüm içerikler uluslar arası STCW
sözleşmesinde detaylı olarak verilmiş olup bir standarda oturtulmuştur. Dünya genelinde gemiadamı yetiştirdiğini savunan ya da
iddia herhangi bir ülke (gemiadamı yeterlilik düzeyi ne olursa olsun) yangın eğitimlerini STCW sözleşmesinin belirlediği asgari
standartlarda vermek zorundadır. Ülkeler, denizcilik eğitimleri veren kurum ya da kuruluşları, kursları ve üniversite düzeyindeki kurumları STCW açısından açısından uygunluğunu denetlemek, akredite etmek ve izlemekle yükümlüdürler. Ayrıca ulusal
mevzuatlar STCW ile uyumlu olmak zorundadır. Ülkemiz bu konudaki gerekli tüm hassasiyetleri göstermiş olup gemiadamlarının eğitimi ile ilgili ulusal mevzuatlarını STCW sözleşmesine göre uyumlu hale getirmiş ve bu konuda çeşitli kurum ya da
kuruluşları da akredite ederek, eğitimlerin daha geniş bir tabana yayılmasını sağlamıştır.
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Daha önce böyle bir
şahesere
dokundunuz mu?

Dokunmatik ekranlı ve RFID kartla giriş imkanı sunan ZETTLER PROFILE yangın
algılama ve alarm sistemi hem kolay kullanım hem de görsel estetik sunmaktadır.
Sonunda eşsiz bir tasarım ve kolay kullanımı uzman bir şekilde birleştiren bir sistemle ileri seviyede yangın algılama
için bir yol mevcut: ZETTLER PROFILE
Müşterileriniz için türünün tek örneği ZETTLER PROFILE yangın algılama ve alarm sisteminin işlevsellik ve estetik
yönünden yeni standartları nasıl belirlediğine şahit olun: zettlerfire.com/profile

Size en yakın noktadaki ZETTLER-Truck yerini bularak bu deneyimi canlı
yaşayabilirsiniz. @zettlerFire • www.zettlerfire.com/Roadshow.asp
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Fax: +90 (0) 312 473 73 92
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